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הקב"הזכר„ שעושה מה כל תלים במדרש לנפלאותיו. עשה
אלא להם עושה זכר אלא כלום אינו בעוה"ז לצדיקים
צדק צדקתך וכה"א לעד עומדת וצדקתו לעוה"ב כשיעשה
טובך רב זכר בפי' נ"ע אדמו"ר עפמ"ש נראה עכ"ל. לעולם
יוכל דאצילות יסוד טובך רב מבחי' לבד הזכר רק יביעו
בד"ה מקץ פ' בת"א כמ"ש העצמיות ולא בבי"ע להתגלות
מה כל ועד"ז טובך. רב זכר ע"פ ובסדור השני ושמחי רני
שיעשה ממה זכר רק הוא בעולם לצדיקים הקב"ה שעושה
מנסים לבד זכר רק הם דיצי"מ נסים שאפילו ואפ"ל לעוה"ב.
ופי' נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי וכמ"ש דלע"ל.
עתיק פנימיות גילוי יהי' שלע"ל ע"ב דרע"ו תצא פ' הרמ"ז
מחיצוניות רק ההמשכה הי' לא משה בימי אפילו משא"כ
עוד וכ"כ כו'. יראו לא ופני אחורי את וראית וז"ש עת"י
כדרך טפלה יצי"מ שתהא ארז"ל שלכן מ'. דף בא ס"פ הרמ"ז
ע"ב ודרס"ז דרל"ט זח"ג וע' לפנימיות. טפל שהוא החיצוניות
זכר וזהו לו. למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין ע"פ
ובמא"א דלע"ל. נפלאות אראנו לבחי' היינו לנפלאותיו עשה
וסימן זכר הם כולן המצות שכמ"כ סימן לשון ציון פי' נתבאר
באופן יהי' לע"ל בטילות אינן מצות דלמ"ד לע"ל שיהי' למה
וכמו לזה וסימן זכר רק עכשיו המצוה שקיום עד מאד נעלה
המלחמה לעצם וסימן זכר רק שהוא מלחמה טכסיסי לימוד
בענין קהלת תחלת רבות ועיין ב'. קנ"ז א' ל' של"ה ממש.
הוא הבל בראשית ימי בששת שנברא מה שכל הבלים הבל
הוא הבל דעכשיו תורה שאפילו ברבות וכמ"ש לע"ל לגבי
ממש: הוי' למודי בניך וכל שיהי' לע"ל התורה גלוי לגבי

מןסמוכיםח סמוכים ע"א ד"י דברכות פ"ק לעולם לעד
וישר. באמת עשוים לעולם לעד סמוכים דכתיב מנין התורה
סמוכים פקודיו. כל נאמנים אחרי כתיב תורה בדברי ופרש"י
ריק. דבר ולא ולצורך וישר באמת עשוים פקודיו כל סמיכת
יוחנן א"ר איתא ברכות רק ע"א. ד' דף דיבמות בפ"ק וכ"ה
המועדות אבל ממש פינחס ס"פ רבות אלעזר. ר' וביבמות
להקב"ה שהן למה החדשים ולא לעולם בטלים אינן האלו
ועליהם ליבטל עתידים אינן ולכך כו' ה' מועדי אלה שנאמר
זח"א עכ"ל. וישר באמת עשוים לעולם לעד סמוכים נאמר
דאתהדר דלעילא עזר ודא עזר דא סמך אבל א' ל"ה בראשית
ודאי דא לקבל דא אסתמיך ונוקבא דכר באנפין אנפין לעילא
סמוכים עילאה בעולם תתאה עולם סמוכים כחדא. סמוכים
לעולם לעד סמוכים כחדא. סמוכים דאינון ונוקבא דכר דא
אתתקן לא תתאה עולם אתתקן לא דעד וישר באמת עשוים

ה' ב' פ"ג ב' מ"ד זח"ג וע' עכ"ל. כו' אמרן דקא עולם ההוא
ובשל"ה והנהגה מהות שער בפרד"ס הביאו המאמר וזה א'.
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כו' לזווג נמשך ולכן הולד נצטייר מהמ"ן גם בהנמשל איך
וז"ש כנגדו. עזר לו אעשה ע"פ בראשית פ' בת"א ועמ"ש
במלכות ותפארת בתפארת נסמך שהמל' סמוכים ערך בפרד"ס
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כו' כנען ביד שהיתה כנען ארץ להעלות המרגלים שילוח
כולם וז"ש דכורא מבחי' המשכה צ"ל להעלותה שכדי
נמשך מתחלה והנה כו'. המצות ברכת כענין והוא אנשים.
ואח"כ להעלותה נוק' ליחו"ת דכורא מיחו"ע והכח הסמיכה
נושאות וכענין כו' אור תוס' בו נמשך מ"ן מעלה שהיא עי"ז
כו'. נושאות והחיות ואח"כ מנושאות מתחלה ומנושאות
ע"ב ד"ט דברכות פ"ק לתפלה גאולה סמיכת ענין יובן ועד"ז
עשיתי בעיניך והטוב ע"ב וד"י כו' לתפלה גאולה הסומך כל
קדה"ק היכל ענין הוא זו וסמיכה כו' לתפלה גאולה שסמך
תיכף הן תכיפות שלש ע"א דמ"ב דברכות ובפ"ו דבריאה.
זהו הקרבן כי היינו כו' תפלה לגאולה תיכף שחיטה לסמיכה
ענין א"כ תקנום. תמידין כנגד תפלות שהרי התפלה כמו
סמיכת כמו ממש זהו הקרבן לשחיטת סמוך שצ"ל הסמיכה
אמת היינו באמת וישר. באמת עשוים וזהו כו'. לתפלה גאולה
היינו וישר האמצעי. קו ת"ת המשכת גאולה ענין שזהו ויציב.
אחרי פ' זח"ג וע' ישרה. רגל ורגליהם דוגמת עשרה שמונה
ענין זהו וכמ"כ דו"נ דהיינו הוא וישר צדיק ע"פ סע"א דנ"ט
זהו ישר ובחי' אמת. נק' שמלמעלה ההמשכה כי וישר. באמת
ישר שיהי' והיינו למעלה כמו האמת גילוי יהיה למטה שגם
תשמע כי סד"ה כמ"ש למטה מלמעלה כמו למעלה מלמטה
גאולה סמיכת מענין וע' ה'. בעיני הישר לעשות בענין בקול

הרב יובן ומכ"ז ויגש. ר"פ בזח"א הנ"ללתפלה פינחס ס"פ ות
הנ"ל יחוד ענין כי וישר באמת סמוכים כו' המועדים אבל
ענין שכולם ור"ח רגלים וג' המועדים ענין זהו וישר דאמת
לתפלה גאולה וסמיכת כו'. מלכות בבחי' ב"ה א"ס אור גלוי
יענך ליה וסמוך י"ט. תלים וגואלי צורי ה' דכתיב מקרא נפקא
מהרש"א וע' ע"ב. ד"ד דברכות בפ"ק כדפירש"י צרה ביום ה'

ע"ב: ד"י ע"ב ד"ט
ב':פדותט ס"ח ח"ב שלח.
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Èkיּתנּו זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּפקּודים על העֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכל

הענין1הּקדׁש ׁשּמבאר ּכמֹו ּבקצרה, הענין ּבאּור וידּוע . ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּבאריכּות אֹור' ל'תֹורה את2ּבהֹוספֹות תּׂשא ּכי ּדענין , ְְְְֲִִִִֶַַָָָ

למׁשה הּקּב"ה לֹו ׁשאמר היינּו יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹראׁש
ׁשּכל ּדאף יׂשראל, ּבני ׁשל ּומֹוחין ראׁש את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹלהעלֹות

מאמינים הם ׁשאמּונה3יׂשראל ּכיון מּכלֿמקֹום, כּו', ְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
אּפּום ּדגנבא הענין להיֹות ׁשּיכֹול עד מּקיף, ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהיא

קריא רחמנא למׁשה,4מחּתרּתא הּקּב"ה אמר לכן , ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מהימנא רעיא ׁשּימׁשי5ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבחינת הּוא מׁשה ּדהּנה, ּבפנימּיּות. האמּונה את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּבהם
אּבא ארך6יסֹוד הּוא אּבא ויסֹוד ׁשל6, ּביכלּתֹו יׁש ולכן , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכל אצל ולפעל מּטה, מּטה עם עצמֹו את לקּׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשה
תּׂשא ּכי ענין ׁשּזהּו ּבפנימּיּות, האמּונה המׁשכת ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל
לפקּודיהם, נעׂשה ועלֿידיֿזה יׂשראל. ּבני ראׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאת

ּדוד מקֹום וּיּפקד ּכמֹו חּסרֹון, חסרים7מּלׁשֹון ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשּבדּקּות אּלּו ּגם הּבלּתיֿרצּויים, הענינים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָאצלם
מחצית גֹו' יּתנּו זה היא זאת ׁשּפֹועלת והעבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹּדדּקּות.
את מקריבים היּו הּׁשקל מּמחצית ּדהּנה, גֹו', ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּׁשקל

למעלה8הּקרּבנֹות מּלמּטה ההעלאה ענין הּוא וקרּבנֹות , ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָ
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יבֿיג.1) ל, ואילך.2)תשא א'תתלח ע' תשא אוה"ת גם וראה ואילך. סע"א א.3)קיא, צז, שבת גירסת4)ראה (ע"פ א סג, ברכות

יעקב). רפמ"ב.5)עין תניא פ"י.6)ראה הכללים שער חיים א'תתמו.7)עץ ע' שם אוה"ת וראה כה. כ, תשא8)שמואלֿא פרש"י

טו. ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

השקל, מחצית נתינת מצות של הפנימי עניינה יתבאר שלפנינו במאמר

השקל מחצית יתן מרומם, במצב נמצא כאשר הן האדם, נפש על והשפעתה

הן וחסרון. פגם כל ללא שישאר עד בעבודתו, להתעלות כוח לו יהי' ובזה

מחצית יתן ומצוותי', התורה בקיום ח"ו מחסר כאשר המצב, בשפל נמצא אם

הצדקה מצוות ובזכות השקל

זה וכל החטאים, לו יתכפרו

שכרת ברית' ה'כריתת מפני מגיע

כח (-נתינת אבינו אברהם עם ה'

רבנו משה ועם המצוות), לקיום

התשובה). לעבודת כח (-נתינת

נאמר תשא, פרשת בתחילת

את למנות רבנו, למשה הציווי

עלֿ תמנה) - ('תשא' בניֿישראל

של מטבע יתרום אחד שכל ידי

למשכן, נדבה השקל מחצית

המטבעות מספר ימנו וכאשר

בניֿישראל: של מניינם Èkƒידעו
È�a L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈
Ì‰È„e˜ÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈∆

Ïk[=למניינם] e�zÈ ‰Ê 'B‚∆ƒ¿»
ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ ¯·BÚ‰»≈««¿ƒ
Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿∆∆

L„w‰1¯e‡a Úe„ÈÂ . «…∆¿»«≈
ÔÈ�Ú‰של הפנימי (תוכנה »ƒ¿»
BÓkהמצוה) ,‰¯ˆ˜aƒ¿»»¿

˙BÙÒB‰a ÔÈ�Ú‰ ¯‡·nL∆¿…»»ƒ¿»¿»
˙eÎÈ¯‡a '¯B‡ ‰¯B˙'Ï2, ¿»«¬ƒ

L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èk ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒƒ»∆…
¯Ó‡L e�ÈÈ‰ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈«¿∆»«
‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ«»»¿…∆
ÔÈÁBÓe L‡¯ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬∆…ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ÏL'תשא') ∆¿≈ƒ¿»≈
ותנשא תרומם 'רוממות', ֵַמלשון

בניֿישראל) של ראשיהם ,את
זו: להגבהה »¿Û‡cוהצורך

ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏkL3‰�eÓ‡L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ∆»ƒ¿»≈≈«¬ƒƒƒ»»≈»∆¡»
ÛÈwÓ ˙�ÈÁa ‡È‰היוםֿיום בחיי האדם אצל נרגשת האמונה אין -„Ú , ƒ¿ƒ««ƒ«

ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiLכדוגמה‡�ÓÁ¯ ‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·�‚c ∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿»««¿«¿»«¬»»
‡È¯˜4להצליח לו שיעזור לה'. קורא (שחופר) המחתרת פתח על [=גנב »¿»

היא הדבר סיבת לאמונה. הנוגד מעשה עושה זה שברגע למרות בגניבתו!]

שתגרום באופן בו חודרת ואינה 'מקיף' באופן אצלו נמצאת שהאמונה מפני

דרכיו לשנות ¯ÈÚ‡לו ‡e‰L ,‰LÓÏ ‰"aw‰ ¯Ó‡ ÔÎÏ ,»≈»««»»¿…∆∆«¬»
‡�ÓÈ‰Ó5[נאמן Ì‰a[=רועה CÈLÓiL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ¿≈¿»∆»∆»ƒƒ¿»≈∆«¿ƒ»∆

‡a‡ „BÒÈ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰LÓ ,‰p‰c .˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰ ˙‡6, ∆»¡»ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈…∆¿ƒ«¿«»
Í¯‡ ‡e‰ ‡a‡ „BÒÈÂ6- ƒ«»»…

- אבא") ("יסוד משה של עניינו

דרגת את ולהוריד להמשיך

ותאיר שתרד - 'אבא' - ה'חכמה'

של עניינו שזהו מטה, מטה עד

את ולהוריד לקשר 'יסוד',

שלמטה הדרגות לכל ההשפעה

לכל שנמשך פי' - ('ארוך'

BzÏÎÈaהדרגות) LÈ ÔÎÏÂ ,¿»≈≈ƒ»¿
˙‡ ¯M˜Ï ‰LÓ ÏL∆…∆¿«≈∆
,‰hÓ ‰hÓ ÌÚ BÓˆÚ«¿ƒ«»«»
Ï‡¯NÈ Ïk Ïˆ‡ ÏÚÙÏÂ¿ƒ¿…≈∆»ƒ¿»≈
‰�eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»
Èk ÔÈ�Ú e‰fL ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ
È�a L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈

Ï‡¯NÈהוא 'משה' -"שבחינת ƒ¿»≈
ומוחין הראש ומגביה המנשא

(תורה בניֿישראל" בחינת של

�NÚ‰אור) ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .¿«¿≈∆«¬∆
,Ì‰È„e˜ÙÏ(גם (שמתפרש ƒ¿≈∆

BÓk ,ÔB¯qÁ ÔBLlÓכאשר] ƒ¿ƒ»¿
שאול של לסעודתו הגיע לא דוד

נאמר] ÌB˜Óהמלך, „˜tiÂ :«ƒ»≈¿
„Âc7,בניֿישראל אצל כך »ƒ

'לפקודיהם' ¿eÈ‰iL∆ƒנעשה
Ïk ÌÏˆ‡ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆¿»»
,ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
˙ew„c ˙ew„aL el‡ Ìb«≈∆¿«¿«
אינו כלל שבדרך [='חסרונות'

בזמן רק לחסרונות, מחשבם

גם נעלה, רוחני למצב שמתרומם

לנאמר (בדומה ומתקנם, מקום אצלו תופסים השערה' כ'חוט דקים חסרונות

השערה)] כחוט עמם מדקדק שהקב"ה צדיקים ÏÚBtL˙אצל ‰„B·Ú‰Â .¿»¬»∆∆∆
˙ÈˆÁnÓ ,‰p‰c ,'B‚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ e�zÈ ‰Ê ‡È‰ ˙‡Ê…ƒ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

˙B�a¯w‰ ˙‡ ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰ Ï˜M‰8a¯˜Â ,ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙B� «∆∆»«¿ƒƒ∆«»¿»¿»¿»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰אותה ומעלה גשמית בהמה לוקח (כאשר ««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
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ריח נעׂשה ועלֿידיֿזה אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבבחינת
להוי' נחֹות9ניחֹוח מּלׁשֹון ניחֹוח ענין11ּדרּגא10, ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

אתערּותאּֿדלעילא. ּבבחינת למּטה מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ּכף ּכמֹו והם ההעלאה, אפן לפי היא זֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוהמׁשכה

זה אפן לפי וזה זה ּכנגד ׁשּזה אפן12מאזנים ׁשּלפי , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
עכׁשו ּגם הּוא כן ּוכמֹו ההעלאה. היא ּכן ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָההמׁשכה

הּקרּבנֹות ׁשּכנגד הּתפּלה אפן13ּבעבֹודת ׁשּלפי , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומצֹות. ּבתֹורה ההמׁשכה נעׂשית ׁשּבּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה
ההמׁשכה הּנה ההעלאה ׁשאחרי ׁשּבהמׁשכה ּכׁשם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהמׁשכה ּגם הּוא כן ּכמֹו ההעלאה, אפן לפי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהיא
ואתערּותאּֿדלעילא ההמׁשכה היינּו ההעלאה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּקדם
ׁשּזהּו ההעלאה, ׁשּתהיה ּכח הּנתינת ׁשהיא עצמּה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּצד
ּכח הּנתינת ׁשהּוא יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹענין
זֹו, ּבהמׁשכה ּגם הּנה ּדהעלאה, העבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתהיה
אפן ּדלפי זה, אפן לפי זה הם וההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹההעלאה
קדׁש הּקדׁש, ּבׁשקל ּכתיב ולכן ההעלאה. הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹההמׁשכה

ּבגרמיּה להיֹות14מּלה צריכה ׁשההמׁשכה והינּו, , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּתהיה היא ׁשהּכּונה ּדכיון ּדוקא, קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּבחינת
ההמׁשכה, אפן לפי היא וההעלאה ּגבּול, ּבלי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹההעלאה
ּדוקא קדׁש מּבחינת להיֹות צריכה ההמׁשכה ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלכן
היֹותֹו ענינֹו קדֹוׁש ׁשּגם ּדאף קדֹוׁש, מּבחינת ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
אם לעֹולמֹות, ׁשּי הּוא הרי מּכלֿמקֹום, ּומבּדל, ְֲִִֵַָָָָָָָֻקדֹוׁש
סֹובב ּבבחינת עלּֿכלּֿפנים אֹו עלמין ּכל ממּלא ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבבחינת

וא אֹות ענין ׁשּזהּו עלמין, עלּכל ׁשּמֹורה ׁשּבקדֹוׁש, "ו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוא ּבגרמיּה מּלה קדׁש ּבחינת אמנם ההמׁשכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹענין
והּנתינת ׁשההמׁשכה וזהּו כּו', סֹובב מּבחינת ּגם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלמעלה
הּנה ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, קדׁש מּבחינת להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכח
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ועוד.9) ח. כח, פינחס ט. א, ד.10)ויקרא צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת א.11)ראה סג, יבמות – חז"ל אוה"ת12)לשון ראה

א'תתמז. ע' אֿב.13)שם כו, ברכות ב.14)ראה צד, זח"ג
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המזבח) עלֿגבי ‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡לקרבן ˙�ÈÁ·aהתעוררות=] ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿«»
מהאדם] ÈÂ‰Ï'מלמטה. ÁBÁÈ� ÁÈ¯ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,9ÁBÁÈ� , ¿«¿≈∆«¬∆≈«ƒ««¬»»ƒ«
˙BÁ� ÔBLlÓ10‡b¯c11[מדרגתך ‰‰ÎLÓ‰[=רד ÔÈ�Ú ‡e‰L , ƒ¿¿«¿»∆ƒ¿«««¿»»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙�ÈÁ·a ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ.מלמעלה [=המשכה ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שנמשך אלוקי אור גילוי

‰È‡לעולם] BÊ ‰ÎLÓ‰Â .¿«¿»»ƒ
Ì‰Â ,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ¿ƒ…∆««¬»»¿≈
‰fL ÌÈ�Ê‡Ó Ûk BÓk¿«…¿«ƒ∆∆
ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰ÊÂ ‰Ê „‚�k¿∆∆∆¿∆¿ƒ…∆

‰Ê12ÔÙ‡ ÈÙlL , ∆∆¿ƒ…∆
‡È‰ Ôk ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈ƒ
‡e‰ ÔÎ BÓÎe .‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿≈

ÂLÎÚ Ìbֿבית משחרב ««¿»
‰lÙz‰המקדש, ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»

˙B�a¯w‰ „‚�kL13אמרו - ∆¿∆∆«»¿»
קרבנות כנגד "תפילות חז"ל:

הענין ומבואר תיקנום",

ולתפילה שלקרבן בחסידות,

גשמי בקרבן כמו דומה. עניין

על גשמית בהמה שמעלים

האדם 'זובח' בתפילה כן המזבח,

ומשתמש הרע, יצרו את

וכמו קדושה. לענייני בכוחותיו

הבהמה הקרבת גשמי בקרבן

לה'", ניחוח "ריח למעלה פועלת

כך מלמעלה, קדושה המשכת

בתפילתו ה' את העובד האדם

ומקדושה קדושה, המשכת פועל

התורה בקיום חיות הוא מקבל זו

‡ÔÙומצוות, ÈÙlL∆¿ƒ…∆
‰lÙzaL ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»∆«¿ƒ»
‰¯B˙a ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈««¿»»¿»
ÌLk ,‰p‰Â .˙BˆÓeƒ¿¿ƒ≈¿≈
È¯Á‡L ‰ÎLÓ‰aL∆¿«¿»»∆«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ≈««¿»»
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ…∆««¬»»

המאזנ במשל BÓkיים)(כנ"ל ,¿
‰ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«««¿»»

„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â ‰ÎLÓ‰‰ e�ÈÈ‰ ,‰‡ÏÚ‰‰ Ì„wL∆…∆««¬»»«¿««¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«
Èk ÔÈ�Ú e‰fL ,‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL Ák ˙�È˙p‰ ‡È‰L dÓˆÚ«¿»∆ƒ«¿ƒ«…«∆ƒ¿∆««¬»»∆∆ƒ¿«ƒ
‰È‰zL Ák ˙�È˙p‰ ‡e‰L ,Ï‡¯NÈ È�a L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈ƒ¿»≈∆«¿ƒ«…«∆ƒ¿∆

‰‡ÏÚ‰c ‰„B·Ú‰מלמעלה כוח נתינת דלעילא', 'אתערותא הוא: הסדר - »¬»¿«¬»»

קודם), בזה שהתבונן ללא בתשובה לחזור פתאום האדם התעוררות (כדוגמת

מעבודת כתוצאה ולאחרֿמכן דלתתא', ב'אתערותא האדם עבודת אחרֿכך

דלעילא' 'אתערותא נמשכת ‰‰ÏÚ‡‰האדם ,BÊ ‰ÎLÓ‰a Ìb ‰p‰ ,ƒ≈«¿«¿»»««¬»»
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏc ,‰Ê ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰Ê Ì‰ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»≈∆¿ƒ…∆∆ƒ¿ƒ…∆««¿»»

·È˙k ÔÎÏÂ .‰‡ÏÚ‰‰זה" : ««¬»»¿»≈¿ƒ
השקל מחצית ∆∆¿Ï˜Laיתנו..

,"L„w‰בכתוב נאמר ולא «…∆
ש כיון הקדוש", ∆̃…„L"בשקל

dÈÓ¯‚a ‰lÓ14'קדש'=] ƒ»¿«¿≈
'קדש' דרגת עצמה. בפני מילה

מהעולמות לגמרי מובדלת
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ז `yz ik

ריח נעׂשה ועלֿידיֿזה אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבבחינת
להוי' נחֹות9ניחֹוח מּלׁשֹון ניחֹוח ענין11ּדרּגא10, ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

אתערּותאּֿדלעילא. ּבבחינת למּטה מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ּכף ּכמֹו והם ההעלאה, אפן לפי היא זֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוהמׁשכה

זה אפן לפי וזה זה ּכנגד ׁשּזה אפן12מאזנים ׁשּלפי , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
עכׁשו ּגם הּוא כן ּוכמֹו ההעלאה. היא ּכן ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָההמׁשכה

הּקרּבנֹות ׁשּכנגד הּתפּלה אפן13ּבעבֹודת ׁשּלפי , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומצֹות. ּבתֹורה ההמׁשכה נעׂשית ׁשּבּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה
ההמׁשכה הּנה ההעלאה ׁשאחרי ׁשּבהמׁשכה ּכׁשם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהמׁשכה ּגם הּוא כן ּכמֹו ההעלאה, אפן לפי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהיא
ואתערּותאּֿדלעילא ההמׁשכה היינּו ההעלאה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּקדם
ׁשּזהּו ההעלאה, ׁשּתהיה ּכח הּנתינת ׁשהיא עצמּה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּצד
ּכח הּנתינת ׁשהּוא יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹענין
זֹו, ּבהמׁשכה ּגם הּנה ּדהעלאה, העבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתהיה
אפן ּדלפי זה, אפן לפי זה הם וההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹההעלאה
קדׁש הּקדׁש, ּבׁשקל ּכתיב ולכן ההעלאה. הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹההמׁשכה

ּבגרמיּה להיֹות14מּלה צריכה ׁשההמׁשכה והינּו, , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּתהיה היא ׁשהּכּונה ּדכיון ּדוקא, קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּבחינת
ההמׁשכה, אפן לפי היא וההעלאה ּגבּול, ּבלי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹההעלאה
ּדוקא קדׁש מּבחינת להיֹות צריכה ההמׁשכה ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלכן
היֹותֹו ענינֹו קדֹוׁש ׁשּגם ּדאף קדֹוׁש, מּבחינת ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
אם לעֹולמֹות, ׁשּי הּוא הרי מּכלֿמקֹום, ּומבּדל, ְֲִִֵַָָָָָָָֻקדֹוׁש
סֹובב ּבבחינת עלּֿכלּֿפנים אֹו עלמין ּכל ממּלא ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבבחינת

וא אֹות ענין ׁשּזהּו עלמין, עלּכל ׁשּמֹורה ׁשּבקדֹוׁש, "ו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוא ּבגרמיּה מּלה קדׁש ּבחינת אמנם ההמׁשכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹענין
והּנתינת ׁשההמׁשכה וזהּו כּו', סֹובב מּבחינת ּגם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלמעלה
הּנה ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, קדׁש מּבחינת להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכח
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‰Ê12ÔÙ‡ ÈÙlL , ∆∆¿ƒ…∆
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ההמׁשכה ּגם ּובמילא, ּגבּול, ּבלי היא ההעלאה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּגם
ּכמֹו ׁשהּוא לפי ּכזה, ּבאפן ּכן ּגם היא ההעלאה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאחרי

ּכּנ"ל. מאזנים ְִַַַַֹּכף

Ì�Ó‡ׁשּנתּבאר ּדהגם עדין. מסּפיק אינֹו זה ּבאּור »¿»ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
לפי וזה זה ּכנגד זה הם וההעלאה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשההמׁשכה
מחצית ענין מהּו להבין צרי עדין מּכלֿמקֹום, זה, ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפן
זה, ּכנגד ׁשּזה מּטעם אם ׁשהרי ּדיקא, מחצית ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשקל,
ּכנגד ׁשנים אֹו אחד ּכנגד אחד ּגם להיֹות יכֹול ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה
להבין, צרי ועֹוד ּדיקא. מחצית ענין ּומהּו ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָׁשנים,

ּבּמדרׁש יׂשראל15ּדאיתא לי חּיבין למׁשה הּקּב"ה אמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
תּׁשה ּכי ּדתימא ּכּמה תּׂשא, ּכי ׁשּנאמר הימּני, ׁשּלוּו ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה

כּו',16ּברע לי חּיבים ּׁשהם מה ׁשּיפרעּו להם אמֹור , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר להם, ּכחֹול17ואׁשּלמה יׂשראל ּבני מסּפר והיה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּנ"ל מהּפרּוׁש לגמרי הפכי ּבאפן הּוא זה ּופרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּים.
הּנה אֹור' ׁשּב'תֹורה הּפרּוׁש לפי ׁשהרי אֹור', ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּב'תֹורה
וקאי ראׁש, הּנׂשיאּות ענין הּוא תּׂשא ּכי ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמה
את ּבהם מֹוסיף ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבבני נעלֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות
ּולפי ּבפנימּיּות. האמּונה את ּוממׁשי האמּונה ְְְְֱֱִִִִִִֶַַָָָָענין
מדרגֹות אֹודֹות קאי זה ּפסּוק הּנה הּמדרׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּפרּוׁש
החֹוב ענין ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ׁשּבבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּפחּותֹות
ּׁשהם מה יפרעּו יׂשראל ׁשּבני מּמׁשה ּתֹובע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּקּב"ה
כּו'. ּומצֹות הּתֹורה קּיּום העּדר ענין הּוא לֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָחּיבים
ּׁשּמחּסרים מה היינּו הּמדרׁש לפי לפקּודיהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּופרּוׁש
אברים רמ"ח הם ּפקּודין ּדרמ"ח הּמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָּבקּיּום

הּפֹוׁשעים18ּדמלּכא ענין הּוא הּמצוֹות קּיּום והעּדר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
ּדמלּכא19ּבי ּבגּופא ּכל20, אחרּֿכ ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו . ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפקּודיא על העֹובר ּכל הּפקּודים, על ְְִֵֵַַַַָָָָהעֹובר
הּׁשקל,21ּדאֹורייתא מחצית גֹו' יּתנּו זה נאמר ועלֿזה , ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו החטאים, להם יתּכּפרּו הּצדקה 22ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
רּבנּו מׁשה עלֿידי נעׂשה זה וכל פרק. ּבצדקה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻוחטא
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BÓk'פיקודים', ,ÌÈ‡ËÁ‰ Ì‰Ï e¯tk˙È ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿«¿»∆«¬»ƒ¿
·e˙kL22˜¯Ù ‰˜„ˆa C‡ËÁÂצו מעל פרוק בצדקה ארך[וחטאתך ∆»«¬»»¿ƒ¿»¿À
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שּב' ונמצא, יׂשראל. ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי נאמר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאליו
הּמדרׁש ּפרּוׁש ּדלפי מּזה, זה הפכּיים הם אּלּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּפרּוׁשים
מדרגה ׁשהיא החטאים, על הּכּפרה ּבענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמדּבר
המׁשכת ּבענין מדּבר אֹור' ה'ּתֹורה ּפרּוׁש ּולפי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻּפחּותה,
נעׂשים אּלּו ענינים ּוׁשני נעלית. מדרגה ׁשהיא ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאמּונה,
מהימנא רעיא מׁשה ועלֿידי הּׁשקל, מחצית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעלֿידי

הּפרּוׁשים. ב' יתּוכּו אי להבין וצרי ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻּדוקא.

להקּדיםÔÈ·‰Ïeב) יׁש ּׁשּכתּוב23זה ל24מה עׂשה ¿»ƒְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּמּגיד הרב ּופרׁש גֹו', חצֹוצרֹות ְְֲִֵֵֵַַַָׁשּתי

ּכתיב25נׁשמתֹוֿעדן ּדהּנה צּורֹות. חצאי ועל26ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היינּו, מלמעלה, עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּדמּות
הּוא מהם אחד וכל הּתחּתֹון, ואדם העליֹון אדם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁשנֹו
אדם הּנה א'ד'מ', ׁשהּוא אדם ּכי, ּבלבד, צּורה ְֲִִִִֵֶַָָָָָחצי

ד'מ' ּבחינֹות רק הּוא ּדּבּורהּתחּתֹון ראׁשיּֿתבֹות , ְְִִֵֵַַַָ
אדם ּבחינת ואינֹו צּורה, חצי רק הּוא ואםּֿכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּומעׂשה,
ּדם הּוא דד'מ' ׁשהראׁשיּֿתבֹות ּכן ּגם וזהּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבׁשלמּות.

על27מרה ּדקאי לבד, ואל"ף כּו'. ׁשלמּות זה ׁשאין , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
צּורה אינֹו ּכן ּגם עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ּברּוֿהּוא ֵֵֵֶַַָָָאיןֿסֹוף
ד'מ' ּובחינֹות הא' ּבחינת ּכאׁשר ורק ּכביכֹול. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשלמה
ּבחינת ׁשלמה, צּורה נעׂשים הם אזי ּביחד, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָמתחּברים
צמצּומים ּכּמה עׂשה ׁשהּקּב"ה ּוכׁשם ּבׁשלמּות. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּכמֹו האדם, עם ּבאחדּות ׁשּיהיה ּכדי עֹולמֹות ּכּמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדר
עד הּגׁשמּיּות מּכל עצמֹו את לפרׂש האדם צרי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹכן
הּקּב"ה עם ּבאחדּות ויהיה העֹולמֹות ּכל ּדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיעלה
האדם עבֹודת ענין ּכללּות וזהּו מּמציאּותֹו. ׁשּיבּטל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻעד
ׁשּכל וירּגיׁש ּבמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון,
יתחּבר ועלֿידיֿזה ּבלבד, צּורה חצי רק היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמציאּותֹו
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ט `yz ik

שּב' ונמצא, יׂשראל. ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי נאמר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאליו
הּמדרׁש ּפרּוׁש ּדלפי מּזה, זה הפכּיים הם אּלּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּפרּוׁשים
מדרגה ׁשהיא החטאים, על הּכּפרה ּבענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמדּבר
המׁשכת ּבענין מדּבר אֹור' ה'ּתֹורה ּפרּוׁש ּולפי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻּפחּותה,
נעׂשים אּלּו ענינים ּוׁשני נעלית. מדרגה ׁשהיא ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאמּונה,
מהימנא רעיא מׁשה ועלֿידי הּׁשקל, מחצית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעלֿידי

הּפרּוׁשים. ב' יתּוכּו אי להבין וצרי ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻּדוקא.

להקּדיםÔÈ·‰Ïeב) יׁש ּׁשּכתּוב23זה ל24מה עׂשה ¿»ƒְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּמּגיד הרב ּופרׁש גֹו', חצֹוצרֹות ְְֲִֵֵֵַַַָׁשּתי

ּכתיב25נׁשמתֹוֿעדן ּדהּנה צּורֹות. חצאי ועל26ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היינּו, מלמעלה, עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּדמּות
הּוא מהם אחד וכל הּתחּתֹון, ואדם העליֹון אדם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁשנֹו
אדם הּנה א'ד'מ', ׁשהּוא אדם ּכי, ּבלבד, צּורה ְֲִִִִֵֶַָָָָָחצי

ד'מ' ּבחינֹות רק הּוא ּדּבּורהּתחּתֹון ראׁשיּֿתבֹות , ְְִִֵֵַַַָ
אדם ּבחינת ואינֹו צּורה, חצי רק הּוא ואםּֿכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּומעׂשה,
ּדם הּוא דד'מ' ׁשהראׁשיּֿתבֹות ּכן ּגם וזהּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבׁשלמּות.

על27מרה ּדקאי לבד, ואל"ף כּו'. ׁשלמּות זה ׁשאין , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
צּורה אינֹו ּכן ּגם עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ּברּוֿהּוא ֵֵֵֶַַָָָאיןֿסֹוף
ד'מ' ּובחינֹות הא' ּבחינת ּכאׁשר ורק ּכביכֹול. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשלמה
ּבחינת ׁשלמה, צּורה נעׂשים הם אזי ּביחד, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָמתחּברים
צמצּומים ּכּמה עׂשה ׁשהּקּב"ה ּוכׁשם ּבׁשלמּות. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּכמֹו האדם, עם ּבאחדּות ׁשּיהיה ּכדי עֹולמֹות ּכּמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדר
עד הּגׁשמּיּות מּכל עצמֹו את לפרׂש האדם צרי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹכן
הּקּב"ה עם ּבאחדּות ויהיה העֹולמֹות ּכל ּדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיעלה
האדם עבֹודת ענין ּכללּות וזהּו מּמציאּותֹו. ׁשּיבּטל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻעד
ׁשּכל וירּגיׁש ּבמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון,
יתחּבר ועלֿידיֿזה ּבלבד, צּורה חצי רק היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמציאּותֹו
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ÔÈ�Úa ¯a„Ó '¯B‡¿À»¿ƒ¿«
‡È‰L ,‰�eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»∆ƒ
È�Le .˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈
ŒÏÚ ÌÈNÚ� el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈«¬ƒ«
ŒÏÚÂ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È¿≈«¬ƒ«∆∆¿«
‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰LÓ È„È¿≈…∆«¬»¿≈¿»
CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡˜Âc«¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
?ÌÈLe¯t‰ '· eÎe˙È¿À¿«≈ƒ
הפסוק: מבואר במדרש לסיכום,

ישראל" בני ראש את תשא "כי

חייבים שישראל חוב יהי' כאשר

(כאשר לקדושֿברוךֿהוא

ומצוות). התורה בקיום מחסרים

שחסרו המצוות "לפקודיהם"

"יתנו אז גם הנה בקיומם.

צדקה, מצוות השקל", מחצית

"לכפר - עוונם להם יתכפר ובזה

נפשותיכם". על

LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈
ÌÈc˜‰Ï23·e˙kM ‰Ó24 ¿«¿ƒ«∆»

˙B¯ˆBˆÁ ÈzL EÏ ‰NÚ¬≈¿¿≈¬¿
- 'B‚נצטווה רבינו משה

מכסף חצוצרות שתי לעשות

העדה" "למקרא יתקעו בהם

ושאר הסנהדרין את [=לאסוף

המחנות" את "ולמסע העם]

המסע להמשך שיתכוננו [=בזמן

המועדים בזמן וכן ,במדבר]
„Èbn‰ ·¯‰ L¯Ùe≈≈»«««ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL�25- "חצוצרות" ƒ¿»≈∆
‰p‰c .˙B¯eˆ È‡ˆÁ ÈzL¿≈¬»≈¿ƒ≈

·È˙k26של השכינה (במחזה ¿ƒ
‰qk‡יחזקאל): ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈

Ì„‡ B�LiL ,e�ÈÈ‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc¿¿«¿≈»»»»ƒ¿»¿»«¿∆∆¿»»
ÔBÈÏÚ‰[הקדושֿברוךֿהוא=]ÔBzÁz‰ Ì„‡Â[ישראל ÏÎÂ[=נשמות , »∆¿¿»»««¿¿»

‡e‰L Ì„‡ ,Èk ,„·Ïa ‰¯eˆ ÈˆÁ ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡מורכב) ∆»≈∆¬ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
‰ÔBzÁzמאותיות) Ì„‡ ‰p‰ ,'Ó'„'‡האלוקית נשמתו אין (כאשר ƒ≈»»««¿

בגופו) eac¯מאירה ˙B·zŒÈL‡¯ ,'Ó'„ ˙B�ÈÁa ˜¯ ‡e‰«¿ƒ»≈≈ƒ
Ì„‡ ˙�ÈÁa B�È‡Â ,‰¯eˆ ÈˆÁ ˜¯ ‡e‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰NÚÓe«¬∆¿ƒ≈«¬ƒ»¿≈¿ƒ«»»
Ìc ‡e‰ 'Ó'„„ ˙B·zŒÈL‡¯‰L Ôk Ìb e‰ÊÂ .˙eÓÏLaƒ¿≈¿∆«≈∆»»≈≈¿»

‰¯Ó27'eÎ ˙eÓÏL ‰Ê ÔÈ‡L האדם,, של שפלותו על מורה מרה' -'דם »»∆≈∆¿≈
אל לכן הבל, כולו "כלומר

א.) ה, סוטה (רש"י יתגאה"

ÏÚ È‡˜c ,„·Ï Û"Ï‡Â¿¿«¿»≈«
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»

BÙel‡[ונשיא ÏL[=ראש «∆
‰¯eˆ B�È‡ Ôk Ìb ,ÌÏBÚ»«≈≈»
˜¯Â .ÏBÎÈ·k ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿»¿«
'‡‰ ˙�ÈÁa ¯L‡k«¬∆¿ƒ«»
ÌÈ¯aÁ˙Ó 'Ó'„ ˙B�ÈÁ·e¿ƒƒ¿«¿ƒ

„ÁÈaמתאחד הקב"ה (כאשר ¿««
ישראל) נשמות ‰Ìעם ÈÊ‡ ,¬«≈

,‰ÓÏL ‰¯eˆ ÌÈNÚ�«¬ƒ»¿≈»
.˙eÓÏLa Ì„‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«»»ƒ¿≈
‰NÚ ‰"aw‰L ÌLÎe¿≈∆«»»»»
‰nk C¯c ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk«»ƒ¿ƒ∆∆«»

˙BÓÏBÚ.הרוחניים (-עולמות »
מסתירים העלם, מלשון 'עולם'

ועלֿ האלוקי, האור ומצמצמים

הנמצא האדם גם זה צמצום ידי

לסבול יוכל למטה בעולם

האלוקי) האור ≈¿È„kבהירות
ÌÚ ˙e„Á‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÎ BÓk ,Ì„‡‰»»»¿≈»ƒ
BÓˆÚ ˙‡ L¯ÙÏ Ì„‡‰»»»ƒ¿…∆«¿

˙eiÓLb‰ ÏkÓלפרוש - ƒ»««¿ƒ
הגוף בענייני מהרגליו

C¯cהחומריים, ‰ÏÚiL „Ú«∆«¬∆∆∆
˙BÓÏBÚ‰ Ïk'תהי עלייתו - »»»

המתלבש האלוקי האור עלֿידי

e„Á‡a˙בעולמות ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿«¿
„Ú ‰"aw‰ ÌÚשיגיע ƒ«»»«

הנעלית במדרגה ה' לעבודת

- B˙e‡ÈˆnÓביותר Ïh·iL∆¿À«ƒ¿ƒ
בגדולת התבוננות שמתוך ביותר, המושלם באופן תהי' לאלוקות שאהבתו -

זר רצון שום תערובת ללא יתברך, אליו להתקרב אמיתי ברצון יתפעל .ה'
˙�ÈÁ·a ‰È‰iL ,ÔBzÁz‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«»»»««¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰¯eˆ ÈˆÁ ˜¯ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL LÈb¯ÈÂ ,˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒƒ«¬ƒ»
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ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו העליֹון. האדם לי28עם ּפתחי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמדרׁש ואיתא תּמתי, יֹונתי רעיתי תּמתי29אחֹותי ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָ

מּמּני, ּגדֹולה היא ולא מּמּנה ּגדֹול אני לא ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָֹֹּתאֹומתי,
ּתּמתי, הם ׁשּיׂשראל מּזה, ויתירה ׁשוין, ׁשניהם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ּכביכֹול ּוׁשלמּות ּתמימּות ּפֹועלת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּכנסת

ְְַָלמעלה.

ּכּמהp‰Â‰ג) עׂשה ׁש'איןֿסֹוף' הּמּגיד הרב ׁשּכתב מה ¿ƒ≈ִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לפי רק זה הרי עֹולמֹות, ּכּמה ּדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָצמצּומים
ּבּׂשכל, טעם ׁשּום זה על ׁשאין והינּו, ּברצֹונֹו, עלה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּכ
יׂשראל, נׁשמֹות עם ׁשּיתחּבר ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא
ּדרצֹון ּבזה, והענין כּו'. צמצּומים ּכּמה עׂשה זה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָּובׁשביל

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו יׂשראל, ּבנׁשמֹות הּוא חפצי30העליֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּכתיב ׁשּלכן יׂשראל, ּבנׁשמֹות הּוא יתּבר ׁשחפצֹו 31ּבּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבׁשם נקראים יׂשראל ּדנׁשמֹות חפץ, ארץ אּתם ּתהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכי
ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל32ארץ, ּדנׁשמֹות ּבארץ, לי ּוזרעּתיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּבׁשם ׁשּנקראים ּומצֹות, הּתֹורה ּבהם ׁשּזֹורעים הארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהם
לא ּבֹו ׁשאין ּגרעין הּזֹורע עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזריעה,
נֹוׂשא אילן מּמּנּו צֹומח ּומּכלֿמקֹום ריח, ולא ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹטעם
ּדאף ּבמצוֹות, ּגם הּוא כן ּכמֹו ּומראה, ריח ּבטעם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַּפרֹות
ּכמֹו נדמה זה הרי ׁשּלכן ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנתלּבׁשּו
הּנה מּכלֿמקֹום, ריח, ולא טעם לא ּבֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּגרעין
ׁשאמרּו וזהּו אֹור, ּגּלּוי נעׂשה הּמצוֹות קּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָעלֿידי

ז"ל הּזריעה33רּבֹותינּו ׁשעלֿידי מצוֹות, ּפירי מאי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ
הּזריעה אמנם, רב. אֹור ּגּלּוי נעׂשה הּמצוֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּדקּיּום
יׂשראל ּדנׁשמֹות ּבארץ להיֹות צריכה ּומצֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּדתֹורה
להיֹות צרי ּבגׁשמּיּות הּזריעה ׁשענין ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּדוקא,
לא אחר ּבמקֹום הּגרעין את יזרע ּדכאׁשר ּדוקא, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבארץ
אזי ּבארץ אֹותֹו יזרע ּכאׁשר ורק צמיחה, ׁשּום מּזה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ּדתֹורה ּבזריעה ּגם הּוא כן ּכמֹו ּפרֹות, נֹוׂשא אילן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיצמח
ׁשהם ּדוקא יׂשראל ּבנׁשמֹות להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצֹות,
לא הּמצֹות את יקּים אינֹוֿיהּודי ּדכאׁשר ארץ, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבחינת
צריכה ּומצֹות ּדתֹורה הּזריעה ּכי מאּומה, ּבזה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹיפעל

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

ב.28) ה, עה"פ.29)שה"ש ד.30)שהש"ר סב, יב.31)ישעי' ג, כה.32)מלאכי ב, סוטה33)הושע

סע"א. מו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ôk Ìb e‰ÊÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰ ÌÚ ¯aÁ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„·Ïaƒ¿«¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»»»»∆¿¿∆«≈
·e˙kM ‰Óישראלב לכנסת הקדושֿברוךֿהוא אומר השירים', :28'שיר «∆»

L¯„na ‡˙È‡Â ,È˙n˙ È˙�BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ÈÏ ÈÁ˙t29È˙n˙ ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«»ƒ
È˙ÓB‡z(אלי שווה ‰È‡(-בדרגה ‡ÏÂ ‰pnÓ ÏB„b È�‡ ‡Ï , ¿»ƒ…¬ƒ»ƒ∆»¿…ƒ

‡l‡ ,ÈpnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆ƒ∆»
‰¯È˙ÈÂ ,ÔÈÂL Ì‰È�L¿≈∆»ƒƒ≈»
Ì‰ Ï‡¯NiL ,‰fÓƒ∆∆ƒ¿»≈≈
Ï‡¯NÈ ˙Ò�kL ,È˙nz«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÓÏLe ˙eÓÈÓz ˙ÏÚBt∆∆¿ƒ¿≈

.‰ÏÚÓÏ ÏBÎÈ·k,לסיכום ƒ¿»¿«¿»
ממעזריטש: המגיד הרב תורת

'אדם חצוצרות", שתי לך "עשה

הקדושֿברוךֿהוא - העליון'

- התחתון ו'אדם אל"ף) (בחינת

ד"מ), (בחינת ישראל ונשמות

משלים אחד שכל חצאים כשני

עצמו מצמצם הקב"ה השני. את

והאדם האדם, עם להתחבר

עם להתחבר מהגשמיות מתעלה

צורת נעשית ובזאת הקב"ה.

השלם. 'אדם'

·¯‰ ·˙kL ‰Ó ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆»«»«
‰NÚ 'ÛBÒŒÔÈ‡'L „Èbn‰««ƒ∆≈»»
‰nk C¯c ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk«»ƒ¿ƒ∆∆«»

˙BÓÏBÚבאחדות להיות כדי »
הרי זו אחדות ולולא האדם, עם

צורה' 'חצי רק כביכול, ,הוא,
‰ÏÚ CkL ÈÙÏ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ∆»»»
ÏÚ ÔÈ‡L ,e�È‰Â ,B�Bˆ¯aƒ¿¿«¿∆≈«
,ÏÎOa ÌÚË ÌeL ‰Ê∆«««≈∆
B�Bˆ¯a ‰ÏÚ CkL ‡l‡∆»∆»»»ƒ¿
˙BÓL� ÌÚ ¯aÁ˙iL∆ƒ¿«≈ƒƒ¿
‰NÚ ‰Ê ÏÈ·L·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆»»
'eÎ ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk. «»ƒ¿ƒ
ÔBˆ¯c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿»
˙BÓL�a ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ¿
‰Ó e‰fL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆«

·e˙kL30,da ÈˆÙÁ ∆»∆¿ƒ»
‡e‰ C¯a˙È BˆÙÁL∆∆¿ƒ¿»≈
ÔÎlL ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�a¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈

·È˙kאומר שהקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ
ישראל ‡Ìz:31לבני eÈ‰z Èkƒƒ¿«∆
ıÙÁ ı¯‡.בה שחפצי [=ארץ ∆∆≈∆

בכם] BÓL�c˙שארצה ,¿ƒ¿
ÌLa ÌÈ‡¯˜� Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ı¯‡32 ∆∆¿∆»

ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe:בפסוק הפנימי ‰Ìופירוש Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ¿«¿ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
,‰ÚÈ¯Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ì‰a ÌÈÚ¯BfL ı¯‡‰»»∆∆¿ƒ»∆«»ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»
,ÁÈ¯ ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b Ú¯Bf‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓk¿«∆∆»»«≈««¿ƒ∆≈…««¿…≈«
,‰‡¯Óe ÁÈ¯ ÌÚËa ˙B¯t ‡NB� ÔÏÈ‡ epnÓ ÁÓBˆ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈«ƒ∆ƒ»≈≈¿««≈««¿∆
,˙BÂˆÓa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙pL Û‡c¿«∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLbרצונו הם המצוות - «¿ƒƒ
שמלובשת כמו יתברך וחכמתו

כגון: גשמיים, בעניינים ומכוסה

וכו' גשמי מקלף עשוי ,תפילין
BÓk ‰Ó„� ‰Ê È¯‰ ÔÎlL∆»≈¬≈∆ƒ¿∆¿
ÌÚË ‡Ï Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b‰««¿ƒ∆≈…««
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«ƒ»»
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
,¯B‡ Èelb ‰NÚ� ˙BÂˆn‰«ƒ¿«¬∆ƒ
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈

Ï"Ê33˙BÂˆÓ È¯Èt È‡Ó«≈≈ƒ¿
עושה שהאדם [=המצוות

תולדותיו] - 'פירותיו' ,נקראים
מצוות לדמות דייקו חז"ל

מפני ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLל'פירות'
˙BÂˆn‰ Ìei˜c ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿
.·¯ ¯B‡ Èelb ‰NÚ�«¬∆ƒ«
‰¯B˙c ‰ÚÈ¯f‰ ,Ì�Ó‡»¿»«¿ƒ»¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙BˆÓeƒ¿¿ƒ»ƒ¿
Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ı¯‡a»»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÔÈ�ÚL ÌLÎc ,‡˜Âc«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«
CÈ¯ˆ ˙eiÓL‚a ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
,‡˜Âc ı¯‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿»»∆«¿»
ÔÈÚ¯b‰ ˙‡ Ú¯ÊÈ ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿«∆««¿ƒ
‰È‰È ‡Ï ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈…ƒ¿∆
˜¯Â ,‰ÁÈÓˆ ÌeL ‰fÓƒ∆¿ƒ»¿«
ı¯‡a B˙B‡ Ú¯ÊÈ ¯L‡k«¬∆ƒ¿«»»∆
‡NB� ÔÏÈ‡ ÁÓˆÈ ÈÊ‡¬«ƒ¿«ƒ»≈
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,˙B¯t≈¿≈«
,˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰ÚÈ¯Êaƒ¿ƒ»¿»ƒ¿
˙BÓL�a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿
˙�ÈÁa Ì‰L ‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆≈¿ƒ«
È„e‰ÈŒB�È‡ ¯L‡Îc ,ı¯‡∆∆¿«¬∆≈¿ƒ
ÏÚÙÈ ‡Ï ˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜È¿«≈∆«ƒ¿…ƒ¿…
‰ÚÈ¯f‰ Èk ,‰Óe‡Ó ‰Êa»∆¿»ƒ«¿ƒ»
˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿
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והּטעם ארץ. ּבחינת ׁשהם ּדוקא יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהיֹות
הּבּטּול מּצד הּוא ארץ ּבׁשם נקראים יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ּכלים נעׂשים הם הרי ׁשּבנפׁשם הּבּטּול ועלֿידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבהם,
ׁשּבהם, הּבּטּול ׁשּמּצד והינּו, ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָלזריעה
אֹור. ּגּלּוי ּבזה יׁשנֹו הּמצֹות, את מקּימים הם ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנה

ׁשּכתּוב מה לּבי34וזהּו ּפתח ּתהיה לּכל ּכעפר ונפׁשי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנפׁשיּבתֹורת ּדעלֿידיֿזה נפׁשי, ּתרּדף ּובמצֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּובמצֹותי ּבתֹורת לּבי ּפתח נעׂשה ּתהיה, לּכל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכעפר
ּבּטּול ּבבחינת הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות וזה נפׁשי. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּתרּדף
(ּכמֹו העליֹונה ארץ מּבחינת ׁשּׁשרׁשם לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּומּׁשּום ּבּטּול, ּבבחינת הם למּטה ּגם ולכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיתּבאר),
יׂשראל ׁשּבנׁשמֹות הּבּטּול וענין ארץ. ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה
ּבלבד, צּורה חצי ׁשהיֹותם והינּו, צּורה, חצי ענין ְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָהּוא
ׁשּבהם הּבּטּול זהּו הּנה לעצמם, מציאּות להם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכׁשם והּנה, לאלקּות. ּבטלים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹׁשהם
הּוא הּקּב"ה ּגם כן ּכמֹו לאלקּות, ּובטלים צּורה ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹחצי
ׁש'איןֿסֹוף' הּמּגיד הרב ׁשּכתב מה וזהּו צּורה. ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָחצי
ׁשּכ לפי ׁשּזהּו עֹולמֹות, ּכּמה ּדר צמצּומים ּכּמה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעׂשה

צּנֹור אֹותּיֹות הּוא ורצֹון ּכּנ"ל, ּברצֹונֹו ׁשהּוא35עלה , ְְִִִֶַַָָָ
ׁשּמצינּו ועלּֿדר והגּבלה. צמצּום ׁשּכאׁשר36ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

האֹור היה אזי לתלמידיו, להׁשּפיע רֹוצה היה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהאריז"ל
יּובן ועלּֿדרֿזה צמצּומים, וכּמה ּכּמה ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורד
מגּביל ׁשהּוא צּנֹור, אֹותּיֹות ּדרצֹון למעלה, ְְְְְִִִִֶַַָָָּכביכֹול
ּכּמה עלֿידי הּצּנֹור, ּדר ּתהיה האלקּות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהמׁשכת
ׁשהּוא לפי זה וכל עֹולמֹות. ּכּמה ּדר צמצּומים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָוכּמה
לעצמֹו ׁשלמּות לֹו ׁשאין ּכביכֹול, צּורה, חצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָיתּבר
ה"א אֹות הוי' ּבּׁשם יחסר ּכאׁשר ׁשהרי יׂשראל), ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ(ּבלי

יׂשראל ּכנסת על ּדקאי הּׁשם37אחרֹונה, אין אזי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדוקא, יׂשראל ּכנסת עלֿידי היא וההׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשלמּות,
ּכּנ"ל. לזה זה מתמימים הם והּקּב"ה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכנסת
נקראת יׂשראל ּוכנסת חתן ּבׁשם נקרא ׁשהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוזהּו

ּדרּגא נחֹות מּלׁשֹון הּוא ּדחתן ּכּלה, הּוא11ּבׁשם וכּלה , ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
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העמידה.34) תפלת בסוף נצור" קנו,35)"אלקי לזח"ב מלך מקדש

בסופו. צ' אות אור מאורי ספ"ב.36)א. ג הקדמה המלך ראה37)עמק

תתקמא. ע' ריש בלק אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

.ı¯‡ ˙�ÈÁa Ì‰L ‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓL�a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»∆≈¿ƒ«∆∆
„vÓ ‡e‰ ı¯‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜� Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÌÚh‰Â¿«««∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ«

Ì‰aL Ïeha‰חפצה היהודי נשמת כך עליה, דורכים שהכול 'ארץ' כמו «ƒ∆»∆
למילוי כולו ולהתמסר האנוכיים האישיים ענייניו כל לגמרי לעזוב וחשקה

רק קיימת זו (תכונה יתברך רצונו

משאר בשונה האלוקית, בנשמה

חי "כל הרי האחרים הנבראים

כל ראשית ודואג בקיומו" רוצה

מציאותו) È„ÈŒÏÚÂלהמשך ,¿«¿≈
Ì‰ È¯‰ ÌLÙ�aL Ïeha‰«ƒ∆¿«¿»¬≈≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÌÈÏk ÌÈNÚ�«¬ƒ≈ƒ«¿ƒ»
,e�È‰Â ,˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿¿«¿
,Ì‰aL Ïeha‰ „vnL∆ƒ««ƒ∆»∆
ÌÈÓi˜Ó Ì‰ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆≈¿«¿ƒ
‰Êa B�LÈ ,˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿∆¿»∆
‰Ó e‰ÊÂ .¯B‡ Èelbƒ¿∆«

·e˙kLבתפילת אומרים אנו ∆»
נצור" ÈLÙ�Â¿«¿ƒ:34"אלוקי

‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚkותיכף ∆»»«…ƒ¿∆
ÈaÏמבקשים: Á˙t¿«ƒƒ

Ûc¯z EÈ˙BˆÓ·e E˙¯B˙a¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,ÈLÙ�«¿ƒ¿«¿≈∆
,‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙpL∆«¿ƒ∆»»«…ƒ¿∆
E˙¯B˙a ÈaÏ Á˙t ‰NÚ�«¬∆¿«ƒƒ¿»∆
.ÈLÙ� Ûc¯z EÈ˙BˆÓ·e¿ƒ¿∆ƒ¿…«¿ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÈÙÏ ‡e‰ Ïeha ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ
ı¯‡ ˙�ÈÁaÓ ÌL¯ML∆»¿»ƒ¿ƒ«∆∆

‰�BÈÏÚ‰,'ה'מלכות מדת - »∆¿»
- ישראל' ¿(BÓk'כנסת

Ìb ÔÎÏÂ ,(¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿»≈«
,Ïeha ˙�ÈÁ·a Ì‰ ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿ƒ«ƒ
ÌLa ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ïeha‰ ÔÈ�ÚÂ .ı¯‡∆∆¿ƒ¿««ƒ
‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL�aL∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰¯eˆ ÈˆÁ ÔÈ�Úשנתבאר) ƒ¿«¬ƒ»
הקודם) e�È‰Â,בסעיף ,¿«¿

‰¯eˆ ÈˆÁ Ì˙BÈ‰L∆¡»¬ƒ»
Ì‰Ï ÔÈ‡L ,„·Ïaƒ¿«∆≈»∆
‰p‰ ,ÌÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
Ì‰L Ì‰aL Ïeha‰ e‰Ê∆«ƒ∆»∆∆≈
,‰p‰Â .˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ∆¡…¿ƒ≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÌLk¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈÏË·e ‰¯eˆ ÈˆÁ Ì‰≈¬ƒ»¿≈ƒ
Ìb ÔÎ BÓk ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿≈«
.‰¯eˆ ÈˆÁ ‡e‰ ‰"aw‰«»»¬ƒ»

‰nk ‰NÚ 'ÛBÒŒÔÈ‡'L „Èbn‰ ·¯‰ ·˙kL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«»«««ƒ∆≈»»«»
B�Bˆ¯a ‰ÏÚ CkL ÈÙÏ e‰fL ,˙BÓÏBÚ ‰nk C¯c ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ∆∆«»»∆∆¿ƒ∆»»»ƒ¿

¯Bpˆ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ÔBˆ¯Â ,Ï"pk35ÌeˆÓˆ ÔÈ�Ú ‡e‰L , ««¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿
‰Ïa‚‰Â(בכלים להתקבל שיוכלו בכדי המים זרימת את המגביל .(כ'צנור' ¿«¿»»

e�ÈˆnL C¯cŒÏÚÂ36 ¿«∆∆∆»ƒ
‰È‰ Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»¬ƒ«»»
ÚÈtL‰Ï ‰ˆB¯∆¿«¿ƒ«
‰È‰ ÈÊ‡ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»¬«»»
‰nk C¯c „¯BÈ ¯B‡‰»≈∆∆«»

ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎÂז"ל (האר"י ¿«»ƒ¿ƒ
פותח "כשאני לתלמידיו: אמר

שבתורה, סוד איזה לכם לומר פי

נחל כמו בי מתרבה השפע

מיני כמה מבקש ואני שוטף,

לכםתחבולו אפתח מהיכן ת

שתוכלו כדי וקטן דק אחד צינור

תפסידו עליכם ארבה שאם שאת,

Ô·eÈהכל") ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,¿«∆∆∆»
ÔBˆ¯c ,‰ÏÚÓÏ ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«¿»¿»
‡e‰L ,¯Bpˆ ˙Bi˙B‡ƒƒ∆
˙ÎLÓ‰L ÏÈa‚Ó«¿ƒ∆«¿»«
C¯c ‰È‰z ˙e˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆∆∆
‰nk È„ÈŒÏÚ ,¯Bpv‰«ƒ«¿≈«»
C¯c ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê ÏÎÂ .˙BÓÏBÚ ‰nk«»»¿»∆
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יי `yz ik

והּטעם ארץ. ּבחינת ׁשהם ּדוקא יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהיֹות
הּבּטּול מּצד הּוא ארץ ּבׁשם נקראים יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ּכלים נעׂשים הם הרי ׁשּבנפׁשם הּבּטּול ועלֿידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבהם,
ׁשּבהם, הּבּטּול ׁשּמּצד והינּו, ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָלזריעה
אֹור. ּגּלּוי ּבזה יׁשנֹו הּמצֹות, את מקּימים הם ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנה

ׁשּכתּוב מה לּבי34וזהּו ּפתח ּתהיה לּכל ּכעפר ונפׁשי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנפׁשיּבתֹורת ּדעלֿידיֿזה נפׁשי, ּתרּדף ּובמצֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּובמצֹותי ּבתֹורת לּבי ּפתח נעׂשה ּתהיה, לּכל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכעפר
ּבּטּול ּבבחינת הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות וזה נפׁשי. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּתרּדף
(ּכמֹו העליֹונה ארץ מּבחינת ׁשּׁשרׁשם לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּומּׁשּום ּבּטּול, ּבבחינת הם למּטה ּגם ולכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיתּבאר),
יׂשראל ׁשּבנׁשמֹות הּבּטּול וענין ארץ. ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה
ּבלבד, צּורה חצי ׁשהיֹותם והינּו, צּורה, חצי ענין ְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָהּוא
ׁשּבהם הּבּטּול זהּו הּנה לעצמם, מציאּות להם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכׁשם והּנה, לאלקּות. ּבטלים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹׁשהם
הּוא הּקּב"ה ּגם כן ּכמֹו לאלקּות, ּובטלים צּורה ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹחצי
ׁש'איןֿסֹוף' הּמּגיד הרב ׁשּכתב מה וזהּו צּורה. ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָחצי
ׁשּכ לפי ׁשּזהּו עֹולמֹות, ּכּמה ּדר צמצּומים ּכּמה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעׂשה

צּנֹור אֹותּיֹות הּוא ורצֹון ּכּנ"ל, ּברצֹונֹו ׁשהּוא35עלה , ְְִִִֶַַָָָ
ׁשּמצינּו ועלּֿדר והגּבלה. צמצּום ׁשּכאׁשר36ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

האֹור היה אזי לתלמידיו, להׁשּפיע רֹוצה היה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהאריז"ל
יּובן ועלּֿדרֿזה צמצּומים, וכּמה ּכּמה ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורד
מגּביל ׁשהּוא צּנֹור, אֹותּיֹות ּדרצֹון למעלה, ְְְְְִִִִֶַַָָָּכביכֹול
ּכּמה עלֿידי הּצּנֹור, ּדר ּתהיה האלקּות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהמׁשכת
ׁשהּוא לפי זה וכל עֹולמֹות. ּכּמה ּדר צמצּומים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָוכּמה
לעצמֹו ׁשלמּות לֹו ׁשאין ּכביכֹול, צּורה, חצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָיתּבר
ה"א אֹות הוי' ּבּׁשם יחסר ּכאׁשר ׁשהרי יׂשראל), ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ(ּבלי

יׂשראל ּכנסת על ּדקאי הּׁשם37אחרֹונה, אין אזי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדוקא, יׂשראל ּכנסת עלֿידי היא וההׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשלמּות,
ּכּנ"ל. לזה זה מתמימים הם והּקּב"ה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכנסת
נקראת יׂשראל ּוכנסת חתן ּבׁשם נקרא ׁשהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוזהּו

ּדרּגא נחֹות מּלׁשֹון הּוא ּדחתן ּכּלה, הּוא11ּבׁשם וכּלה , ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
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נקראת יׂשראל ׁשּכנסת וזהּו והעלאה, ּכּליֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּלׁשֹון
ּכּמבאר יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות הּנפׁש ּכלֹות מּצד ּכּלה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשם

הּׁשירים ׁשיר על ּתֹורה' הּמדרגֹות38ּב'לּקּוטי ּפרטי ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּדרּגא נחֹות מּלׁשֹון חתן, ּבׁשם נקרא והּקּב"ה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבזה,

אּתתא יׂשראל.11נסיב נׁשמֹות עם ּומתחּבר ׁשּיֹורד , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מהם אחד ׁשּכל למּטה, וכּלה ּבחתן ׁשהּוא ּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהּנה,

ּגּופא ּפלג הּוא נעׂשים39לעצמֹו יחּדיו חּבּורם ועלֿידי , ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ֿעלּֿדר הּנה לּבעל, ּבדֹומה יֹולדת ׁשהיא עד אחד, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדבר
לעצמֹו אחד ׁשּכל יׂשראל, ּוכנסת ּבהּקּב"ה ּגם הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
נעׂשים יחּדיו חּבּורם ועלֿידי ּכביכֹול, ּגּופא ּפלג ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּוא
היינּו להּקּב"ה, ּבדֹומה ׁשּמֹולידים עד אחד, ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּדבר
הּזה ּבעֹולם ּבגּוף מלּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו ּגם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּנׁשמה
ל'עצמּות', ּבדֹומה 'יֹולדת' היא הרי והחמרי, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהּגׁשמי
ּגם העצמּות המׁשכת ּפֹועלים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהיינּו

הּזה. ּבעֹולם ְֶַַָָָלמּטה

ונׁשמֹותp‰Â‰ד) ּדהּקּב"ה הּיחּוד ענין ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
עלה ׁשּכ לפי אּלא הּׂשכל, מּצד אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
ּכריתת עלֿידי נעׂשית זֹו התקּׁשרּות לכן ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָּברצֹונֹו

ׁשּכתּוב40ּברית ּכמֹו אברם41, את ה' ּכרת ההּוא ּבּיֹום ְְְִֶֶַַַַָָָ
ּדענין הּזאת, הארץ את נתּתי לזרע לאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברית

ודעת מּטעם למעלה הּוא הּוא42הּכריתתּֿברית וענינּה , ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ
ּדזהּו מּמׁש, לאחדים נעׂשים הּכריתתּֿברית ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעלֿידי

ּבתריו ּבין ועֹוברים לׁשנים אחד ּדבר ּדכׁשם43ׁשּכֹורתים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכפי החצאים מב' אחד ּכל הרי לׁשנים ׁשּכרתּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּדבר

ׁשנ ועלֿידי ּדבר, חצי רק הּוא לעצמֹו החצאיםׁשהּוא י ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ
הּברית את הּכֹורתים אּלּו ּגם כן ּכמֹו אחד, ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנעׂשה
ׁשּכל ּבאפן ּביניהם מתיחדים הּבתרים, ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועֹוברים
אחד. ּדבר נעׂשה ׁשניהם ּובצרּוף צּורה, חצי הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
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את נתּתי ׁשּלזרע זה על הּוא הּכריתתּֿברית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָוענין
מּלמעלה, ׁשּנתּתי העליֹונה הארץ על ּדקאי הּזאת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ
עם מתיחד ׁשהּקּב"ה מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּוא
הּנׁשמֹות ּכאׁשר ּגם הּנה ועלֿידיֿזה יׂשראל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכנסת
ארץ ּבבחינת ּכן ּגם הם הּזה ּבעֹולם ּבגּוף למּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹורדים
ראּויים ּכלים והם ּבּטּול, ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ(הּתחּתֹונה),
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומצֹות, ּדתֹורה הּצמיחה ּתהיה ידם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשעל

ּׁשּכתּוב מה וזהּו (הּתחּתֹונה). ּבארץ לי קּומי44ּוזרעּתיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
לעצם ההעלאה ענין הּוא ל קּומי יפתי, רעיתי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָל
ּגם הּנה ׁשעלֿידיֿזה העליֹונה, הארץ ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
רעיתי ּבחינת ּכן ּגם הם הּתחּתֹונה, ּבארץ ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
ּדרעיתי ּומצֹות, ּדתֹורה ההמׁשכה עלֿידי והינּו ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָיפתי,
ּכמאמר רֹועה, מּלׁשֹון הּוא רעיתי ּכי הּתֹורה, ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּוא

ז"ל ׁשּבּׁשמים,45רּבֹותינּו לאביהם מפרנסין יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכמֹו הּתֹורה, על ּדקאי ּפנימּיּות, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּופרנסה

ההמׁשכה46ׁשּכתּוב הּוא ויפתי מעי, ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
מכּבדּותא מאני לבּוׁשים, ׁשּנקראים הּמצוֹות .47ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הם‡Ì�Óה) יׂשראל נׁשמֹות ּכאׁשר הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ּומצֹות ּתֹורה ּומקּימים ּדארץ, ּבּטּול ְְְְְִִִִִֶֶַַָּבבחינת
ּגלינּו חטאינּו מּפני ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָכּו'.

ּדארץ48מארצנּו ׁשהּבּטּול ּבפרט אחד ּבכל כן ּוכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ואין אדמתנּו מעל ונתרחקנּו אצלֹו, ּגלּות ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא

להׁשּתחוֹות כּו' יכֹולים הּבּטּול,48אנּו ענין ׁשחסר היינּו , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
נאמר עלֿזה ּבארץ49הּנה ּבהיֹותם זאת ּגם ואף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

להפר לכּלֹותם געלּתים ולא מאסּתים לא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹאֹויביהם
עם הּקּב"ה ׁשּכרת הּכריתתּֿברית ׁשּזֹוהי אּתם, ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבריתי

ּכתיב מיּניּה לעיל ּדהּנה, רּבנּו. ּבריתי50מׁשה את וזכרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
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יג `yz ik

את נתּתי ׁשּלזרע זה על הּוא הּכריתתּֿברית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָוענין
מּלמעלה, ׁשּנתּתי העליֹונה הארץ על ּדקאי הּזאת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ
עם מתיחד ׁשהּקּב"ה מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּוא
הּנׁשמֹות ּכאׁשר ּגם הּנה ועלֿידיֿזה יׂשראל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכנסת
ארץ ּבבחינת ּכן ּגם הם הּזה ּבעֹולם ּבגּוף למּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹורדים
ראּויים ּכלים והם ּבּטּול, ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ(הּתחּתֹונה),
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומצֹות, ּדתֹורה הּצמיחה ּתהיה ידם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשעל

ּׁשּכתּוב מה וזהּו (הּתחּתֹונה). ּבארץ לי קּומי44ּוזרעּתיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
לעצם ההעלאה ענין הּוא ל קּומי יפתי, רעיתי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָל
ּגם הּנה ׁשעלֿידיֿזה העליֹונה, הארץ ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
רעיתי ּבחינת ּכן ּגם הם הּתחּתֹונה, ּבארץ ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
ּדרעיתי ּומצֹות, ּדתֹורה ההמׁשכה עלֿידי והינּו ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָיפתי,
ּכמאמר רֹועה, מּלׁשֹון הּוא רעיתי ּכי הּתֹורה, ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּוא

ז"ל ׁשּבּׁשמים,45רּבֹותינּו לאביהם מפרנסין יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכמֹו הּתֹורה, על ּדקאי ּפנימּיּות, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּופרנסה

ההמׁשכה46ׁשּכתּוב הּוא ויפתי מעי, ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
מכּבדּותא מאני לבּוׁשים, ׁשּנקראים הּמצוֹות .47ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הם‡Ì�Óה) יׂשראל נׁשמֹות ּכאׁשר הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ּומצֹות ּתֹורה ּומקּימים ּדארץ, ּבּטּול ְְְְְִִִִִֶֶַַָּבבחינת
ּגלינּו חטאינּו מּפני ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָכּו'.

ּדארץ48מארצנּו ׁשהּבּטּול ּבפרט אחד ּבכל כן ּוכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ואין אדמתנּו מעל ונתרחקנּו אצלֹו, ּגלּות ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא

להׁשּתחוֹות כּו' יכֹולים הּבּטּול,48אנּו ענין ׁשחסר היינּו , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
נאמר עלֿזה ּבארץ49הּנה ּבהיֹותם זאת ּגם ואף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

להפר לכּלֹותם געלּתים ולא מאסּתים לא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹאֹויביהם
עם הּקּב"ה ׁשּכרת הּכריתתּֿברית ׁשּזֹוהי אּתם, ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבריתי

ּכתיב מיּניּה לעיל ּדהּנה, רּבנּו. ּבריתי50מׁשה את וזכרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
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ı¯‡‰ ÏÚ È‡˜c ,˙‡f‰ ı¯‡‰ ˙‡ Èz˙� EÚ¯ÊlL ‰Ê ÏÚ ‡e‰«∆∆¿«¿¬»«ƒ∆»»∆«…¿»≈«»»∆

‰�BÈÏÚ‰נשמות ומקור שורש ישראל', 'כנסת שלמעלה, ישראל' [='ארץ »∆¿»
ÏÚÓlÓ‰ישראל] ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓ Èz˙pL∆»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»

ÌÚ „ÁÈ˙Ó ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿«≈ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .Ï‡¯NÈ ˙Ò�k¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿≈
¯L‡k Ìb ‰p‰ ‰Ê∆ƒ≈««¬∆
‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ˙BÓLp‰«¿»¿ƒ¿«»
Ìb Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚa Ûe‚a¿»»«∆≈«
ı¯‡ ˙�ÈÁ·a Ôk≈ƒ¿ƒ«∆∆
Ì‰L ,(‰�BzÁz‰)««¿»∆≈
ÌÈÏk Ì‰Â ,Ïeha ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
‰È‰z Ì„È ÏÚL ÌÈÈe‡¿̄ƒ∆«»»ƒ¿∆
,˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰ÁÈÓv‰«¿ƒ»¿»ƒ¿
ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe ·e˙kL BÓk¿∆»¿«¿ƒ»ƒ
e‰ÊÂ .(‰�BzÁz‰) ı¯‡a»»∆««¿»¿∆

·e˙kM ‰Óֿהקדושֿברוך «∆»
ישראל לנשמות מצוה :44הוא ְֶַ

,È˙ÙÈ È˙ÈÚ¯ CÏ ÈÓe˜ƒ»«¿»ƒ»»ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰ CÏ ÈÓe˜ƒ»ƒ¿«
‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿∆∆«¿»»
לגלות לעצמך. לך", "קומי -

את למטה הנמצאת בנשמה

ומקורה ÈÁa�˙שורשה ,¿ƒ«
ŒÏÚL ,‰�BÈÏÚ‰ ı¯‡‰»»∆»∆¿»∆«
Ì‰L BÓk Ìb ‰p‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ≈«¿∆≈
Ìb Ì‰ ,‰�BzÁz‰ ı¯‡a»»∆««¿»≈«

˙�ÈÁa Ôk(הפסוק (כהמשך ≈¿ƒ«
ŒÏÚ e�È‰Â ,È˙ÙÈ È˙ÈÚ«̄¿»ƒ»»ƒ¿«¿«
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰ È˙ÈÚ¯c ,˙BˆÓeƒ¿¿«¿»ƒƒ¿«

˙ÈÚ¯ Èk ,‰¯Bz‰‡e‰ È «»ƒ«¿»ƒ
‰ÚB¯ ÔBLlÓהזן כרועה ƒ¿∆
צאנו את Ó‡Ók¯ומפרנס ,¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯45Ï‡¯NÈ «≈ƒ¿»≈

Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ�¯ÙÓ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆
‡È‰ ‰Ò�¯Ùe ,ÌÈÓMaL∆«»«ƒ«¿»»ƒ

˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·aעם הנשמה לחיבור וגורם בפנימיותו באדם הנכנס כמזון ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
'מפרנסין' ישראל כך מהגוף), הנשמה חסֿושלום תיפרד מזון, (שללא הגוף

'פנימיות' בבחינת שבשמים' 'אביהם את ‰Bz¯‰,וממשיכים ÏÚ È‡˜c ,¿»≈««»
·e˙kL BÓk46ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Âגילוי ממשיכים התורה בלימוד - ¿∆»¿»¿¿≈»

האדם עם המתאחד כמזון 'פנימי', באופן בעולם שיאיר È˙ÙÈÂאלוקות ,¿»»ƒ

È�‡Ó ,ÌÈLe·Ï ÌÈ‡¯˜pL ˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰««¿»»∆«¿≈«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
‡˙e„aÎÓ47מוסיפים שהבגדים (כיון 'כבוד' לבגדיו קורא היה יוחנן [רבי ¿«¿»

מעשה מצד הוא אותי) (=מייפים 'יפתי' כן, אם הלובשם)], באדם כבוד

'לבושים' בחינת למעלה ממשיכים שעי"ז ישראל, של עניין.המצוות לסיכום,

אבינו אברהם עם הברית' 'כריתת

הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך

נמצאות נשמות כאשר שגם

הזאת', 'הארץ בהם תאיר למטה

העליונה, 'ארץ' ומקורם שרשם

ועלֿידיֿזה ה'ביטול' בחינת

בקיום אלוקות גילוי ימשיכו

ומצוות .התורה
‡e‰ ‰Ê Ïk Ì�Ó‡ (‰»¿»»∆
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ¯L‡k«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
,ı¯‡c Ïeha ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆
˙BˆÓe ‰¯Bz ÌÈÓi˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï·‡ .'eÎ¬»ƒ¿««»
e�È‡ËÁ È�tÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿≈¬»≈

e�ˆ¯‡Ó e�ÈÏb48ÔÎ BÓÎe , »ƒ≈«¿≈¿≈
Ë¯Ùa „Á‡ ÏÎa¿»∆»ƒ¿»

ı¯‡c Ïeha‰Lהקיים - ∆«ƒ¿∆∆
רוצה יהודי שכל בנשמתו,

ממציאותו לצאת בפנימיותו

יתברך, לו עצמו ‰e‡ולבטל
BÏˆ‡ ˙eÏb ˙�ÈÁ·a- ƒ¿ƒ«»∆¿

תחת ב'גלות' נמצאת נשמתו

הבהמית ונפשו גופו שליטת

חומריים בעניינים ,השקועים
e�˙Ó„‡ ÏÚÓ e�˜Á¯˙�Â¿ƒ¿««¿≈««¿»≈
'eÎ ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ

˙BÂÁzL‰Ï48e�ÈÈ‰ , ¿ƒ¿«¬«¿
Ïeha‰ ÔÈ�Ú ¯ÒÁL- ∆»≈ƒ¿««ƒ

ביטול, על מורה 'השתחואה'

"ואין פירוש בחסידות מבואר

- להשתחוות" יכולים.. אנו

באפשרותנו אין הגלות שבזמן

של באופן ה' את לעבוד

מוחלט ביטול - �‡Ó¯'השתחוואה' ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ ,49˙‡Ê Ìb Û‡Â ƒ≈«∆∆¡«¿««…
Ì˙BlÎÏ ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï Ì‰È·ÈB‡ ı¯‡a Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿∆∆¿≈∆…¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿«»
ÌÚ ‰"aw‰ ˙¯kL ˙È¯aŒ˙˙È¯k‰ È‰BfL ,Ìz‡ È˙È¯a ¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒƒƒ»∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆»««»»ƒ

dÈpÈÓ ÏÈÚÏ ,‰p‰c .e�a¯ ‰LÓ[הקודמים È˙k50·[=בפסוקים …∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ˜ÁˆÈ È˙È¯a ˙‡ Û‡Â ·˜ÚÈ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬…¿«∆¿ƒƒƒ¿»¿«∆¿ƒƒ
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אזּכר אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי את ואף ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב
ּבבחינת הם יׂשראל נׁשמֹות ּדכאׁשר והינּו אזּכֹור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהארץ
אחד ּדבכל ּדהאבֹות, הּכריתתּֿברית מסּפיק אזי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָארץ,
הם ּכאׁשר אמנם מהאבֹות. ההארה ּבֹו יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּיׂשראל
ׁשּתמּורת ּבגלּות, היא ארץ ׁשּבחינת אֹויביהם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּבארץ
לא אז ּגם הּנה ּב'לעּמתֿזה', זה הרי ּדקדּׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻהּבּטּול
הּכריתתּֿברית ׁשּזהּו אּתם, ּבריתי להפר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמאסּתים

נאמר ועלֿזה ראׁשֹונים,51ּדמׁשה. ּברית להם וזכרּתי ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ועּמ אני ונפלינּו ׁשּיהיה לבּקׁש צרי ּכאׁשר ׁשּגם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהינּו,

האדמה ּפני על אׁשר העם אין52מּכל ׁשּבחיצֹונּיּות לפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מקֹום ׁשּיׁש עד האּמֹות, לׁשאר יׂשראל ּבין ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהבּדל
עבֹודה עֹובדי והּללּו זרה עבֹודה עֹובדי הּללּו ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָלּטענה

וכּו' ּברית53זרה להם וזכרּתי אז ּגם הּנה מּכלֿמקֹום, , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
נעׂשה זה וענין ּדמׁשה. הּכריתתּֿברית ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹראׁשֹונים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו הרחמים, מּדֹות י"ג המׁשכת 54עלֿידי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ענין והּוא הוי', הוי' וּיקרא ּפניו על הוי' ְְְֲֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹוּיעבר
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ּדלעילא הוי' מּׁשם .55ההמׁשכה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתיב ּבאבֹות ּדאף56ּדהּנה, להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּדלתּתא, הוי' רק זה הרי הוי', ׁשם נזּכר ּבאבֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם
אֹומרֹו וזהּו לאבֹות, נתּגּלה לא ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹאבל
ּבמּדת להם ּנּכרּתי לא להם, נֹודעּתי לא הוי' ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּוׁשמי

ׁשּלי הוי'57האמּתית ּדהינּו הוי', ּדׁשם ּדהאמּתית , ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
נׁשמֹות ּכאׁשר ולכן, האבֹות. אצל נתּגּלה לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּדלעילא,
ההמׁשכה ּגם מסּפיק אזי ארץ, ּבבחינת הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל
אזי ארץ, ּבבחינת אינם ּכאׁשר אבל האבֹות, ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּצד
הוי' ׁשם מּצד ׁשהיא ּדוקא, ּדמׁשה לכריתתּֿברית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹצרי
על ועֹובר עֹון נֹוׂשא הּוא זה ׁשּמּצד ּדוקא, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדלעילא

מׁשה58ּפׁשע ּגּבי ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּכֹורת59. אנכי הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבכל נבראּו לא אׁשר נפלאֹות אעׂשה עּמ ּכל נגד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּברית
נבראּו לא אׁשר ׁשּכתּוב ּדמה הּוא, נֹורא ּכי גֹו' ְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹהארץ
למּטה ׁשהם לפי ארץ, ּבבחינת ׁשאינם היינּו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
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מה.51) טז.52)שם, לג, מכילתא53)תשא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כז. שם, ראובני ילקוט כח. יד, ו.54)בשלח לד, וארא,55)תשא דש"פ בגנים היושבת ד"ה גם ראה

וש"נ. .(323 ע' חי"ח (תו"מ פ"ה זו שנה שבט וארא.56)מבה"ח עה"פ.57)ר"פ מיכה58)פרש"י

יח. י.59)ז, לד, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ¯L‡Îc e�È‰Â ,¯BkÊ‡ ı¯‡‰Â ¯kÊ‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆¿…¿»»∆∆¿¿«¿¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
ı¯‡ ˙�ÈÁ·a Ì‰(ביטול-)˙È¯aŒ˙˙È¯k‰ ˜ÈtÒÓ ÈÊ‡ , ≈ƒ¿ƒ«∆∆¬««¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ

˙B·‡‰Ó ‰¯‡‰‰ Ba LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎ·c ,˙B·‡‰c- ¿»»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈≈«∆»»≈»»
אחריהם לבניהם בירושה המשיכו ויעקב) יצחק (אברהם, הקדושים האבות

הביטול ידי שעל זה כוח

הקדושה ימשיכו 'ארץ' שבבחינת

המצוות ‡Ì�Óבקיום בהמשך. »¿»
במצב מדובר ∆¬»L‡k¯הפסוקים

,Ì‰È·ÈB‡ ı¯‡a Ì‰≈¿∆∆¿≈∆
‡È‰ ı¯‡ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆ƒ
Ïeha‰ ˙¯eÓzL ,˙eÏ‚a¿»∆¿««ƒ
‰Ê È¯‰ ,‰M„˜cƒ¿À»¬≈∆

'‰ÊŒ˙nÚÏ'aממשלת (תחת ƒ¿À«∆
הנשמה אין כאשר הטומאה,

האדם) אצל בגלוי ‰p‰מאירה ,ƒ≈
¯Ù‰Ï ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï Ê‡ Ìb«»…¿«¿ƒ¿»≈
e‰fL ,Ìz‡ È˙È¯a¿ƒƒƒ»∆∆
.‰LÓc ˙È¯aŒ˙˙È¯k‰«¿ƒ«¿ƒ¿…∆

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ51בהמשך ¿«∆∆¡«
להפר מאסתים "לא לפסוק

- אתם" Ì‰Ïבריתי Èz¯ÎÊÂ¿»«¿ƒ»∆
,e�È‰Â ,ÌÈ�BL‡¯ ˙È¯a¿ƒƒƒ¿«¿
Lw·Ï CÈ¯ˆ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»ƒ¿«≈

רבינו) משה ∆¿È‰iL∆ƒ‰(כבקשת
e�ÈÏÙ�Âתודגש [=ניבדל. ¿ƒ¿ƒ
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ׁשּלמעלה ּבחינה להמׁשי צרי ולכן ארץ, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינת
אֹומרֹו ׁשּזהּו מהׁשּתלׁשלּות, למעלה היינּו ארץ, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּבחינת
ׁשאנכי מי אנכי ּדיקא, אנכי ּברית, ּכֹורת אנכי .60הּנה ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹ

עלּֿדר ׁשהּוא הּוא, נֹורא ּכי ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ז"ל רּבֹותינּו הּגּבֹור61מאמר הּגדֹול האל אמרּו ּדבתחּלה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ

עֹובדי ׁשהרי והּנֹורא, אמרּו לא ואחרּֿכ ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוהּנֹורא,
אּיה ׁשֹותק, והּוא ּבהיכלֹו מרּקדים ּומּזלֹות ְְְְִִֵֵֵַַַָָָּכֹוכבים
ּגּופא ׁשּזה לפי ליֹוׁשנּה, עטרה ׁשהחזירּו עד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָנֹוראֹותיו,

מרּק ּומּזלֹות ּכֹוכבים ׁשֹותק,ׁשעֹובדי והּוא ּבהיכלֹו דים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּיׁשנֹו הוי' ׁשהיכל ּגּופא ׁשּזה והינּו, נֹוראֹותיו, הן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהן
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובדי ּבגלּות, הּוא מּיׂשראל אחד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ענין ׁשהּוא נֹוראֹותיו, הן הן הּנה ּבהיכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמרּקדים
זֹו המׁשכה ׁשּמּצד מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה
על ועֹובר עֹון נֹוׂשא הּוא הרי ׁשּיהיה מּצב ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנה
ב' על היא מׁשה ּבּקׁשת הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפׁשע.
ּתהיה אֹויביהם, ּבארץ יהיּו ּכאׁשר ׁשּגם הא', ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָענינים.
ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות י"ג מּצד ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּלמעלה ההמׁשכה ׁשּמּצד ּדאף והּב', ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.

גֹו' לֹו ּתּתן מה צדקּת אם הרי ואםּֿכן62מהׁשּתלׁשלּות , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מּכלֿ העֹולם, לאּמֹות ּגם ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻאפׁשר
אׁשר העם מּכל ועּמ אני ונפלינּו היא הּבּקׁשה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָמקֹום,
ּדוקא. ליׂשראל ההמׁשכה ׁשּתהיה האדמה, ּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
ּגם למׁש ׁשּיכֹולה הּמּקיף ׁשּמּצד ׁשהמׁשכה לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוהינּו,
ׁשּמּׁשם הּמּקיף, חיצֹונּיּות מּצד רק היא העֹולם ְִִִִִִֶַַַַָָָֻּבאּמֹות
מּצד אבל לחיצֹונים, ּגם מּקיף ּבבחינת רק ְְֲִִִִִִִַַַַַַָָנמׁש
לנׁשמֹות ּבפנימּיּות רק היא ההמׁשכה הּמּקיף, ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָּפנימּיּות
עצמית ההתקּׁשרּות מּצד הּוא זה וענין ּדוקא. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל
ּתהיה ׁשּיהיּו האֹופּנים ׁשּבכל יׂשראל, ונׁשמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדהּקּב"ה

ּדוקא. יׂשראל לנׁשמֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָההמׁשכה
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e�ÈÈ‰ ,ı¯‡ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆«¿
,˙È¯a ˙¯Bk ÈÎ�‡ ‰p‰ B¯ÓB‡ e‰fL ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆∆¿ƒ≈»…ƒ≈¿ƒ

ÈÎ�‡L ÈÓ ÈÎ�‡ ,‡˜Èc ÈÎ�‡60.אני מי שיודע הוא אני [=(רק) »…ƒ«¿»»…ƒƒ∆»…ƒ
לנבראים] כלל מושגת שאינה נעלמה e˙kL·דרגה ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .¿∆«≈«∆»

ŒÏÚ ‡e‰L ,‡e‰ ‡¯B� Èkƒ»∆«
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈

Ï"Ê61‰lÁ˙·cמשה (בזמן ¿ƒ¿ƒ»
‰ÏB„bרבנו) Ï‡‰ e¯Ó‡»¿»≈«»

CkŒ¯Á‡Â ,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿««»
ירמיהו) ‡e¯Ó(בזמן ‡Ï…»¿

È„·BÚ È¯‰L ,‡¯Bp‰Â¿«»∆¬≈¿≈
ÌÈ„w¯Ó ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿«¿ƒ

,˜˙BL ‡e‰Â BÏÎÈ‰aאם ¿≈»¿≈
�ÂÈ˙B‡¯Bכן, ‰i‡?„Ú «≈¿»«

,d�LBÈÏ ‰¯ËÚ e¯ÈÊÁ‰L∆∆¿ƒ¬»»¿¿»
È„·BÚL ‡Ùeb ‰fL ÈÙÏ¿ƒ∆∆»∆¿≈
ÌÈ„w¯Ó ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿«¿ƒ
Ô‰ ,˜˙BL ‡e‰Â BÏÎÈ‰a¿≈»¿≈≈

ÂÈ˙B‡¯B� Ô‰שכובש"=] ≈¿»
הללו השנים כל יצרו

על אפו ומאריך בהן שנשתעבדו

בניו". על שגוזרים הגזירות כל

Ùeb‡(רש"י)] ‰fL ,e�È‰Â ,¿«¿∆∆»
ÏÎa B�LiL 'ÈÂ‰ ÏÎÈ‰L∆≈«¬»»∆∆¿¿»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ,˙eÏ‚a¿»¿¿≈»ƒ
,BÏÎÈ‰a ÌÈ„w¯Ó ˙BÏfÓe«»¿«¿ƒ¿≈»

‰ ‰p‰,ÂÈ˙B‡¯B� Ô‰ Ô ƒ≈≈≈¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰p‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ „vnL∆ƒ««¿»»ƒ≈
È¯‰ ‰È‰iL ·vÓ ÏÎa¿»«»∆ƒ¿∆¬≈
ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB� ‡e‰≈»¿≈«
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .ÚLt∆«ƒ¿»ƒ≈
‡È‰ ‰LÓ ˙Lwa ‰p‰ƒ≈«»«…∆ƒ
,'‡‰ .ÌÈ�È�Ú '· ÏÚ«ƒ¿»ƒ»
ı¯‡a eÈ‰È ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿¿∆∆
‰È‰z ,Ì‰È·ÈB‡¿≈∆ƒ¿∆
‚"È „vÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ«

„vnL Û‡c ,'a‰Â .˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿«∆ƒ«
Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ È¯‰ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¬≈ƒ»«¿»«ƒ∆

'B‚ BÏ62בין חילוק ואין בניֿהאדם, למעשי מקום תפיסת אין זו בדרגת -

פשעיך' ל'רבו צדקת' Ìb'אם ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ ÔkŒÌ‡Â ,¿ƒ≈∆¿»∆ƒ¿∆««¿»»«

È�‡ e�ÈÏÙ�Â ‡È‰ ‰Lwa‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï¿À»»ƒ»»««»»ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡ ÌÚ‰ ÏkÓ EnÚÂ¿«¿ƒ»»»¬∆«¿≈»¬»»∆ƒ¿∆««¿»»
ÛÈwn‰ „vnL ‰ÎLÓ‰L ÈÙÏ ,e�È‰Â .‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿¿ƒ∆«¿»»∆ƒ«««ƒ
˙ei�BˆÈÁ „vÓ ˜¯ ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a Ìb ÍLÓÏ ‰ÏBÎiL∆¿»ƒ»≈«¿À»»ƒ«ƒ«ƒƒ
CLÓ� ÌMnL ,ÛÈwn‰««ƒ∆ƒ»ƒ¿»
Ìb ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ««ƒ«
„vÓ Ï·‡ ,ÌÈ�BˆÈÁÏ«ƒƒ¬»ƒ«
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ««ƒ
˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ«
˙BÓL�Ï ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿ƒ¿
‰Ê ÔÈ�ÚÂ .‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»∆
˙e¯M˜˙‰‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ¿«¿
˙BÓL�Â ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿
ÌÈpÙB‡‰ ÏÎaL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿»»«ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰z eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿∆««¿»»
.‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓL�Ï¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»
משה עם הברית כריתת לסיכום,
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טו `yz ik

ׁשּלמעלה ּבחינה להמׁשי צרי ולכן ארץ, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינת
אֹומרֹו ׁשּזהּו מהׁשּתלׁשלּות, למעלה היינּו ארץ, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּבחינת
ׁשאנכי מי אנכי ּדיקא, אנכי ּברית, ּכֹורת אנכי .60הּנה ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹ

עלּֿדר ׁשהּוא הּוא, נֹורא ּכי ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ז"ל רּבֹותינּו הּגּבֹור61מאמר הּגדֹול האל אמרּו ּדבתחּלה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ

עֹובדי ׁשהרי והּנֹורא, אמרּו לא ואחרּֿכ ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוהּנֹורא,
אּיה ׁשֹותק, והּוא ּבהיכלֹו מרּקדים ּומּזלֹות ְְְְִִֵֵֵַַַָָָּכֹוכבים
ּגּופא ׁשּזה לפי ליֹוׁשנּה, עטרה ׁשהחזירּו עד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָנֹוראֹותיו,

מרּק ּומּזלֹות ּכֹוכבים ׁשֹותק,ׁשעֹובדי והּוא ּבהיכלֹו דים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּיׁשנֹו הוי' ׁשהיכל ּגּופא ׁשּזה והינּו, נֹוראֹותיו, הן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהן
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובדי ּבגלּות, הּוא מּיׂשראל אחד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ענין ׁשהּוא נֹוראֹותיו, הן הן הּנה ּבהיכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמרּקדים
זֹו המׁשכה ׁשּמּצד מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה
על ועֹובר עֹון נֹוׂשא הּוא הרי ׁשּיהיה מּצב ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנה
ב' על היא מׁשה ּבּקׁשת הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפׁשע.
ּתהיה אֹויביהם, ּבארץ יהיּו ּכאׁשר ׁשּגם הא', ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָענינים.
ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות י"ג מּצד ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּלמעלה ההמׁשכה ׁשּמּצד ּדאף והּב', ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.

גֹו' לֹו ּתּתן מה צדקּת אם הרי ואםּֿכן62מהׁשּתלׁשלּות , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מּכלֿ העֹולם, לאּמֹות ּגם ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻאפׁשר
אׁשר העם מּכל ועּמ אני ונפלינּו היא הּבּקׁשה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָמקֹום,
ּדוקא. ליׂשראל ההמׁשכה ׁשּתהיה האדמה, ּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
ּגם למׁש ׁשּיכֹולה הּמּקיף ׁשּמּצד ׁשהמׁשכה לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוהינּו,
ׁשּמּׁשם הּמּקיף, חיצֹונּיּות מּצד רק היא העֹולם ְִִִִִִֶַַַַָָָֻּבאּמֹות
מּצד אבל לחיצֹונים, ּגם מּקיף ּבבחינת רק ְְֲִִִִִִִַַַַַַָָנמׁש
לנׁשמֹות ּבפנימּיּות רק היא ההמׁשכה הּמּקיף, ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָּפנימּיּות
עצמית ההתקּׁשרּות מּצד הּוא זה וענין ּדוקא. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל
ּתהיה ׁשּיהיּו האֹופּנים ׁשּבכל יׂשראל, ונׁשמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדהּקּב"ה

ּדוקא. יׂשראל לנׁשמֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָההמׁשכה
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עלp‰Â‰ו) ּגם ּכח הּנתינת היא ּדמׁשה הּכריתתּֿברית ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶַַַַַַַֹֹ
ׁשהּכריתתּֿברית והינּו, הּתׁשּובה, ְְְְְְִִִֶַַַַַָענין
והּכריתתֿ ּומצֹות, הּתֹורה ענין על היא אבינּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָּדאברהם
ׁשהּכריתתֿ ּומּובן, הּתׁשּובה. ענין על היא ּדמׁשה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹּברית
ענין ׁשהרי יֹותר, נעלית מּבחינה היא ּדמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּברית
ׁשּלכן ּומצֹות, הּתֹורה מענין יֹותר ּבעמק מּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּתׁשּובה
איזה על ׁשעבר חטא, ּכאׁשר ּגם הּתׁשּובה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמֹועילה
יׁש ּדהּנה, לאּֿתעׂשה. על ּכׁשעבר וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמצותֿעׂשה,

למ מצוֹותֿעׂשה ּבין ּדמצוֹותחּלּוק לאּֿתעׂשה, צוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַֹ
עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן יֹותר. ּבעמק הם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלאּֿתעׂשה
עלֿידי הּנה רצֹונֹו את ממּלאים ׁשּכאׁשר למּטה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבאדם
להמׁשי ּובכדי הרצֹון, ּבבחינת רק מּגיעים הרצֹון ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָמּלּוי
עצמֹו. מהּנפׁש צמצּום ּבדר זה הרי ּבאדם רצֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאיזה
ּבעצמֹו. ּבֹו נֹוגע זה הרי רצֹונֹו הפ עֹוׂשים ּכאׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָאבל
ולאּֿתעׂשה, מצוֹותֿעׂשה ּבענין יּובן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹועלּֿדרֿזה
רק נֹוגע זה ׁשענין רצֹונֹו, ׁשּממּלאים היינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדמצוֹותֿעׂשה
מּנגד, ׁשהּוא ּדלאּֿתעׂשה הענין אבל הרצֹון, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבבחינת
ּב'לּקּוטי וכּמבאר הרצֹון, ּבעל ּבבחינת ּגם נֹוגע זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי

ּפקּודי ּפרׁשת מֹועילה63ּתֹורה' הּתׁשּובה עבֹודת אמנם, . ְְְֲִֵַַַָָָָָָָ
הרצֹון ּבעל ׁשּבבחינת לפי והינּו לאּֿתעׂשה, על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹּגם
ּבאדם ּגם הּנה ולכן, יֹותר. ּבעמק הּתׁשּובה מּגעת ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּגּופא
מאׁשר ּבנפׁש יֹותר ּבעמק הּתׁשּובה עבֹודת מּגעת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה
זה הרי למעלה ּגם כן ּוכמֹו ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהעבֹודה
ׁשּבעלי ּבמקֹום הּנה ׁשּלכן יֹותר, נעלית ּבבחינה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּגיע
יכֹולים אינם ּגמּורים צּדיקים הּנה עֹומדים ְְְְִִִִִִֵֵַָָּתׁשּובה

ּדתֹורה64לעמד העבֹודה ּגם הּנה הּתׁשּובה ועלֿידי . ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹ
יֹותר נעלית ּבבחינה היא הּתׁשּובה ׁשּלאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצֹות

הּתׁשּובה. ׁשּקדם ּומצֹות ּדתֹורה העבֹודה ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹמאׁשר

ב'e‰ÊÂז) ּבזה ׁשּיׁש יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מּלׁשֹון הּוא תּׂשא ׁשּכי הּמדרׁש ּפרּוׁש ְְִִִִִֵֵֶַָָּפרּוׁשים.
ענין ׁשהּוא לי, חּיבים ׁשהם מה ׁשּיׁשּלמּו ,ּברע תּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכי

ראׁש נׂשיאּות מּלׁשֹון הּוא תּׂשא ׁשּכי אֹור' ה'ּתֹורה ּופרּוׁש ּדתׁשּובה, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהעבֹודה
ּכמֹו הּנה אּלּו, ענינים ּוב' ּומצֹות. ּדתֹורה העבֹודה ענין ׁשהּוא האמּונה, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהמׁשכת
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שהאמונה מכך כתוצאה הבא

אלא מקיף באופן נשארת אינה

לפנימיותו לאדם e·'חודרת .
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הּתׁשּובה ענין על ּכח הּנתינת הרי למעלה, מּצד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשהם
ורק ּומצֹות, הּתֹורה על ּכח מהּנתינת יֹותר למעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהיא
הּתׁשּובה על ּכח הּנתינת הּנה למּטה, נמׁשכים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכמֹו
מהּֿׁשאיןּֿכן הּמּצב, ּבׁשפלּות הם יׂשראל ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיא
וזהּו האמּונה. והמׁשכת ּומצֹות הּתֹורה על ּכח ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָֹהּנתינת
מה ׁשּיׁשלמּו תּׁשה, ּכי מּלׁשֹון תּׂשא ּדכי הענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּגם
הּנתינת ׁשהרי ּדוקא, מׁשה עלֿידי הּוא לי, חּיבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהם
ּדוקא ּדמׁשה הּכריתתּֿברית מּצד היא הּתׁשּובה על ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹּכח
תּׁשה. ּכי מּלׁשֹון תּׂשא ּכי למׁשה נאמר ולכן ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּנ"ל,
יׁשּלמּו היינּו לי, חּיבים ׁשהם מה ׁשּיׁשּלמּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָואֹומרֹו

עלֿידי ּיׂשראל ונׁשמֹות ּבלבד, צּורה חצי רק הּוא ׁשּלמעלה לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוּיׁשלימּו,
מחצית ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו הּקּב"ה, את ּכביכֹול ּומתמימים מׁשלימים הם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודתם
ב' ׁשּיכּות ּכן ּגם וזהּו ּבלבד. מחצית רק הּוא מהם אחד ׁשּכל לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשקל,
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ואחד אחד .66ּכל ְֶֶָָָ

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ח.65) כה, שכה,66)תרומה של"ה עה"פ. תרומה אלשיך פסוקים)). ושני (ד"ה לתחלתו (קרוב רפ"ו האהבה שער חכמה ראשית

ב. שכו, ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„vÓ Ì‰Lלמעלה ÔÈ�Úשרשם ÏÚ Ák ˙�È˙p‰ È¯‰ ,‰ÏÚÓÏ ∆≈ƒ«¿«¿»¬≈«¿ƒ«…««ƒ¿«
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÏÚ Ák ˙�È˙p‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«¿»≈≈«¿ƒ«…«««»ƒ¿
ÏÚ Ák ˙�È˙p‰ ‰p‰ ,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ� Ì‰L BÓk ˜¯Â¿«¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»ƒ≈«¿ƒ«…««
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,·vn‰ ˙eÏÙLa Ì‰ Ï‡¯NÈ ¯L‡k ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«¬∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»«∆≈

‰¯Bz‰ ÏÚ Ák ˙�È˙p‰ Ôk≈«¿ƒ«…«««»
˙ÎLÓ‰Â ˙BˆÓeƒ¿¿«¿»«
ÌbL e‰ÊÂ .‰�eÓ‡‰»¡»¿∆∆«
ÔBLlÓ ‡O˙ ÈÎc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿
‰Ó eÓÏLiL ,‰M˙ Èkƒ«∆∆¿«¿«

ÈÏ ÌÈ·iÁ Ì‰Lעבודת) ∆≈«»ƒƒ
È„ÈŒÏÚהתשובה) ‡e‰ ,«¿≈

È¯‰L ,‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»∆¬≈
‰·eLz‰ ÏÚ Ák ˙�È˙p‰«¿ƒ«…«««¿»
˙È¯aŒ˙˙È¯k‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ
ÔÎÏÂ ,Ï"pk ‡˜Âc ‰LÓc¿…∆«¿»««¿»≈
‡O˙ Èk ‰LÓÏ ¯Ó‡�∆¡«¿…∆ƒƒ»
B¯ÓB‡Â .‰M˙ Èk ÔBLlÓƒ¿ƒ«∆¿¿
ÌÈ·iÁ Ì‰L ‰Ó eÓlLiL∆¿«¿«∆≈«»ƒ
eÓlLÈ e�ÈÈ‰ ,ÈÏƒ«¿¿«¿
‰ÏÚÓlL ÈÙÏ ,eÓÈÏLiÂ««¿ƒ¿ƒ∆¿«¿»
,„·Ïa ‰¯eˆ ÈˆÁ ˜¯ ‡e‰«¬ƒ»ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯Ni ˙BÓL�Â¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈
ÌÈÓÈÏLÓ Ì‰ Ì˙„B·Ú¬»»≈«¿ƒƒ
˙‡ ÏBÎÈ·k ÌÈÓÈÓ˙Óe«¿ƒƒƒ¿»∆
Ôk Ìb e‰fL ,‰"aw‰«»»∆∆«≈
ÈÙÏ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈ�Úƒ¿««¬ƒ«∆∆¿ƒ
˜¯ ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆«
Ìb e‰ÊÂ .„·Ïa ˙ÈˆÁÓ«¬ƒƒ¿«¿∆«

,‰M˙ Èk ÔBLlÓ ‡O˙ Èk È„ÈŒÏÚc ,ÌÈLe¯t‰ '· ˙eÎiL Ôk≈«»«≈ƒ¿«¿≈ƒƒ»ƒ¿ƒ«∆
ÔÈ�Ú‰a Ìb Ák ˙ÙÒBz ‰NÚ� ,‰·eL˙c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»¬»ƒ¿»«¬∆∆∆…««¿»ƒ¿»
Ï"pÎÂ ,‰�eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰Â L‡¯ ˙e‡ÈN� ÔBLlÓ ‡O˙ ÈÎc¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ…¿«¿»«»¡»¿««
È„ÈŒÏÚL ,˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Úa Ìb Ák ˙ÙÒBÓ ‰·eLz‰L∆«¿»∆∆…««»¬»¿»ƒ¿∆«¿≈
‰ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ� ‰·eLz‰«¿»«¬≈«¿»»
‰¯B˙c ‰„B·Úa ‰¯˙È¿≈»»¬»¿»
„Á‡ ÏkL ,˙BˆÓeƒ¿∆»∆»
BÏ ÔkLÓ ‰NÚ� Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¬∆ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,C¯a˙È65 ƒ¿»≈¿∆»

Èz�ÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
‡˜Èc ÌÎB˙a ,ÌÎB˙a¿»¿»«¿»
בתוכם' 'ושכנתי לומר [=דייק

(בתוך בתוכו' 'ושכנתי ולא

שורה,המשכן)] שהשכינה כיון

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a66 ¿»∆»¿∆»
ומצוות התורה בקיום .בעבודתו

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



יז `yz ik

הּתׁשּובה ענין על ּכח הּנתינת הרי למעלה, מּצד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשהם
ורק ּומצֹות, הּתֹורה על ּכח מהּנתינת יֹותר למעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהיא
הּתׁשּובה על ּכח הּנתינת הּנה למּטה, נמׁשכים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכמֹו
מהּֿׁשאיןּֿכן הּמּצב, ּבׁשפלּות הם יׂשראל ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיא
וזהּו האמּונה. והמׁשכת ּומצֹות הּתֹורה על ּכח ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָֹהּנתינת
מה ׁשּיׁשלמּו תּׁשה, ּכי מּלׁשֹון תּׂשא ּדכי הענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּגם
הּנתינת ׁשהרי ּדוקא, מׁשה עלֿידי הּוא לי, חּיבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהם
ּדוקא ּדמׁשה הּכריתתּֿברית מּצד היא הּתׁשּובה על ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹּכח
תּׁשה. ּכי מּלׁשֹון תּׂשא ּכי למׁשה נאמר ולכן ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּנ"ל,
יׁשּלמּו היינּו לי, חּיבים ׁשהם מה ׁשּיׁשּלמּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָואֹומרֹו

עלֿידי ּיׂשראל ונׁשמֹות ּבלבד, צּורה חצי רק הּוא ׁשּלמעלה לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוּיׁשלימּו,
מחצית ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו הּקּב"ה, את ּכביכֹול ּומתמימים מׁשלימים הם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודתם
ב' ׁשּיכּות ּכן ּגם וזהּו ּבלבד. מחצית רק הּוא מהם אחד ׁשּכל לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשקל,
ּדתׁשּובה, העבֹודה ענין ׁשהּוא תּׁשה, ּכי מּלׁשֹון תּׂשא ּכי ּדעלֿידי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרּוׁשים,
האמּונה, והמׁשכת ראׁש נׂשיאּות מּלׁשֹון תּׂשא ּדכי ּבהענין ּגם ּכח ּתֹוספת ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנעׂשה
הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ּומצֹות, ּדתֹורה ּבעבֹודה ּגם ּכח מֹוספת ׁשהּתׁשּובה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכּנ"ל
מׁשּכן נעׂשה מּיׂשראל אחד ׁשּכל ּומצֹות, ּדתֹורה ּבעבֹודה יתרה המׁשכה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנעׂשית
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' ניסן שי'

שלום וברכה!

...אינו כותב ע"ד התרב]ות[ מספר החבירות המשתמשות בהמקוה אבל בודאי מתעסקים בזה ככל 

הדרוש, ואף שפעולות אלו אינן נדפסות במכ"ע, אבל ידוע עניני ליובאוויטש בכל מקום שבאים, להתענין 

בכל עניני היהדות אף כי לא תמיד באופן רשמי...

בברכה לבשו"ט



יח

y`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiy .c"qa

.f"iyz'd ,ipyÎxc` yceg

מוגה בלתי

השקל.‡ מחצית לנתינת זכר – שקלים פרשת קורין זו בשבת .

בירושלמי2הפסוק1על איתא גו'", יתנו מתחת3"זה הקב"ה הוציא אש של מטבע כמין מאיר, ר' "אמר :

הענין למשה שהוקשה בו, נתקשה שמשה דכיון – יתנו" כזה יתנו, זה לו ואמר למשה והראהו כבודו כסא
כו'. הקב"ה לו הראה לכן השקל, דמחצית

בחולין בתוספות הדבר"4ומבואר על שתמה "אלא השקל", "מחצית פירוש מה הוקשה לא שלמשה שאמר5,
נפשו" "כופר שיתנו נפשו"6הקב"ה בעד יתן לאיש אשר וכל עור בעד "עור הרי נפשו, כופר ליתן שייך איך :7,

נגע לא .8ועדיין

שהקב"ה עלֿידיֿזה – נפשו" "כופר שייך איך הענין, רבינו למשה נתיישב כיצד להבין: צריך ועלֿפיֿזה
הכבוד? כסא מתחת אש" של "מטבע לו הראה

זה· ענין להבין כדי ענינים:9. ג' בזה שיש הכבוד, כסא מתחת אש" של ד"מטבע הענין את תחלה לבאר יש ,
הכבוד. כסא ג) אש. ב) מטבע. א)

בגמרא איתא אינו10מטבע: כסף שוה כסף: לשוה מטבע בין החילוק זהו לצאת. חריף – הוא ש"מטבע"
זה לחפץ זקוק השני יותר, בעיניו שוה הוא ולכן יותר, זה לחפץ זקוק האחד שכן, בשוה, כולם אצל נערך
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"י עד מכאן
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 178 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
יג.2) ל, תשא
ה"ד.3) פ"א שקלים
החי'.4) זאת ד"ה א מב,
(מהנחה5) לאחוריו" ש"הרתיע איתא ג) פי"ב, (במדב"ר ובמדרש

מוגה). בלתי
יב.6) שם, תשא

ד.7) ב, איוב
שם.8) במדב"ר ראה
(תו"מ9) ס"ג תשי"ב שקלים פ' משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(336 ע' ח"ד
ב.10) מד, ב"מ
ב.11) א, בראשית
יב.12) פי"ד, במדב"ר פי"ט. תניא ראה
ובכ"מ.13) ד. מה, קה"ת) (הוצאת להה"מ או"ת ראה
בתחלתו.14) הזקן לרבנו תו"א גם וראה בתחלתו. או"ת

f"iyz'd ,ipyÎxc` yceg y`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiy

הרי עומד כשאדם ההשפלה. ענין הוא שישיבה וידוע יושבים, כסא על כפשוטו: הכסא ענין כן גם וזהו
לנבראים עצמו את ומשפיל מצמצם שהקב"ה הכבוד, כסא ענין וזהו השפלה. היא וישיבה יותר, גבוה .15הוא

אל"ף כס – הכבוד" ב"כסא "כסא" האותיות גם מורים כך אלופו16על ברוךֿהוא, איןֿסוף אור – האל"ף :

לנבראים. מתגלה הוא ועלֿידיֿזה ב"כס", מתכסה – עולם של

ראש נבראים, עם דהקב"ה החיבור – הכבוד כסא ענין בנבראיםוזהו ברוךֿהוא איןֿסוף אור התגלות ית
בבריאה הוא הכבוד דכסא הכסא17(כידוע עולם ,18.(

ושוב.‚ רצוא – שונות תנועות שתי בנבראים מעורר הכבוד דכסא הגילוי .

:‡Âˆ¯להכילה יכולים שאינם גֿטלעכקייט"), פון רייכקייט ("די האלקות הפלאת מרגישים שהנבראים כיון
וההגבלות מהכלים שיוצאים וכליון, רצוא אצלם מעורר זה הרי הלב, בהרגש ולא בשכל לא שלהם, בכלים

באלקות. להכלל ורוצים שלהם,

לגמרי, באיןֿערוך שהיא דמכיון הנפש, כלות שתעורר שייך לא הכבוד, מכסא לגמרי שלמעלה המדריגה –

שבזה ההפלאה עלֿכלֿפנים, שיורגש, שייך הכבוד, דכסא המדריגה אבל בזה. הפלאה אפילו להרגיש שייך לא
–

:aeyדירה יתברך לו להיות הקב"ה ש"נתאוה דהקב"ה, והכוונה הרצון את העליםmipezgza"19בידעם שלכן ,

בנבראים נמשך להיות כדי הכבוד, כסא עלֿידי עול20עצמו בקבלת לעמוד שוב, של תנועה מעורר זה הרי –

למטה. כאן ומצוות תורה ולקיים

ו"אש":„ ד"מטבע" הענינים שני גם הן ושוב, דרצוא התנועות שתי .

ד"מטבע", הענין הוא שוב למעלה. לעלות וכליון רצוא – למעלה לעלות שטבעו ד"אש", הענין הוא רצוא
הכל. אצל ושוה הכל אצל מתקבל – לצאת שחריף

הוא: ושוב רצוא בין החילוק כי,

הרגש מצד הוא מהכוחותxapd`רצוא ומופלא למעלה שהוא כפי דאלקות ההפלאה את מרגיש הוא .ely,

וההרגש ההבנה גודל לפי תלוי והכליון הרצון כי מדריגות, חילוקי בזה ישנם ובמילא הנפש. כלות בו מעורר וזה
וההפל ומדותיו.בעילוי שכלו רצונו, לגבי דאלקות אה

מצד אלא שלו, ההגבלות לגבי האלקות והפלאת הריחוק השערת מצד אינה – דשוב העבודה מהֿשאיןֿכן
הכל. אצל שוה זה הרי וממילא הקב"ה, של רצונו את למלא שרצונו שמים, מלכות עול קבלת

טבע. מלשון הוא "מטבע" "שוב": על מורה ש"מטבע" לכך טעם עוד

זה אין – קבוע שווי לו ויש לצאת, חריף הוא שמטבע מה כי, בזה, זה קשורים ב"מטבע" הפירושים שני
זה הרי ולכן בזה, וכיוצא המטבע חומר מתכונות ותוצאה "טבע" זהו אלא בו, המשתמש אדם כל בהרגש תלוי
אחד בכל השוואה – עול וקבלת ד"שוב" הענין וזהו עניניהם. שאר בכל מזה זה השונים בניֿאדם לריבוי בשוה

הטבע. ובלבושי בגשמיות בעולם, בתחתונים" "דירה כביכול, רוצה, שהקב"ה מההכרה ובאה ואחד,

יחד.‰ ו"אש" ד"מטבע" החיבור – אש" של "מטבע שיהיה היא, התכלית .

כך על נוסף טעם (שזהו והתלהבות חיּות בזה יש – ההרגש מצד ענין שעושים בשעה בניֿאדם, בטבע
אין – עול קבלת מצד ענין שעושים בשעה אבל שבאש), וההתלהבות החיּות מצד "אש", בשם נקרא שרצוא

וחיּות ("קאך") להט .21בזה ָ
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ובכ"מ.15) א. עז, משפטים ב. שם, תו"א ראה
שם.16) משפטים תו"א ראה
באצילות17) שהרי מציאות, שום אין – מבריאה למעלה שהרי

בבריאה ורק סע"ב)), (ג, בהקדמה (תקו"ז חד" וגרמוהי וחיוהי "איהו
מוגה). בלתי (מהנחה המציאות אפשרות הישות, התחלת היא

עד,18) האזינו בלקו"ת הובא (שמ"ו). כסה"כ שער ע"ח ראה
.39 הערה רלח ע' ח"ה מלוקט בסה"מ הנסמן סע"ד.

פי"ג,19) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.

שעלֿידו20) ההעלם – הוא הכבוד כסא של תוכנו כלומר:
נעלות מדריגות מצד אבל בתחתונים. דדירה הפנימית הכוונה מתגלית

מוגה). בלתי (מהנחה זו כוונה נרגשת לא – יותר
ואילך.21) 22 ע' חי"ג תו"מ ואילך. 426 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
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וההפל ומדותיו.בעילוי שכלו רצונו, לגבי דאלקות אה
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כך על נוסף טעם (שזהו והתלהבות חיּות בזה יש – ההרגש מצד ענין שעושים בשעה בניֿאדם, בטבע
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באצילות17) שהרי מציאות, שום אין – מבריאה למעלה שהרי

בבריאה ורק סע"ב)), (ג, בהקדמה (תקו"ז חד" וגרמוהי וחיוהי "איהו
מוגה). בלתי (מהנחה המציאות אפשרות הישות, התחלת היא

עד,18) האזינו בלקו"ת הובא (שמ"ו). כסה"כ שער ע"ח ראה
.39 הערה רלח ע' ח"ה מלוקט בסה"מ הנסמן סע"ד.
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שעלֿידו20) ההעלם – הוא הכבוד כסא של תוכנו כלומר:
נעלות מדריגות מצד אבל בתחתונים. דדירה הפנימית הכוונה מתגלית

מוגה). בלתי (מהנחה זו כוונה נרגשת לא – יותר
ואילך.21) 22 ע' חי"ג תו"מ ואילך. 426 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
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בזה שיהיה זה עם ויחד עול, קבלת "מטבע", שיהיה יחד, הענינים שני אש", של "מטבע להיות צריך אבל
בענינים לא יהיה הלהט ולהט. שמים.edy`התלהבות מלכות עול קבלת של בענינים אלא רוצה,

Âהתגלות מצד הוא זה ענין אלא אפשרי, זה אין הנברא בכח הנה – יחד? ההפכים שני שיהיו פועלים כיצד .
הפכים. נושא שהוא בנבראים, האלקות

שהוא הכבוד, כסא מתחת – אש" של ה"מטבע בא מנין הכבוד: כסא מתחת אש" של "מטבע פירוש וזהו
כנ"ל. בנבראים, אלקות התגלות ראשית

הכבוד כסא מתחת החצובה הנשמה עצם הוא הכבוד כסא הנה – ישראל בנשמות הוא22בפרטיות שבה ,

שבבורא קטן אש".23הניצוץ של ד"מטבע העבודה ישנה זה ומצד .

Êמשה של לתמיהתו מענה היה הכבוד, כסא מתחת אש של מטבע הקב"ה לו שהראה מה יובן, עלֿפיֿזה .

נפשו". "כופר שיהיה אפשר איך רבינו
תמיד היא הרי הנשמה עצם אבל בגילויים, אלא נוגעים אינם העגל, חטא אפילו והפגמים, החטאים ענין כי,

יתברך" אתו באמנה היתה החטא בשעת "וגם רצוא24בשלימות, חיבור אש", של ד"מטבע העבודה ועלֿידי .
קינוח מלשון כפרה שנעשה בהגילויים, גם פועלת היא הרי – הנשמה עצם הכבוד, כסא מתחת שבאה ,25ושוב,
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Áהשקל במחצית שהיו דינים פרטי כמה יובנו השקל, מחצית בענין האמור הביאור עלֿפי .27:

ימעיט" לא והדל ירבה לא "העשיר – הוא השקל במחצית הדין באמת28א) מדוע עשיר, להיותו לכאורה, .
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תקנום" תמידים כנגד "תפילות א) היא: וצדקה דתפילה תפילה37השייכות ב) ציבור. קרבנות הם ותמידים ,

היום) עבודת כללות התחלת זוהי (שהרי היום דכל העבודה יסוד מיצוי38היא "עד האדם כל את ותופסת ,
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א.22) קיג, זח"א ראה
ד"ה23) ראה פ' בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע דרושי שער ע"ח

א). (כז, פ"ב (השני) כדכד ושמתי
ספכ"ד.24) תניא
סע"ב).25) (צ, פ"א אגה"ת תניא
רפ"ב.26) שם
(תו"מ27) ס"ה תשט"ו שקלים פ' משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 280 ע' חי"ג
טו.28) ל, תשא
מי"ב.29) פי"ד נגעים

רפל"ב.30) תניא
ב.31) מט, בכורות
(32.164 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.33) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
ואילך.34) 165 ע' שם לקו"ש גם ראה
שע35) סתרצ"ד.ראה או"ח לשו"ע "ת
א.36) יו"ד, ב"ב
ב.37) כו, ברכות
מוגה).38) בלתי (מהנחה המשכן יסוד שהם המשכן אדני ע"ד

f"iyz'd ,ipyÎxc` yceg y`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiy

הספרי כלשון כו'"39הנפש", נפשו חיי כו' החיונית נפשו "כל שכוללת דצדקה, השייכות מובנת ובמילא .40,

.41לתפילה

È.בצדקה גם הוא כן ו"אש", ד"מטבע החיבור הוא השקל שמחצית כשם .

עלֿכלֿפנים, או, התייגע. זה כסף על שהרי לאש, נמשלת הכסף השגת לעני. כספו את שנותן פירושה צדקה
התלהבות מתוך דעם") אין ("פארקאכט בלהט בו שקוע הוא הרי ובמילא נפשו, חיי זה בכסף לקנות יכול ַָהיה

.42וחיּות

כלום מגרמיה ליה דלית לעני זאת נותן וטעם43והוא סיבה שום לו שאין דהיינו אם44, (שהרי הנתינה על
כלום", מגרמיה ליה "דלית עני אינו כבר הלה וגם בטהרתה, לעני צדקה נתינת של ענין זה אין טעם, מצד נותן

בלבד. עול קבלת מצד אלא לו), שיתנו לו מגיע זה שמצד ענין איזה בו יש שהרי

קבלת "מטבע", ממנו ועושה שלו, החיּות ה"אש", את נוטל הוא – אש" של "מטבע של ענין שזהו ונמצא
עול.

"מפייסו" להיות צריך שהרי והרגש, חיּות מתוך היא גופא עול' ה'קבלת – מזו אלא45ויתירה ההרגש. ,

עול. קבלת מצד אלא להזולת, שמגיע ענין מצד אינו שההרגש

ב) עול. קבלת בשביל חיּותו את נותן הוא א) טעמים: שני מצד אש", של "מטבע נקראת שצדקה וזהו
בחיּות. היא גופא עול' ה'קבלת

"וחטאך נפשו", "כופר נעשה זה הרי כנ"ל, הנפש ועצם עול קבלת מצד בא ההפכים דשני שהחיבור 46וכיון

פרוק" הדעת47בצדקה עץ חטא דוגמת שהוא העגל חטא וגם החטאים, כל על כפרה שנעשה סילוק48, וגרם ,
פניך"49השכינה "אחזה המלך, פני לראות לו שיתרצה עד החטאים, כל על מכפרים צדקה ועלֿידי השראת50, ,

שכתוב כמו בתוכם"51השכינה, ושכנתי מקדש לי מישראל52"ועשו ואחד אחד כל בתוך ,53.

***

‡È.'גו תשא כי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

·È54מפרשת ויקרא.55. לפרשת נכנסים פקודי
היא: הפרשיות דב' השייכות

הוא "ענן" המשכן. על שהיה הענן אודות מדובר פקודי פרשת לאוהלmlrdבסוף להכנס רבינו ממשה שמנע ,

גו'" משה יכול "ולא משה"56מועד, אל "ויקרא ולאחריֿזה שלאחר57. הגילוי גילוי, של ענין היא קריאה –

.58ההעלם

כידוע כשלעצמו, מגילוי יותר למעלה הוא ההעלם שלאחר .59הגילוי
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ה.39) ו, ואתחנן עה"פ
סע"ב).40) (מח, פל"ז תניא ראה
(41.99 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ב.42) פה, יומא ראה
ועוד.43) ב. קסח, זח"א ראה
ואילך.44) 187 ע' ח"ט תו"מ ואילך. 396 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
ב.45) ט, ב"ב ראה
כד.46) ד, דניאל
משפטים47) ממכילתא ג"כ ולהעיר ועוד. פ"ג. אגה"ת תניא ראה
ל). (כא,
ב.48) נב, זח"א
חטא49) לענין גם מובן וממילא עה"ד, חטא לענין – ז פי"ט, ב"ר
העגל.
(50.36 שבהערה ב"ב וראה טו. יז, תהלים
ח.51) כה, תרומה

(מהנחה52) המשכן אדני את עשו שממנה השקל מחצית בדוגמת
מוגה). בלתי

ועוד.53) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
(54) סעיף כאן חסר ההנחה ).l"endברשימת

שליט"א55) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סוף עד מכאן
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 202 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
לה.56) מ, פרשתנו
ויקרא.57) ר"פ
(58– ד) א, (יחזקאל מתלקחת" ואש גדול ד"ענן הענין גם וזהו

או"ת (ראה ה"ענן" העלם אחרי שבא הגילוי הו"ע מתלקחת" ש"אש
ע' ח"ג תתצו. ע' ח"ב תער"ב בהמשך ונתבאר הובא ד. מה, להה"מ

מוגה. בלתי מהנחה – א'שמז)
ויקרא.59) ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
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או"ת (ראה ה"ענן" העלם אחרי שבא הגילוי הו"ע מתלקחת" ש"אש
ע' ח"ג תתצו. ע' ח"ב תער"ב בהמשך ונתבאר הובא ד. מה, להה"מ

מוגה. בלתי מהנחה – א'שמז)
ויקרא.59) ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
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‚È.התשובה עבודת הוא האדם בעבודת ההעלם שלאחר הגילוי ענין .

גילוי. – למקומו השבה פירושה ותשובה העלם. – מאלקות התרחק שהאדם לאחר באה התשובה

לתושיה" "כפלים נעשה – ההעלם שלאחר בגילוי כמו – בתשובה "זדונות60גם – התשובה לתכלית עד ,

כזכיות" לו לנהורא"61נעשו חשוכא "אתהפכא ,62.

„È"שם לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים עומדים, תשובה שבעלי ש"במקום בזה הביאור גם וזהו .63:

טוב". ד"ועשה הקו שהיא עשה, מצוות עלֿידי ההמשכה א) מדריגות: ב' גופא ובזה זכויות. יש לצדיקים
הרע דחיית אלא זה אין אבל מרע", ד"סור הקו לאֿתעשה, מצוות עלֿידי ההמשכה עצמו64ב) הרע הפיכת ולא ,

בעצם שמגעת תשובה, אבל לדחותו. ומחוייבים רע, נשאר רע – הגבלות ישנם גילויים של ועבודה בענין לטוב.
הגבלות שום אין שם – יתברך בעצמותו למעלה וכן זכיות.65הנפש, נעשים עצמם זדונות .

ש"לילה אלא ההעלם, את ולהסיר לדחות לא – ההעלם לאחר שבאה הקריאה דתכלית הענין כיום66וזהו
.67יאיר"

ÂËאלא חסֿושלום, להתייאש לו אסור נמצא, שבו מצב שבכל בעבודתו, ואחד אחד לכל הוראה וזוהי .
יותר. נעלה לגילוי להגיע אפשר ההעלם עלֿידי – אדרבה

קושיא שמקשים בכלל, לדורות בנוגע ווי68וכן שענערע סאך ("א מדורנו בהרבה טובים דורות היו הרי :ַַ
ד"אכשור זה, בדור שדווקא להבין אפשר איך כן, ואם מהגאולה, רחוקים עדיין היו ואףֿעלֿפיֿכן היינט"),

בתמיה" הגאולה?69דרא תבוא ,

כנ"ל. הנותנת, היא אדרבה, – לזה והמענה

חסֿושלום להרדם לא ביותר להתחזק צריך ואז יותר, חזקה היא השינה בוקר לאור70לפנות ולהתעורר
יאיר" כיום ל"לילה שנזכה עד .71הבוקר,
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(60.(105 ע' (לעיל סט"ז תשא ש"פ שיחת וראה ו. יא, איוב
ב.61) פו, יומא
ספ"י.62) בתניא הובא א. ד, זח"א ראה
סה"מ63) וראה ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

בהערה. 183 ע' תש"ט
ד"ועשה64) מהעבודה יותר למעלה מגעת הרע דחיית שגם אף

המים, אמת בענין הידוע ועד"מ בהעצם. נוגע שמנגד כידוע טוב",
תרפ"ט סה"מ (ראה המים מרוצת תוקף יותר מתגבר הסתימה שע"י

מוגה. בלתי מהנחה – ועוד). .120 ע'
עשה,65) מצות ביטול על רק לא מועילה שתשובה הטעם וזהו

לאֿתעשה: על גם אלא
נוגע המצוה קיום והעדר ית', רצונו מילוי ענינה – מצותֿעשה

oevxdaנוגעת – לאֿתעשה מצות משא"כ הגילויים. בחי' שהוא ,lraa

oevxdשעשה אלא הרצון, עשה שלא רק זה אין שהרי ,jtid,הרצון
(ראה להן" קודם "לאו בענין וכידוע הרצון, בבעל נוגע זה הרי ולכן

קכו). ע' עטר"ת סה"מ ד. ו, פרשתנו לקו"ת
גופא הרצון בבעל כי לאֿתעשה, על גם התשובה מועלת ואעפ"כ

הלאֿתעשה: מענין יותר למעלה התשובה מגעת
בחי' זה הרי הרצון, בבעל מגעת היא שגם אף לאֿתעשה, מצות
נגד שעשה זה מצד הוא שהפגם דכיון לרצון, ששייך כמו הרצון בעל

מ"ע על דל"ת שהמעלה (אלא הרצון לענין שייך שזה מובן הרי רצונו,
השלילה, שהו"ע ומל"ת, בגילוי, כבר שבא הרצון הו"ע שמ"ע היא,

הרצון); בבעל עדיין שעומד כפי הרצון הו"ע
מגעת התשובה ynnואילו zenvraשלמעלה הרצון בעל בעצם ,

מוגה). בלתי (מהנחה לגמרי הגילויים מענין
יב.66) קלט, תהלים
האחרון67) הרגע הוא שעתה דאף – חודש" "מחר ענין ג"כ וזהו

ש"מחר כיון להתפעל, אין מ"מ החושך, תכלית המולד, שלפני
זה וגילוי חדש. גילוי להאיר מתחיל באלד") ("אט מעט עוד ַָחודש",
דוקא* המולד שלפני האחרון הרגע הקדמת ע"י בא חודש", ד"מחר
חט"ז (תו"מ סי"ב דאשתקד שקלים פ' משפטים, ש"פ שיחת גם (ראה

מוגה. בלתי מהנחה – ואילך)). 103 ע'
(68.317 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
וש"נ.69) ובפרש"י. ב לט, יבמות
ש"פ70) שיחת גם וראה ואילך. סע"א סח, ח"א לקו"ד ראה

וש"נ. .(134 ע' ריש חי"ח (תו"מ סי"ג ב) (התוועדות בראשית
לאחר71) שבאה הקרבנות פרשת וכללות גו'" ד"ויקרא הענין וזהו

הקרבנות, פרשת ישנה ד"ענן", ההעלם לאחרי דוקא כי – דענן ההעלם
מוגה). בלתי (מהנחה והמשכה העלאה העבודה, כל כללות שהיא

.(l"end) oiprd xqg ± "`lirl 'iyr" r"edy ,"licbd cec cr" ,cece ozpedic oiprd mb x`azp (*
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הקודש ללשון מתורגם
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העדות..." משכן המשכן פקודי "אלה הנאמר על

חז"ל פעמים"1אומרים שני משכן "משכן שהכפילות ,

חורבנין" בשני שנתמשכן ל"מקדש ראשון2רומזת בית –

שני. ובית

המפרשים ששואלים כפי מובן, משתי3ואינו אחת רק :

אחת פעם שהרי מיותרת, היא משכן" "משכן הפעמים

ש"משכן לדרוש אפוא, ניתן, וכיצד הענין. לצורך נחוצה

של ל"חורבנין" רומז פעמים" שני המקדשות?ipyמשכן

אינו משכן" מ"משכן זה שלימוד מובן, yxcמכך

`xezin,(בפסוק מיותרות ממילים הנלמדת דרשה =) דקרא

רש"י, כלשון זהו, –fnxאלא "משכן" המילה מכפל הלמד

"okynzpyמדובר משכן" "המשכן של הפשט לפי כלומר, ."

זאת עם אך (שבמדבר), המשכן על זה הביטויfnexבפסוק

פעמים" שני משכן "משכן – "משכון" של לענין "משכן"

המקדשים שני של ה"משכון" על .4מצביע

.·
ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ È˜ÏÁ ˙Â·È˘Á

המשכן..."5ה"ספורנו" פקודי "אלה שהפסוק מסביר,

אשר וכליו, המשכן חלקי של הגדולה החשיבות את מבטא

חז"ל כדברי נפסדו", "לא אבד...6בזכותה תאמר "שמא

לומר ולעולמי7תלמוד לעד שעומדים עומדים שטים עצי

ביד להם דבר נפל "לא – מכך יותר ואף עולמים",

האוייבים...".

להיות ראוי היה "שבשבילם המעלות מפורטות ובפסוק

אשר העדות "משכן – אוייבים" ביד ליפול ושלא נצחי

ובצלאל...", איתמר... ביד הלוים עבודת משה פי על ּפוקד

ידיהם במעשה שכינה "שרתה הללו המעלות כל ובזכות

אוייבים". ביד נפל ולא

המעלות כל בו היו שלא ראשון, במקדש זאת, לעומת

חלקיו... נפסדו שכינה בו ששרתה פי על "אף הרי הללו,

מכך), יותר (ואף וכך אוייבים". ביד הכל בסוף ונפל

בו היה "לא – השני התנאים`mbcgבמקדש אלה מכל

אוייבים". ביד ונפל שכינה בו שרתה לא

מאמר הוא כללי באופן זה לפירוש שהמקור לומר, ויש

בגמרא משה"8חז"ל ידי במעשי שונאיהם שלטו ש"לא ,9,

ראשון מקדש "משנבנה קרסיוfpbpולכן קרשיו מועד, אהל

כך ועל האוייבים. ביד נפלו ולא ואדניו", ועמודיו בריחיו

ּפוקד ש"אשר הפירוש dynמבוסס it lrהטעם הוא "

וכליו. המשכן חלקי של לנצחיות

.‚
ÌÈÈÁˆ� ÌÈ˘„˜Ó‰ Y ÊÓ¯‰ ÈÙÏ

לפי היא המקדשים פני על המשכן של זו hytמעלה

וכנראה הפשט לפי כלומר, המשכן,ielbaהמקרא. דוקא ,

הוא – משה" פי על ּפוקד "אשר – משה ידי מעשי שהוא

וחרבו. אוייבים" "ביד נפלו אשר המקדשים לעומת נצחי,

לפי כלומר,fnxdאבל – –zeiniptשבפסוק הענינים

נצחיים. הם המקדשים גם

התמיהה מתורצת רומזבכך שהפסוק על הגדולה

oaxegl– "משכן" המילה באמצעות המקדש בית

עובר ואינו לבעליו, אבוד אינו ממושכן חפץ "שנתמשכן":

ixnblברשות זמנית נמצא הוא אלא המלוה, לרשות

יוחזר דבר של ובסופו –`ezeהמלוה –oekyndחפץ

ללווה.

שמציאותם אומר אינו חורבנם המקדשים: לגבי גם וכך

בלבד, "משכון" של באופן זהו אלא ח"ו, לחלוטין, בטלה

השני, וכן הראשון עצמו, המקדש יוחזר דבר של ובסופו

.10לישראל
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עה"פ.1) פרש"י ג. פנ"א, שמו"ר ב. פרשתנו תנחומא

רש"י.2) לשון

כאן.3) לפרש"י ושפ"ח לדוד משכיל

(4.5 הערה 176 ע' חי"א לקו"ש גם ראה

פרשתנו.5) ריש

שם.6) בספורנו הובא ב. מה, סוכה סע"א. עב, יומא

עה"פ.7) בחיי וראה טו. כו, תרומה

וראה8) תרומה. ר"פ עה"ת (להרגוצובי) צפע"נ וראה סע"א. ט, סוטה

צג צב. סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחלתו. חינוך ח"ב (לאדמהאמ"צ) שע"ת

ואילך.

ד"משה9) שם טבעוceceבסוטה ט) ב, (איכה דכתיב דוד כו' שלטו שלא

סוטה לפרש"י א) כי: – בפנים להמבואר סתירה מזה אין אבל שערי'". בארץ

– ביהמ"ק שערי על שקאי להפירוש גם ועיקר: ב) ציון. שערי על קאי שם

ראה – לדוד שייכים הם שרק המקדש) וכלי חלקי שאר (ולא השערים רק ה"ז

ובחדא"ג שם. סוטה לע"י יעקב עיון היו"). דוד ידי ("מעשי שם איכה פרש"י

איכ"ר יג. פט"ו, במדב"ר ט. בהעלותך בתנחומא והוא – אגדה" ["ממדרש שם

לקמן (וראה לארון" כבוד "שחלקו ועוד] שם. איכה בפרש"י הובא עה"פ.

לדוד השייכות ועיי"ש ה"נצחיות"), לענין דארון השייכות ואילך ס"י בפנים

סוס"ט. ס"ז. בפנים לקמן וראה כו'). מרז"ל (ע"פ

ואילך.10) 177 ע' שם חי"א לקו"ש בכ"ז ראה
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ובצלאל...", איתמר... ביד הלוים עבודת משה פי על ּפוקד

ידיהם במעשה שכינה "שרתה הללו המעלות כל ובזכות

אוייבים". ביד נפל ולא

המעלות כל בו היו שלא ראשון, במקדש זאת, לעומת
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וכליו. המשכן חלקי של לנצחיות

.‚
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לפי היא המקדשים פני על המשכן של זו hytמעלה

וכנראה הפשט לפי כלומר, המשכן,ielbaהמקרא. דוקא ,

הוא – משה" פי על ּפוקד "אשר – משה ידי מעשי שהוא

וחרבו. אוייבים" "ביד נפלו אשר המקדשים לעומת נצחי,

לפי כלומר,fnxdאבל – –zeiniptשבפסוק הענינים

נצחיים. הם המקדשים גם

התמיהה מתורצת רומזבכך שהפסוק על הגדולה

oaxegl– "משכן" המילה באמצעות המקדש בית

עובר ואינו לבעליו, אבוד אינו ממושכן חפץ "שנתמשכן":

ixnblברשות זמנית נמצא הוא אלא המלוה, לרשות

יוחזר דבר של ובסופו –`ezeהמלוה –oekyndחפץ

ללווה.

שמציאותם אומר אינו חורבנם המקדשים: לגבי גם וכך

בלבד, "משכון" של באופן זהו אלא ח"ו, לחלוטין, בטלה

השני, וכן הראשון עצמו, המקדש יוחזר דבר של ובסופו

.10לישראל
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עה"פ.1) פרש"י ג. פנ"א, שמו"ר ב. פרשתנו תנחומא

רש"י.2) לשון

כאן.3) לפרש"י ושפ"ח לדוד משכיל

(4.5 הערה 176 ע' חי"א לקו"ש גם ראה

פרשתנו.5) ריש

שם.6) בספורנו הובא ב. מה, סוכה סע"א. עב, יומא

עה"פ.7) בחיי וראה טו. כו, תרומה

וראה8) תרומה. ר"פ עה"ת (להרגוצובי) צפע"נ וראה סע"א. ט, סוטה

צג צב. סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחלתו. חינוך ח"ב (לאדמהאמ"צ) שע"ת

ואילך.

ד"משה9) שם טבעוceceבסוטה ט) ב, (איכה דכתיב דוד כו' שלטו שלא

סוטה לפרש"י א) כי: – בפנים להמבואר סתירה מזה אין אבל שערי'". בארץ

– ביהמ"ק שערי על שקאי להפירוש גם ועיקר: ב) ציון. שערי על קאי שם

ראה – לדוד שייכים הם שרק המקדש) וכלי חלקי שאר (ולא השערים רק ה"ז

ובחדא"ג שם. סוטה לע"י יעקב עיון היו"). דוד ידי ("מעשי שם איכה פרש"י

איכ"ר יג. פט"ו, במדב"ר ט. בהעלותך בתנחומא והוא – אגדה" ["ממדרש שם

לקמן (וראה לארון" כבוד "שחלקו ועוד] שם. איכה בפרש"י הובא עה"פ.

לדוד השייכות ועיי"ש ה"נצחיות"), לענין דארון השייכות ואילך ס"י בפנים

סוס"ט. ס"ז. בפנים לקמן וראה כו'). מרז"ל (ע"פ

ואילך.10) 177 ע' שם חי"א לקו"ש בכ"ז ראה
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ÔÎ˘Ó‰
לעומת במשכן הקיימת הנ"ל, הנצחיות מעלת

לגבי רק היא לגביeilkeהמשכןiwlgהמקדשים, אך ,

והמקדש, המשכן במקום השכינה השראת המקום, קדושת

הרמב"ם כדברי במקדש, דוקא הנצחיות מעלת את מוצאים

ביתֿהבחירה משכן11בהלכות בתורה נתפרש "וכבר :

והיה רבינו משה dryשעשה itlהמקדש שנבנה כיון כו'

לה' בית בהן לבנות כולן המקומות כל נאסרו בירושלים

קרבן בהן הדורות12ולהקריב לדורי בית שם ואין אלא13.

המוריה ובהר בלבד פסוק14בירושלים מביא (והוא וכו'

זאת מנוחתי15המוכיח זאת (cr icrהקדושה כלומר, ."

זמנית, היתה המשכן מתהלך16כנאמרבמקום "ואהיה

ld`a" ואילו ,"...ziaהשכינה לדוריzeriawa(להשראת (

בכיוון גם וכך – בירושלים במקדש רק קיים הדורות"

לבנות...". כולן המקומות כל "נאסרו השלילה:

בלבד זו לא הרי הראשון, המקדש בבנין מכך: יותר

השראת שגם אלא השכינה, להשראת קבוע מקום שנוצר

באופן נעשתה בפועל שפוסקigvpהשכינה כפי ,

ראשונה17הרמב"ם "קדושה וירושלים המקדש שקדושת

מפני וירושלים המקדש שקדושת לפי לבוא.. לעתיד קדשה

בטלה". אינה ושכינה השכינה

לפי שבפנימיות, כן, לפני שהמוסבר מובן, מכך

שבמקרא, אינוmbה"רמז" כמשכן, נצחיים הם המקדשים

בטלה", ש"אינה המקדש מקום קדושת לגבי רק אמור

הוא המקדש בכך אדרבה, יתרוןxwirdשהרי, לו ויש

המשכן, פני על

"הדומה"mbyאלא, דבר לפחות יש במקדשים,

וכליו המשכן שבחלקי .18לנצחיות

.‰
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חז"ל דברי את להקדים יש יותר, טוב זאת להבין 19כדי

הפסוק ואל20על המנוחה אל עתה עד באתה לא "כי

ירושלים" זו נחלה שילה זו "מנוחה .21הנחלה":
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(ה"אֿג').11) בתחילתו

(לא12) שכוונתו משמע, לה'" בית בהן "לבנות הרמב"ם לשון מפשטות

אלא בירושלים*. אלא לה'" "בית לבנות שאסור כ"א) בבמות, הקרבה לאיסור

ענין מוסיף "ולהקריבipyשאח"כ "להקריב– [דכתבו קרבן" "odaבהן

הקרבה איסור – שני ענין שזהו מורה (בהבית) "בו" ולא (בהמקומות)

בבמות]. (במק"א)

הרמב"ם הביא למה שם) לרמב"ם המורי' הר (וראה התמי' סרה ועפ"ז

האלקים ה' בית הוא זה דוד "ויאמר יד) קלב, תהלים א. כב, (דה"א הכתובים

יב, (ראה הכתוב ולא עד", עדי מנוחתי זאת ואומר לישראל לעולה מזבח וזה

שהובא הנחלה" ואל המנוחה אל גו' באתם לא "כי א)q"yaט) קיט, (זבחים

בבמות? הקרבה איסור לענין

איש גו' תעשון "לא להקודם: בהמשך בא גו'" באתם לא "כי הפסוק כי

") כי החילוק) (וטעם בעיניו הישר "dtכל "meidהיינו – גו'" באתם לא ("

ו"נחלה", ל"מנוחה" חוץ קרבן דהקרבת האיסור

ע"ד בו שנאמר פסוק הרמב"ם דבניןa'והביא איסור א) הנ"ל: ענינים

" – לירושלים חוץ לה' "dfבית – הבמות איסור ב) האלקים". ה' בית dfeהוא

שם). דה"י פרש"י (ראה לישראל"** לעולה מזבח

xiaqdl siqeneמאי" (ועוד) בסופן ומכות ברכות ראה – "ואומר" [כדיוקו

המקדש שקדושת דמכיון – עד" עדי מנוחתי "זאת בזה: האיסור טעם ואומר"]

המקדש.. "קדושת הט"ז) פ"ו ביהב"ח (הל' וכמ"ש עד", ד"עדי באופן היא

" לכן בטלה", "ביתz`fאינה לבנות שאא"פ במק"א, ולא רקdl'מנוחתי" "

.(47 הערה 145 ע' חי"ט לקו"ש גם (וראה לבד***. בירושלים

מפרט וק"ו במכש"כ – ומהם אופנים, בכמה י"ל דהרמב"ם**** ומקורו

להיותoipadcא' "מוכן (שצ"ל דהבית פרט ג"כ ה"ז – בהבית (הקרבה דאסור

שבא ביהב"ח) הל' ריש רמב"ם – כו'" ממדרשlretaמקריבין ולהעיר .(

ד'. תהלים

כי13) הקודמים, בדפוסים אףצ"ע דורים", "דור הוא בכ"מ הלשון

הדורות". "קורא – בנפרד אבל – שנמצא

א.14) טז, תענית ביהב"ח). דהל' רפ"ב לקמן (הובא א ג, דה"ב ראה

המורי' ארץ יד) שם, ב. כב, (וירא עה"פ י) פנ"ו, ז. (פנ"ה, וירא ס"פ ובב"ר

יראה. הוי' בהר גו',

יד.15) קלב, תהלים

ו.16) ז, ש"ב

טז,17) שבועות ועד"ז א. (ט, מו"ק וראה הי"דֿט"ז. פ"ו ביהב"ח הל'

עולם. קדושת שקדושתו מקדש עולם.. קדושת קדושתו שאין משכן ב):

שלפי18) מג) אות מ' (מע' קדמות מדבר וראה .7 הערה דלעיל בחיי ראה

עיי"ש. נגנז, בארץ, נבלע המקדש האמת

א.19) קיט, זבחים א. י, מגילה

ט.20) יב, ראה

וכדלקמן21) בדבר, פלוגתא שם) ראה עה"פ בספרי (וכן שם בזבחים

± "'ek f"r ziak epi` myl zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyre xary in" (f"d c"it zepaxwd dyrn 'lda f"cre) c"id h"t ycwn z`ia 'ld m"anxd oeyl k"biir (*

"y y"na ezpeek zehytacxarxeqi`d (`"k ,ycwnl ueg daxwdc xeqi`dl `l) epiid "'ek zia dyrezia ziiyrcb"it) zegpn m"anxdl n"ditn xirdl la` .ycwnl ueg

ziay s` ,'ek lkid zipaz zia ziiyrc xeqi`d k"b xikfd `l ± la` .ycwnl ueg zia ziiyr xeqi` lr xarc xikfd `le "'eke dlrz ot p"yn lr xary ..eipeg zia"c (i"n

" 'id eipegycwnd zia zxeva.(my n"dit) "

mb y"iire ,"'ilr aixwne envrl dna el dpea `"e`k jkitl ueg ihegy lr oieevn m"ekrd oi`"c (a ,fhw) migaf q"y i"tr l"i ± "l`xyil" zaiz mb `iany mrhd (**

(dlerl gafn df)" wx `ed xeqi`dy m"anxd yibcn okle .(w"drn 'ld seq m"anxd wqtke) dna zepal ji` mdl mixeny ax dyrn ± `ax mr 'ek finxed `xti`c rxe`nd

l`xyil."

(`linae .seba yaeln) edil` `a `pepnd ax zlvdly oeiknc (62 'r z"y'd n"dq .e"pt a"xrz jynd .grw 'r e"qxz jynd .a ,cnw b"gfl `"evp) n"ka x`eand c"r (***

mrzeinvrd.(ely uevip wx `ay ± n"ixal k"`yn) `"aa zenewn 'aa zeidl t"`` mvrdy ,`"wna f` zeidl t"`` ely

"c oeikn :eppipra f"creizgepn z`fz`xyd ± "'ebmvr.'ixend xda milyexia `id dpikyd

.cere ."ocxid xar zyecw" (`anrf n"xbdl) ixtqd xve`a h"ewy mb d`x (****
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"נחלה" נקראת ירושלים שדוקא לכך הסיבה בפשטות,

ש"נחלה" מפני היא "מנוחה", רק נקראת שילה ואילו

גם האפשרית "מנוחה", מאשר יותר קביעות על מצביעה

אש ירושלים, נקראת ולפיכך זמני. ביתבאופן שם "אין ר

zexecd ixecl"נחלה" בכינוי בירושלים" .22אלא

הדיעות אחת לפי כי בכך, די אין זו23אך "מנוחה

למרות, שילה", זו נחלה mlekירושלים zrclyחשובה

משילה. יותר ירושלים

פני על יתרון יש ב"מנוחה" שגם לומר, הכרחי

שונות, מעלות שתי הן ו"נחלה" "מנוחה" כלומר, "נחלה".

בזו שאין מה בזו .24ויש

היא המשכן מעלת כאמור, הוא: לכך eiwlgyההסבר

eilkeאך נצחיים, המשכןmewnkהם היה השכינה להשראת

להיפך: במקדש, זאת לעומת "אוהל". בלבד, שעה" "לפי

mewnaאך בטלה", "אינה – נצחית קדושה יש המקדש

האוייבים. בידי ונפלו "נפסדו" וחלקיו הבנין עצם

הכינויים בשני נרמזות אלו שונות מעלות שתי

ביניהם שההבדל ו"נחלה", הוא:zehyta"מנוחה"

– האדם נפש של מצב מתארת "מנוחה" המילה

בכך למקום. ממקום טלטול של במצב אינו הוא – "גברא"

יחד המיטלטלים וחפציו האדם כלי של מצבם גם נכלל

על משפיעים האדם של שכליו במוחש, שרואים כפי עמו,

דירתו25דעתו! מאשר יותר אליו זאת26וקרובים לעומת .

של תכונתו את "נחלה" המילה xacdמתארת mvr–

וכדומה. הקרקע – "חפצא"

שנבנה – שילה משכן של מעלתו מדוע מובן בכך

הרמב"ם כדברי משה", שעשה מ"משכן "ובנו27בחלקו

יריעות ופרשו בית... ה"מנוחה":okyndשם היא – עליו"

היתה שבו המיטלטליםeiwlgaeilkaeהנצחיות חפצים –

בשילה "קביעות" לידי הגיעו כאשר ולכן, האדם, 28עם

נפש מצב את המתארת "מנוחה", .mc`dהוא

אינה שבו הנצחיות שמעלת המקדש, זאת לעומת

אלא ובכליו –mewnaבחלקיו "נחלה" מכונה המקדש,

תכונת את כדלעיל.mewndהמתאר ,

.Â
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למקדש: המשכן בין הללו להבדלים ההסבר

אדם בני מעשה ידי על להתהוות יכולה אינה הנצחיות

מעשה ידי על רק ייתכן זה דבר מוגבלים. נבראים שהם

הקדושֿברוךֿהוא. של ידיו

כלשון הם, כי נצחיים, אינם עצמם המקדש חלקי ולכן

"בנייינא29הזוהר ,yp xacואילו אדם). בני בנין =) "

של הנצחית ידיmewnקדושתו מעשי עקב אינה המקדש

אשר "מקום זהו אלא eaאדם, jiwl` 'd xgaiשמו לשכן

הרמב"ם30שם" וכלשון מפני31. המקדש... "קדושת :

dpikyd."בטלה אינה ושכינה

לא המקדש בנין השראתxviכלומר, נצחיות את

יהא שהמקום לכך הכנה רק היווה אלא במקדש, השכינה

ושה זו, להשראה ההשראהמוכן אך גלוי. באופן תהיה יא

ולכן זה, במקום הקדושֿברוךֿהוא בחירת עקב באה עצמה

נצחית. היא

לא השכינה השראת ההיפך: היה במשכן זאת, לעומת

"לשכן המשכן במקום הקדושֿברוךֿהוא בחירת עקב באה

"ועשו – לכך הגורם היתה המשכן בניית אלא שם", שמו

בתוכם" ושכנתי מקדש זה32לי במקום בטל וכאשר ,

מתבטלת – מקדש" לי "ועשו – המוקם המשכן הגורם,

זה. במקום – "ושכנתי" – התוצאה גם

משה, ידי מעשי וכליו המשכן חלקי היו זאת לעומת

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

ב): (קיב, זבחים משנה סתם שם. מגילה הש"ס סתימת כ"ה אבל – בפנים

פרש"י נחלה". היתה והיא לירושלים.. באו מנוחה.. היתה והיא לשילה.. "באו
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כה icewt zyxt zegiyÎihewl

"נחלה" נקראת ירושלים שדוקא לכך הסיבה בפשטות,

ש"נחלה" מפני היא "מנוחה", רק נקראת שילה ואילו

גם האפשרית "מנוחה", מאשר יותר קביעות על מצביעה

אש ירושלים, נקראת ולפיכך זמני. ביתבאופן שם "אין ר

zexecd ixecl"נחלה" בכינוי בירושלים" .22אלא

הדיעות אחת לפי כי בכך, די אין זו23אך "מנוחה

למרות, שילה", זו נחלה mlekירושלים zrclyחשובה

משילה. יותר ירושלים

פני על יתרון יש ב"מנוחה" שגם לומר, הכרחי

שונות, מעלות שתי הן ו"נחלה" "מנוחה" כלומר, "נחלה".

בזו שאין מה בזו .24ויש

היא המשכן מעלת כאמור, הוא: לכך eiwlgyההסבר

eilkeאך נצחיים, המשכןmewnkהם היה השכינה להשראת

להיפך: במקדש, זאת לעומת "אוהל". בלבד, שעה" "לפי

mewnaאך בטלה", "אינה – נצחית קדושה יש המקדש

האוייבים. בידי ונפלו "נפסדו" וחלקיו הבנין עצם

הכינויים בשני נרמזות אלו שונות מעלות שתי

ביניהם שההבדל ו"נחלה", הוא:zehyta"מנוחה"

– האדם נפש של מצב מתארת "מנוחה" המילה

בכך למקום. ממקום טלטול של במצב אינו הוא – "גברא"

יחד המיטלטלים וחפציו האדם כלי של מצבם גם נכלל

על משפיעים האדם של שכליו במוחש, שרואים כפי עמו,

דירתו25דעתו! מאשר יותר אליו זאת26וקרובים לעומת .

של תכונתו את "נחלה" המילה xacdמתארת mvr–

וכדומה. הקרקע – "חפצא"

שנבנה – שילה משכן של מעלתו מדוע מובן בכך

הרמב"ם כדברי משה", שעשה מ"משכן "ובנו27בחלקו

יריעות ופרשו בית... ה"מנוחה":okyndשם היא – עליו"

היתה שבו המיטלטליםeiwlgaeilkaeהנצחיות חפצים –

בשילה "קביעות" לידי הגיעו כאשר ולכן, האדם, 28עם

נפש מצב את המתארת "מנוחה", .mc`dהוא

אינה שבו הנצחיות שמעלת המקדש, זאת לעומת

אלא ובכליו –mewnaבחלקיו "נחלה" מכונה המקדש,

תכונת את כדלעיל.mewndהמתאר ,
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למקדש: המשכן בין הללו להבדלים ההסבר

אדם בני מעשה ידי על להתהוות יכולה אינה הנצחיות

מעשה ידי על רק ייתכן זה דבר מוגבלים. נבראים שהם

הקדושֿברוךֿהוא. של ידיו

כלשון הם, כי נצחיים, אינם עצמם המקדש חלקי ולכן

"בנייינא29הזוהר ,yp xacואילו אדם). בני בנין =) "

של הנצחית ידיmewnקדושתו מעשי עקב אינה המקדש

אשר "מקום זהו אלא eaאדם, jiwl` 'd xgaiשמו לשכן

הרמב"ם30שם" וכלשון מפני31. המקדש... "קדושת :

dpikyd."בטלה אינה ושכינה

לא המקדש בנין השראתxviכלומר, נצחיות את

יהא שהמקום לכך הכנה רק היווה אלא במקדש, השכינה

ושה זו, להשראה ההשראהמוכן אך גלוי. באופן תהיה יא

ולכן זה, במקום הקדושֿברוךֿהוא בחירת עקב באה עצמה

נצחית. היא

לא השכינה השראת ההיפך: היה במשכן זאת, לעומת

"לשכן המשכן במקום הקדושֿברוךֿהוא בחירת עקב באה

"ועשו – לכך הגורם היתה המשכן בניית אלא שם", שמו

בתוכם" ושכנתי מקדש זה32לי במקום בטל וכאשר ,

מתבטלת – מקדש" לי "ועשו – המוקם המשכן הגורם,

זה. במקום – "ושכנתי" – התוצאה גם

משה, ידי מעשי וכליו המשכן חלקי היו זאת לעומת
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שם.23) ספרי שם. זבחים

שם)24) (זבחים להדיעה – וראהmdipycובפרט בירושלים. או בשילה

ועוד. א. קפו, ויצא אוה"ת

ב.25) נז, ברכות

בארמון26) משא"כ – מלך של ב)כליו (שימוש בין מהחילוק להעיר

בהלכה. דוגמאות עוד ויש המלך.
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הרחוק. ומקיף הקרוב

ה"ב.27) פ"א ביהב"ח הל'

כו'.28) במדבר לפנ"ז משא"כ

א.29) כח, ח"א שם ועד"ז א. רכא, זח"ג

"בחר30) יגֿיד) שם, (תהלים וכמש"נ שם*. ופרש"י ספרי יא. יב, ראה
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הוא נאמןcarומשה עבד היא33ה', מציאותו כל אשר ,

האדון הפירוש34מציאות לפי ובמיוחד שקנה35, "מה על

רבו" קנה קונה36עבד שהעבד לכך הכוונה שאין ,envrl

אלא לרבו, הדבר נקנה זאת "קונהdligzklnyובאמצעות

– רבו"

נצחיים, הם הקדושֿברוךֿהוא של ידיו שמעשי וכשם

ה'. עבד משה, ידי מעשי גם כך

.Ê
„Â„ ˙ÂÎÊ· Y ˘„˜Ó· ˙ÈÁˆ�‰ ‰�ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰

השכינה שהשראת לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש

בזכות היתה חז"לcecבמקדש כדברי שרק37המלך, ,

פני תשב אל אלקים "ה' לה' התפלל ששלמה לאחר

עבדך" דויד לחסדי זכרה להכניס38משיחך יכול היה הוא

בבית" השכינה "ושרתה הקדשים קדשי לבית הארון 39את

–

להיעשות צריכה היתה השכינה שהשראת כיון שהרי

"בניigvpבאופן מצד ההכנה גם להיות צריכה היתה ,

ידיו שמעשי רבינו למשה בדומה למישהו קשורה אדם"

לעולם. קיימים

שהוא דוד, בזכות ההשראה באה ולכן40ה'carולכן ,

"דויד הנ"ל בתפילתו שלמה ",jcarהדגיש

אוייבים, בהם שלטו ולא נצחיים הם ידיו מעשי ולפיכך

בגמרא כמבואר משה, .41כאצל

.Á
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ניתן "מנוחה", בתואר המעלה על לעיל ההסבר לפי

ירושלים, לגבי גם "מנוחה" הביטוי נאמר מדוע להסביר

ה'42כנאמר זאתoeiva"בהר ...izgepn,והרי עד". עדי

שילה") זו (ו"מנוחה ירושלים" זו "ונחלה אם לכאורה:

"זאת להיאמר היה עד"?izlgpצריך עדי

המקדש בבית הןiyilydאלא, – המעלות שתי יהיו

רק אינה נצחיותו "מנוחה". והן המקדש,mewna"נחלה"

גם אלא והשני, הראשון envrכבמקדש oipadענין –

כי נצחי, קיום בעל יהיה – לעיל כמוסבר ה"מנוחה",

כנאמר יבנהו, עצמו אדנֿי43הקדושֿברוךֿהוא "מקדש

בזהר ככתוב ידיך". "על44כוננו יבנה השלישי שהמקדש

דרין". לדרי קיימא יהא (ולכן) דקודשאֿבריךֿהוא ידא

.Ë
ÂÈÁˆ� Ï˘ ÔÈ�Ú ‰È‰ ÂÓˆÚ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„˜Ó· Ì‚˙

מדובר אין בפשטות כך: על לשאול ניתן לכאורה,

המקדש בית תקופת על רק עד" עדי מנוחתי "זאת בפסוק

הראשון המקדש על אלא הרמב"ם45השלישי, מכך: ויותר .

שנבנה "כיון להלכה כטעם זה פסוק ycwndמביא

milyexiaנקרא אפוא, וכיצד, – המקומות..." כל נאסרו

..."?izgepn"זאת`fהמקדש

עירובין במסכת בגמרא הוא: לכך לגבי46ההסבר נאמר

דכתיב "כיון במדבר: ישראל בני ה'47חניות פי על בהו

נחשבים =) דמי להו דקביע כמאן יסעו ה' פי ועל יחנו

יושבי במדבר ש"ישראל למרות כלומר, `mildeכקבועין).

קבועין" שאינן באוהל48היו שחנייתם כיון זאת, בכל ,

דקביע "כמאן לכן ה'", פי "על החניהedlהיתה דמי":

"קבע".ld`dעצמה, של ענין החניה בזמן נעשה ,

ש"על כיון בעניננו: גם לכך d'וכדומה itנקרא

" "ואהיהzia"49המקדש נאמר המקדש עד שהרי ,jldzn

lde`a"...50המקדש שגם דמי", להו דקביע "כמאן לכן –

– "מנוחה" של ענין בו יש אלא שעה", "לפי אינו עצמו

"נידונת – .raw"51נצחיות"
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ביתי33) "בכל ז) יב, (בהעלותך המשךon`pכמש"נ בארוכה ראה הוא".

ואילך. שיז ע' תרס"ו

(34.323ֿ4 ע' ח"ט ואילך. 233 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

וראה ועוד. שכוֿז. ע' הנ"ל המשך ח):eppipraועייג"כ (שם, בהעלותך פרש"י

מלך. מלך ועבד

ב.35) כג, קדושין רשב"א

שם.36) קדושין ב. פח, פסחים

פי"ד,37) במדב"ר כד. מזמור תהלים מדרש ב. קז, סנהדרין א. ל, שבת

ועוד. ג.

מב.38) ו, דה"ב

שם.39) במדב"ר – המדרש ל'

שיג.40) ע' הנ"ל המשך עייג"כ

פ41) וראה .8 הערה לעיל סבנסמן מזמור תהלים מדרש ו. פ"ב, ס"ר

צב. סה. ע' ואתחנן באוה"ת הובא קמה. רמז ש"ב יל"ש בסופו.

ד"מנוחה42) (23 הערה דלעיל וספרי (זבחים ר"ש וכראיית שם. תהלים

.24 הערה לעיל שצויין אוה"ת וראה ירושלים". זו

רש"י43) פרשתנו. סוף תנחומא וראה שם. ופרש"י מכילתא יז. טו, בשלח

ועוד. סע"א. מא, סוכה ותוס'

כבר – המקדש בונה דמשיח ובסופו) רפי"א מלכים (הל' שברמב"ם ואף

לקו"ש וש"נ. .61 הערה 98 ע' חי"א לקו"ש (ראה בזה התיווך פעמים כמה נת'

עוד בארוכה נת' תשל"ו) מנ"א (דער"ח (ובההתועדות 36 הערה 84 ע' חי"ג

ואילך). 418 ע' חי"ח לקו"ש בהנ"ל). פרטים כמה

שם.44) זח"ג וראה .29 הערה דלעיל זח"א

א.45) רמא, זח"ב ג"כ ראה

ב.46) לא, שבת ג"כ וראה ב. נה,

כ.47) ט, בהעלותך

לאחוריהן.48) אלא ד"ה שם עירובין רש"י

ואילך.49) ה ז, ש"ב ראה

הל'50) רמב"ם ב. קיב, זבחים (משנה "בית" נק' ששילה וזה ו. שם, ש"ב

או "אהל" נק' המקדש בערך אבל המשכן, בערך רק הוא ה"ב) פ"א ביהב"ח

– ובמשכן" באהל מתהלך "ואהי' בהכתוב הפירושים [לפי "משכן" (עכ"פ)

הרי"פ ביאור ראה – [42 הערה 323 ע' לעיל .22 בהערה שנסמן לקו"ש ראה

.30 להערה בשוה"ג שנסמן פערלא

דכתיב.51) כיון ד"ה שם עירובין רש"י

icewt zyxt zegiyÎihewl

הראשון למקדש גם "מנוחה" הכינוי מתאים ולכן

למרות כי המשכןzenlyyוהשני, לחלקי בדומה המנוחה,

לכך בדומה משהו אך השלישי, במקדש רק תהיה וכליו,

אין ה'" פי ש"על כיון והשני, הראשון במקדש גם ישנו

" אם כי "אהל", נקראים ".ziaהם

לכך הסיבה שזוהי לומר, ביתzepkddyויש לבנין

בתנ"ך כמסופר דוד, ידי על נעשו מעשי52המקדש כי –

מעין עצמו המקדש בבית גם היה ולכן נצחיים, הם ידיו

הנצחיות. ענין

כי אוייבים", ביד הכל בסוף "נפל זאת למרות אך

נעשתה ההכנה ורק שלמה, ידי על נעשתה עצמה הבניה

דוד ידי .53על

.È
ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÓ˘‚· ˙ÂÈÁˆ�Ï ‡È·Ó ÔÂ¯‡‰

È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰Â
שאחת ה"ספורנו", דברי הובאו ב' בסעיף לעיל

היא נצחי..." להיות ראוי היה "שבשבילם המשכן ממעלות

העדות". לוחות בו שהיו – העדות "משכן היותו

השלישי המקדש לבין המשכן בין שויון שיש וכשם

וכליהם חלקים של – גלוי באופן – הנצחיות מעלת לגבי

"שבשבילם לנצחיות הגורם לגבי ביניהם שויון יש כך –

במקדש והן במדבר במשכן שהן נצחי...", להיות ראוי היה

במשך במקומו הארון נמצא קיומם,lkהשלישי תקופת

מלכתחילה קיים הארון היה לא השני במקדש וגם54ואילו ,

" הראשון המקדש תקופת .55יאשיהו"efpbבסוף

.‡È
‰ÈÂÏ‚ ‡Ï ˙ÂÈÁˆ� Y È�˘‰Â ÔÂ˘‡¯‰ ˘„˜Ó·

גם הנצחיות מעלת היתה בהרחבה, לעיל כמוסבר

התבטאה לא היא שלגביהם אלא והשני, הראשון במקדש

ה בחלקי השכינהבגלוי השראת בענין בעיקר אלא מקדש,

שחלקי כבמשכן, נצחיות זו אין כלומר, המקדש. במקום

וכליו שלmiinybdהמשכן נצחיות שזוהי אלא נצחיים, הם

בטלה". אינה "שכינה – ברוחניות השכינה, השראת

מעלת את ופועל מוסיף שהארון שמה לומר, יש זה לפי

השכינה, השראת של הרוחנית הנצחיות לגבי אינה הנצחיות,

וכליו. המשכן חלקי של הגשמית בנצחיות דוקא אלא

.·È
·Ï‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù„ ˙ÂÈÓÈ�Ù Y ÔÂ¯‡‰

משמעות את ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי

ה': בעבודת הארון

כדברי יתברך, לה' ומקדש "משכן" הוא יהודי כל

הפסוק56חז"ל על ושכנתי31הידועים מקדש לי "ועשו

mkeza"עזרה" – דיורין" "שלשה יש שבמקדש וכשם ."

הקדשים" ו"קודש ישנם57"קודש" כך – הארון היה שבו ,

יהודי: כל אצל הפרטי במקדש אלו "דיורין" שלשה גם

משמעותה החיצון, המזבח עמד שבה ה"עזרה"

הלב חיצוניות היא הרוחנית היה58בעבודה שבו "קודש", .

שבו הקדשים", ו"קודש הלב. פנימיות הוא הפנימי המזבח

הארון הלב59היה דפנימיות פנימיות דרגת60הוא –

"בבואה61יחידה הקליפות) (על נאמר אליה שביחס –

להו" לית השתקפות62דבבואה לקליפות להם, אין =)

על ואפילו יחידה). בחינת שהיא נוספת דבבואה בבואתם

החטא בשעת "וגם נאמר יותר הרבה ממנה הנמוכות דרגות

יתברך" אתו באמנה נצחית,63היתה שלימה, תמיד שהיא ,

בה ויפגע ישלוט – "אוייבים" – שמשהו ייתכן .64ולא

אחד שבכל ה"משה" היא זו שדרגה לומר, ויש

שבו65ואחד התורה – שהארון כשם של66, ענינו הוא –

עבדי" משה תורת "זכרו .67משה,

המשכן תקופת אלו, תקופות בשתי מדוע מובן בכך

פנימיות – הארון נמצא לבוא, לעתיד של והתקופה

המדבר דור ובגלוי: במקומו – משה דרגת הלב, דפנימיות

דעה" "דור רבינו68היה משה של בדרגה היה כולו הדור ,
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כחֿכט.52) דה"א

(53.41 הערה דלעיל ויל"ש תהלים מדרש פס"ר ראה

ב.54) כא, יומא

רפ"ד.55) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ג. לה, דה"ב

(ועוד).56) ל' אות האותיות שער של"ה ושני. ד"ה פ"ו האהבה שער ר"ח

הוא57) כי ד"ה פ"ב. תרס"ג עומד והוא ד"ה ב'קצה. ע' ויקהל אוה"ת

ה"ה. פ"א ביהב"ח הל' מרמב"ם ולהעיר בתחילתו. ה'ש"ת יברך

תרומה58) תו"ח – הלב ופנימית חיצונית הם ומזה"פ דמזה"ח כידוע

ועוד. ואילך. ב פו, דרמ"צ ב'ריג. ע' שם אוה"ת ואילך. א תמג,

(59.61 הערה לקמן וראה עיי"ש. רביעית, דרגא שהוא 211 ע' לעיל ראה

דפנימית.60) פנימית יש הלב בפנימית דגם א) (לו, תצא לקו"ת ראה

ב'רט61) (ע' שם אוה"ת א). (תמח, שם (תו"ח בכ"מ מהמבואר להעיר

בחי' שביריעות) בד (נגד הוא דארון שם) דרמ"צ הכתר,zeiniptואילך).

והחמישית הו"ע הארון שנשיאת רע"ג) (כג, נשא לקו"ת ג"כ וראה יחידה.

כו'. עתיק התגלות לפרעה,

ובכ"מ.62) ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, יבמות

אהבה63) הו"ע שהארון 61 בהערה שנסמנו מקומות וראה ספכ"ד. תניא

מסותרת.

אשתאר64) דיוקנא והכא הכא דאזיל אע"ג א) קיד, (זח"ב נאמר דעלי'

פ"ה. תש"א תעשר עשר עת"ר. תקעו סד"ה – לעולם בך

("בזהר65) פ"א של"ב ע"ח כא. יא, בהעלותך וראה רפמ"ב. תניא

סע"ד) (ה, פקודי לקו"ת וראה ובכ"מ. פ"ו. של"ח שם וצ"ע). בהעלותך"

מסנ"פ הו"ע שבכאו"א משה ממש.דניצוץ בביטול דאחד

י.66) ה, דה"ב ט. ח, מ"א – גו' (ה)לוחות שני רק בארון דאין

א.67) פט, שבת כב. ג, מלאכי

ועוד.68) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
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הראשון למקדש גם "מנוחה" הכינוי מתאים ולכן

למרות כי המשכןzenlyyוהשני, לחלקי בדומה המנוחה,

לכך בדומה משהו אך השלישי, במקדש רק תהיה וכליו,

אין ה'" פי ש"על כיון והשני, הראשון במקדש גם ישנו

" אם כי "אהל", נקראים ".ziaהם

לכך הסיבה שזוהי לומר, ביתzepkddyויש לבנין

בתנ"ך כמסופר דוד, ידי על נעשו מעשי52המקדש כי –

מעין עצמו המקדש בבית גם היה ולכן נצחיים, הם ידיו

הנצחיות. ענין

כי אוייבים", ביד הכל בסוף "נפל זאת למרות אך

נעשתה ההכנה ורק שלמה, ידי על נעשתה עצמה הבניה
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שאחת ה"ספורנו", דברי הובאו ב' בסעיף לעיל

היא נצחי..." להיות ראוי היה "שבשבילם המשכן ממעלות

העדות". לוחות בו שהיו – העדות "משכן היותו

השלישי המקדש לבין המשכן בין שויון שיש וכשם

וכליהם חלקים של – גלוי באופן – הנצחיות מעלת לגבי

"שבשבילם לנצחיות הגורם לגבי ביניהם שויון יש כך –

במקדש והן במדבר במשכן שהן נצחי...", להיות ראוי היה

במשך במקומו הארון נמצא קיומם,lkהשלישי תקופת

מלכתחילה קיים הארון היה לא השני במקדש וגם54ואילו ,

" הראשון המקדש תקופת .55יאשיהו"efpbבסוף
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גם הנצחיות מעלת היתה בהרחבה, לעיל כמוסבר

התבטאה לא היא שלגביהם אלא והשני, הראשון במקדש

ה בחלקי השכינהבגלוי השראת בענין בעיקר אלא מקדש,

שחלקי כבמשכן, נצחיות זו אין כלומר, המקדש. במקום

וכליו שלmiinybdהמשכן נצחיות שזוהי אלא נצחיים, הם

בטלה". אינה "שכינה – ברוחניות השכינה, השראת

מעלת את ופועל מוסיף שהארון שמה לומר, יש זה לפי

השכינה, השראת של הרוחנית הנצחיות לגבי אינה הנצחיות,

וכליו. המשכן חלקי של הגשמית בנצחיות דוקא אלא
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ה': בעבודת הארון

כדברי יתברך, לה' ומקדש "משכן" הוא יהודי כל

הפסוק56חז"ל על ושכנתי31הידועים מקדש לי "ועשו

mkeza"עזרה" – דיורין" "שלשה יש שבמקדש וכשם ."

הקדשים" ו"קודש ישנם57"קודש" כך – הארון היה שבו ,

יהודי: כל אצל הפרטי במקדש אלו "דיורין" שלשה גם

משמעותה החיצון, המזבח עמד שבה ה"עזרה"

הלב חיצוניות היא הרוחנית היה58בעבודה שבו "קודש", .

שבו הקדשים", ו"קודש הלב. פנימיות הוא הפנימי המזבח

הארון הלב59היה דפנימיות פנימיות דרגת60הוא –

"בבואה61יחידה הקליפות) (על נאמר אליה שביחס –

להו" לית השתקפות62דבבואה לקליפות להם, אין =)

על ואפילו יחידה). בחינת שהיא נוספת דבבואה בבואתם

החטא בשעת "וגם נאמר יותר הרבה ממנה הנמוכות דרגות

יתברך" אתו באמנה נצחית,63היתה שלימה, תמיד שהיא ,

בה ויפגע ישלוט – "אוייבים" – שמשהו ייתכן .64ולא

אחד שבכל ה"משה" היא זו שדרגה לומר, ויש

שבו65ואחד התורה – שהארון כשם של66, ענינו הוא –

עבדי" משה תורת "זכרו .67משה,

המשכן תקופת אלו, תקופות בשתי מדוע מובן בכך

פנימיות – הארון נמצא לבוא, לעתיד של והתקופה

המדבר דור ובגלוי: במקומו – משה דרגת הלב, דפנימיות

דעה" "דור רבינו68היה משה של בדרגה היה כולו הדור ,

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

כחֿכט.52) דה"א

(53.41 הערה דלעיל ויל"ש תהלים מדרש פס"ר ראה

ב.54) כא, יומא

רפ"ד.55) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ג. לה, דה"ב

(ועוד).56) ל' אות האותיות שער של"ה ושני. ד"ה פ"ו האהבה שער ר"ח

הוא57) כי ד"ה פ"ב. תרס"ג עומד והוא ד"ה ב'קצה. ע' ויקהל אוה"ת

ה"ה. פ"א ביהב"ח הל' מרמב"ם ולהעיר בתחילתו. ה'ש"ת יברך

תרומה58) תו"ח – הלב ופנימית חיצונית הם ומזה"פ דמזה"ח כידוע

ועוד. ואילך. ב פו, דרמ"צ ב'ריג. ע' שם אוה"ת ואילך. א תמג,

(59.61 הערה לקמן וראה עיי"ש. רביעית, דרגא שהוא 211 ע' לעיל ראה

דפנימית.60) פנימית יש הלב בפנימית דגם א) (לו, תצא לקו"ת ראה

ב'רט61) (ע' שם אוה"ת א). (תמח, שם (תו"ח בכ"מ מהמבואר להעיר

בחי' שביריעות) בד (נגד הוא דארון שם) דרמ"צ הכתר,zeiniptואילך).

והחמישית הו"ע הארון שנשיאת רע"ג) (כג, נשא לקו"ת ג"כ וראה יחידה.

כו'. עתיק התגלות לפרעה,

ובכ"מ.62) ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, יבמות

אהבה63) הו"ע שהארון 61 בהערה שנסמנו מקומות וראה ספכ"ד. תניא

מסותרת.

אשתאר64) דיוקנא והכא הכא דאזיל אע"ג א) קיד, (זח"ב נאמר דעלי'

פ"ה. תש"א תעשר עשר עת"ר. תקעו סד"ה – לעולם בך

("בזהר65) פ"א של"ב ע"ח כא. יא, בהעלותך וראה רפמ"ב. תניא

סע"ד) (ה, פקודי לקו"ת וראה ובכ"מ. פ"ו. של"ח שם וצ"ע). בהעלותך"

מסנ"פ הו"ע שבכאו"א משה ממש.דניצוץ בביטול דאחד

י.66) ה, דה"ב ט. ח, מ"א – גו' (ה)לוחות שני רק בארון דאין

א.67) פט, שבת כב. ג, מלאכי

ועוד.68) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
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האריז"ל בכתבי כמוסבר עליון, דעת של דרגה .69שהיא

"ומל יקויים כאשר – המשיח בימות `jiwlוגם 'dאת

הדקה70לבבך" הקליפה את גם ,71" תתגלה –zcewp

הלב" משה.69פנימיות דרגת ,

אמנם אשר והשני, הראשון המקדש בתקופת כן לא אך

זאת אך ח"ו, האוייבים ביד נפל ולא שלם הארון אז גם

" – ובהסתר יאשיהו".efpbבהעלם

.‚È
"¯·„Ó‰ ˘„˜Ó" Y ÔÎ˘Ó‰ ˙ÏÚÓ

את הענינים, בפנימיות להסביר, ניתן לעיל האמור לפי

הרמב"ם "מקדש72דיוק המשכן שהרי,xacndבכינוי ,"

בתורת ענינים למספר בספרו הרמב"ם רומז כידוע,

בעניננו:73הקבלה גם וכך ,

המשכן, של זו מעלה נרמזת המדבר" "מקדש בכינוי

הלב דפנימיות פנימיות כי ובגלוי, במקומו הארון הימצאות

שבנשמה, ה"מדבר" בבחינת "אדם"dlrpdהיא מבחינת

שם" אדם ישב "לא – חיובית,74שבנשמה מבחינה

ודעת מטעם שלמעלה נפש .75מסירות

"מאד" הדרגה את המשיח אצל גם מוצאים ולפיכך

וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה "אדם": דרגת שמעל

c`n"76"אדם אותיות הוא ש"מאד ולמרות צירוף77. זהו ,

כלל" גבול בלי "בחינת על אדם78המצביע לדרגת מעל –

אלא –xacnידי שעל הארון, דרגת זוהי כי דקדושה,

ובגלוי. למקומו יוחזר הוא משיח

.„È
‰˘ÚÓ· ‡˜Â„ ‡Ë·˙Ó ˘Ù�‰ ˙Â¯ÈÒÓ ÁÎ

של79ידוע הבחינות לשלוש רומזת "אדם" שהמילה ,

– מ' דיבור, – ד' מחשבה, – (א' ומעשה דיבור מחשבה

לדרגת שמעל "מאד", שבמילה יוצא, זה ולפי מעשה).

– מ' האות היא ההתחלה .dyrnאדם,

דוקא מתבטאת הנפש מסירות הוא: לכך ההסבר

למבואר בדומה דוקא. בסופן תחילתן נעוץ 80במעשה,

הזה בעולם שדוקא הזה", בעולם לך ערוך "אין של בענין

לגבי גם כך – שלמעלה ערוך" ה"אין מתבטא הגשמי

פנימיות של הנפש מסירות כח היהודי, של ערוך" ה"אין

בכח דוקא מתבטא שבנשמה, ערוך" "אין הלב, דפנימיות

שלו .81המעשה

ובמקדש במשכן הענינים שני שבין הקשר וזהו

(א) – חלקיoex`dהשלישי (ב) ובגלוי. במקומו הוא

וכליו –miinybdהמשכן נצחיים הם

– הלב דפנימיות פנימיות – הארון משמעות כי

בנצחיות במעשה: דוקא חלקיzinybdמתבטאת של

וכליהם. והמקדש המשכן

(e"lyz ,`"pn e"he ,`"pn g"xr zegiyn)
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שמות.69) ר"פ הפסוקים שער שם. של"ב פי"א. הכללים שער ע"ח

ובכ"מ.

ו.70) ל, נצבים

בארוכה.71) עיי"ש – ס"ד אגה"ק

הי"ב.72) פ"א ביהב"ח הל'

ר"ת73) – החכמות" ועמוד היסודות "יסוד החזקה יד ספרו וכבהתחלת

הרמב"ם). של נכדו הנגיד, דוד ר' בשם – רמב"ם מע' להחיד"א (שה"ג הוי'

הערה 20 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש שם. ובהערה 41 ע' ה'ש"ת סה"ש וראה

.18

ו.74) ב, ירמי'

ועוד.75) ואילך. סע"ב כג, א. כב, שה"ש ואילך. ג ד, במדבר לקו"ת ראה

התורה בחי' "העלאת הו"ע הארון דנשיאת רע"ג) (כג, נשא מלקו"ת ולהעיר

כו'". הוא אדם לא כי בחי' אוא"ס לעצמות אדם.. שנק'

יג.76) נב, ישעי'

שם).77) לב"ר (ורש"י ה פ"ח, ב"ר ע"פ ד. מו, תו"א

פ"כ.78) תרל"ז וככה המשך

ג.79) לא, בהעלותך לקו"ת

ואילך.80) 113 ס"ע תשי"א סה"מ א'קנה. א'קנא. ע' ח"ב תער"ב המשך

ועוד. ואילך. 117 ס"ע

גילוי81) לענין ואילך) סי"ח החסידות תורת של ענינה (קונ' משנ"ת ע"ד

יחידה. בחי'



כט

פורים - מגילת אסתר 

ורב בניו1.

להמן היו ר"ח בנים, כמספר ור"ב חסר ו'2.
והם הלעומת זה של יצח"ק, שמספרו ר"ח, כדכתיב3 

וארב"ה את זרעו ואתן לו את יצחק.
)רו"ב — הוא מספר יצח"ק, גבורה, כי ריבוי הוא 
מצד הגבורה, כמו שאמר עשו, פסולת גבורה דקדושה, 

יש לי רב4(.
ובני המן הם ורב חסר ו', היפך יצחק, שקרא שמות 

מלא ו'.
)תורת לוי יצחק עמ' קצו(

מעולם  שרשו  זה,  דלעומת  מסטרא  שהוא  המן, 
התהו.

אדום,  ממלכי  היינו   — אדום  אבי  מעשו,  והוא 
דתהו5.

שט"ו,  גימטריא   — ואוי"ב6  צ"ר  איש  נקרא  והוא 
שבע פעמים אד"ם, והיינו הז' מלכים דתהו שנשברו.

לכן היה גס רוח, בבחינת ריבוי ופירוד, כמו שכתוב 
ורב בניו, והיינו כמו תהו, שהוא בבחינת ישות ופירוד, 

ענפין מתפרדין.
בני ישראל - שרשם מז"א ומלכות של עולם התיקון. 
התהו,  עולם  של  ומלכות  מז"א  להמשיך  רצה  והמן 
שנשברו, ועל ידי זה יאבד את ישראל, שגם הם ישברו 

ויאבדו ח"ו.
)ליקוטים ואגרות עמ' קסח(

יעשו עץ גבוה חמישים אמה7.

המאמר  שזהו  אברהם,  של  זה  הלעומת  הוא  המן 
רז"ל8 שאמו של אברהם ואמו של המן שמותיהן שוות.

אברהם נטע אמונה, כמו שכתוב9 ויטע אשל בבאר 
שבע . . ויקרא שם בשם ה' אל עולם, והמן רצה לעקור 

1( אסתר ה, יא.
2( מגילה טו, ב.

3( יהושע כד, ז. שער הפסוקים להאריז"ל ריש פרשת בא.
4( וישלח לג, ט.

5( שם לו, לא.
6( אסתר ז, ו.

7( אסתר ה, יד.
8( בבא בתרא צא, א.

9( וירא כא, לג.

אמונה, ועשה עץ גבוה, הלעומת זה של האשל שנטע 
אברהם.

מתחיל  והמן  ה"ם,  באותיות  מסתיים  אברהם 
באותיות ה"מ.

אלא שהמ"ם של אברהם היא סתומה, בסוד החותם, 
שאין יניקה ממנה ללעומת זה. ובהמן היא מ"ם פתוחה, 
והיינו מה שאחר כך באה  זה.  יניקה ללעומת  שישנה 

אות נו"ן — עץ גבוה חמישים אמה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שב(

טומאה,  שערי  חמישים  כנגד   — אמה  חמישים 
הלעומת זה של חמישים שערי בינה בקדושה10.

מפני  רז"ל11  כמאמר  נפילה,  על  רומזת  נו"ן  ואות 
מה לא נאמרה נו"ן באשרי, מפני שיש בה מפלתן של 

שונאי ישראל.
וכן, אות נו"ן היא האות המרכזית באותיות כמנפ"ץ, 

שרומז על תוקף הגבורות12.
)תורת לוי יצחק עמ' שמא(

אשר החילות לנפל לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול 
לפניו13.

של  משמו  ו"ה  האותיות  את  למחות  רוצה  עמלק 
שלש  בו  כתיב  לכן  מכסאו14.  א'  האות  וכן  הקב"ה, 
מחיקות - תמחה את זכר עמלק15, כנגד אות א', ומחה 

אמחה את זכר עמלק16, כנגד אותיות ו"ה.
שלש  למחות  רוצה  עמלק,  מזרע  שהוא  המן,  גם 
אותיות אלה )וישאר כ"ס י"ה, מספר המ"ן(. לכן כתיב 
תיפול,  ונפול  א',  אות  כנגד  לנפל,   - נפילות  בו שלש 

כנגד אותיות ו"ה.
גם יש לומר,

המן רצה לעשות לישראל שלשה דברים, להשמיד 
להרוג ולאבד17, ולכן נאמרו בו שלש נפילות.

)ליקוטים ואגרות עמ' צט, עמ' קסח(

10( ראש השנה כא, ב.
11( ברכות ד, ב.

12( קהלת יעקב מערכת מנצפ"ך.
13( אסתר ו, יג.

14( רש"י בשלח יז, טז.
15( תצא כה, יט.
16( בשלח יז, יד.

17( אסתר ג, יג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

לח, כא – אלה פקודי המשכן משכן העדת 
אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר 

בן אהרן הכהן

שני  משכן  מהו  העדות.  משכן  המשכן  פקודי  אלה  א. 
על  פעמים  שני  שנתמשכן  מרתא  בר  שמואל  א"ר  פעמים 
ב'  העדות  משכן  המשכן  פקודי  אלה  כתיב  לכך  וכו'  ידיהם 

פעמים.
שמות רבה פ' נא, ג

שני  נזכר  פוקד.  אשר  העדות  משכן  המשכן  פקודי  אלה 
פעמים משכן בפסוק וב' פעמים פקודי, אמרה כנסת ישראל 
לפני הקב"ה רבש"ע פקדון הוא אצלך משכון הוא אצלך וכו'.

המשכן. עם ה' אותיותיו עולה ת"כ כמנין שנים שעמד בית 
שני.

משכן. עולה ת"י, כמנין שנים שעמד בית ראשון.
רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

שנתמשכן ב' פעמים וכו' לכך כתיב אלה פקודי המשכן, פי' 
שאמר הכתוב משכן העדות אשר פקד פי' כמו )שמואל-א כ, 
כה( ויפקד מקום דוד שפירושו שהי' נחסר מקום דוד אף כאן 
על פי משה פי' שאמר  משכן אשר פקד פי' אשר נחסר  ה"ק 
בשר  ע"י  משה  ע"י  שנעשה  לפי  נחסר  למה  הטעם  הכתוב 
ודם משא"כ לעתיד שיהי' בהם מעשה ידי הקב"ה ולא יחרב 

לעולם כן נ"ל בן המחבר.
ידי משה על מד"ר

משכן,  "המשכן  העדות".  משכן  המשכן  פקודי  "אלה  ב. 
שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין"1, כלומר, 
"משכן" מלשון "משכון", והרי ענין המשכון הוא – שלוקחים 
אותו למשך זמן בלבד, ואח"כ מחזירים אותו בשלימותו, וכן 
אינם  ובית שני  בעניננו – ששני החורבנין דבית ראשון  הוא 
דבית  והמעלות  הענינים  אלא באופן ד"משכון", מכיון שכל 
המקדש  בבית   – בשלימותם  לבנ"י  יוחזרו  שני  ובית  ראשון 
שמעשה  מכיון  אשר,  עצמו,  המשכן  על  )נוסף  השלישי 
המשכן  חלקי  כל  ויתגלו  יוחזרו  בודאי  נצחיים2,  משה  ידי 

בשלימותם בבית המקדש השלישי(3.
וכל זה נפעל ע"י מעשינו ועבודתינו – שנקודתם ותוכנם 
"משכן העדות": "עדות" – קאי על כאו"א מישראל, כמש"נ4 
"אתם עדי", היינו, שישראל הם עדות על הקב"ה5, אשר, על 
ידם מתגלה אלקות בעולם – כמ"ש6 באברהם אבינו )היהודי 
ויקרא  "א"ת  עולם",  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  הראשון( 
גופא  העולם  שמציאות  שפועלים  עד  כו'"7,  ויקריא  אלא 

1( פרש"י ר"פ פקודי. תנחומא פקודי ב. שמו"ר פנ"א. ג.

2( סוטה ט, סע"א. וראה צפע"נ עה"ת ר"פ תרומה.

3( ראה לקו"ש חכ"א ע' 262. וש"נ.

4( ישעי' מג, י. שם, יב. וראה זח"ג פו, א.

5( עיין ספרי ואתחנן ו, ה. וראה ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה ג. ועיין יומא פו.

6( וירא כא, לג.

7( סוטה י, סע"א ואילך.

במ"ת,  שהי'  ע"ד  עולם"8  "א-ל  האלקות,  על  ומגלה  מורה 
וכן  יוצא אנכי כו',  ש"מסתכלין למזרח ושומעין את הדיבור 
לארבע רוחות ולמעלה ולמטה"9, והמשכו במשכן ומקדש – 
"עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל"10, ועד 
ית'  לו  דירה   – ית'  לו  משכן  נעשית  גופא  העולם  שמציאות 

בתחתונים.
בבנין   – כפשוטו  העדות"  ד"משכן  לענין  זוכים  ועי"ז 

ביהמ"ק השלישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו – משיחת ש"פ ויקהל, 

פ' שקלים

המשכן,  פקודי  אלה  הכתוב  בפירוש  תורה  בלקוטי  ג. 
מבאר דפקודי הוא )גם( מלשון פקידה ויחוד, כמו חייב אדם 
רש"י  דפירוש  הקשר  להבין  וצריך  וכו'  אשתו11  את  לפקוד 
שמשכן משכן שני פעמים הוא רמז למקדש שנתמשכן בשני 
חורבנן על עונותיהן של ישראל, עם הפירוש בלקוטי תורה 
שהמשכן משכן שני פעמים הם המשכות נעלות ביותר, ועד 

לפקודי המשכן, פקודי מלשון פקידה ויחוד.
ויש לומר הביאור בזה, שע"י שהי' כפרה על חטא העגל, 
נתגלה, שהכוונה )דלמעלה( במעשה העגל מלכתחילה היתה 
לזה  בנוגע  הוא  ועד"ז  התשובה.  למעלת  יגיעו  שעי"ז  בכדי 
שהמקדש שנתמשכן שני פעמים ע"י עוונותיהן של ישראל, 
שהכוונה בזה היא בכדי שיגיעו למעלת התשובה, ועי"ז יוחזר 
אח"כ המשכון לישראל באופן נעלה יותר מכמו שהי' קודם 

החורבן.
פקודי  המשכן,  פקודי  באלה  הענינים  דשני  הקשר  וזהו 
מלשון פקידה ויחוד, ומשכן מלשון משכון, כי ע"י התשובה 
דפקודי  המעלה  מתגלית  המקדש  שנתמשכן  ע"י  הבאה 

מלשון פקידה ויחוד, ישראל וקוב"ה כולא חד.
ויש להוסיף, דזה שמביא בלקו"ת ראי' על זה שהיחוד נק' 
פקידה מזה שארז"ל חייב אדם לפקוד את אשתו12, הוא, כי 
במארז"ל זה מדבר בהחיוב לפקוד את אשתו בשעה שהוא 
המשכן,  דפקודי  להענין  דנוסף  מרמז,  ובזה  לדרך,  יוצא 
שהכוונה בזה שהמקדש נתמשכן היא בכדי שע"י התשובה 
גם  יותר,  נעלה  באופן  )פקידה(  היחוד  )לע"ל(  אח"כ  יהי' 

בשעה זו עצמה )כשנתמשכן המקדש( הי' היחוד.
נכרים  שנכנסו  בשעה  שארז"ל14  מה  במק"א13  וכמבואר 
תמוה15,  דלכאורה  בזה,  זה  המעורים  כרובים  ראו  להיכל 
דהקב"ה  החיבה  גודל  על  מורה  בזה  זה  מעורין  כרובים  הרי 
להיכל  נכרים  ובשעה שנכנסו  ואשה16,  וישראל כחיבת איש 

הרי הי' לכאורה היפך החיבה.

8( ראה לקו"ת תבוא מב, ד. מג, ג. ובכ"מ.

9( תניא פל"ו. וראה תקו"ז תכ"ב )סד, ב(. תנחומא שמות כה. שמו"ר פ"ה, ט.

10( שבת כב, ב. מנחות פו, ב.

11( יבמות סב, ב.

12( אף שבסוגיא זו עצמה )יבמות סב, ב( נאמר לשון פקידה בנוגע יחוד גם לפנ"ז.

13( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסט.

14( יומא נד, ב.

15( כמו שהקשה בחדא"ג מהרש"א ליומא שם )נד, א(.

16( יומא שם, א. וראה ב"ב צט, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי



לי

היא  ישראל  כנסת  הגלות  שבזמן  דכיון  בזה,  והביאור 
של  יציאתו  לפני  לכן,  הים17,  למדינת  בעלה  שהלך  כאשה 
היו אז הכרובים  ולכן  )הקב"ה( לדרך, היתה הפקידה,  הבעל 
היתה  אז  שהיתה  שהפקידה  אלא  ולויות.  איש  כמער18 
שע"י  היא  בזה  והכוונה  והגלות,  החורבן  הי'  ובגילוי  בהעלם, 
תהי'  התשובה,  עבודת  ע"י  ובפרט  הגלות,  שבזמן  העבודה 
הפקידה בגילוי בבנין ביהמ"ק השלישי, ואז יוחזר גם המשכון, 

המשכן ומשכן העדות, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
ספר המאמרים מלוקט ח"ה עמוד רד-רו

לט, לו – את השלחן את כל כליו ואת לחם 
הפנים

ד. ביאור פלוגתת ר"י ור"מ )מנחות צו( אם השולחן גבוה 
 – י"ב, דתלוי אם השולחן כנגד כתר מלכות  ט"ו טפחים או 

דזכה בו דוד וזרעו, או כתר כהונה.
במשנה ]מנחות דף צ"ו ע"א[ השולחן ארכו עשרה ורחבו 
ארכן  נותן  חמשה,  ורחבן  עשרה  ארכן  הפנים  לחם  עשרה, 
וטפחיים  לכאן  ומחצה  טפחיים  וכופל  שלחן  של  לרחבו 
ומחצה לכאן דברי ר"י, רמ"א השלחן אורכו שנים עשר ורחבו 
ארכן  נותן  חמשה  ורחבן  עשרה  ארכן  הפנים  לחם  ששה 

לרחבו של שולחן וכופל טפחיים מכאן וטפחיים מכאן וכו'.
חמשה  בת  כלים  אמת  אמרינן  אי  פלוגתתן  יסוד  ודאי 
טפחים או בת ששה טפחים, אבל מ"מ נבאר פלוגתתן בדרך 
מלמעלה  מקדש  השלחן  ר"י  לדברי  ר"י  אמר  ובגמרא  דרש 
ט"ו טפחים לדברי ר"מ השלחן מקדש י"ב טפחים מלמעלה 
וכ"ז צריך טעם נגלה. ונלע"ד הענין כך דאי' ביומא ]דף ע"ב 
הן של מזבח הפנימי של שולחן של  זרין  ג'  יוחנן  ע"ב[ א"ר 
ארון של מזבח זכה אהרן ונטלו שהוא כתר כהונה, של שולחן 
זכה דוד ונטלו שהיא כתר מלכות, של ארון שהיא כתר תורה 

מונח כל מי שרוצה לזכות בה זוכה.
גדולה שבכולן כמבואר שם בגמרא  הנה כתר תורה הוא 
גדולה  מהן  איזה  חלוקות  סברות  יש  שתיים  באינך  אבל 

מחברתה.
ודאי לפי גמרתינו ביומא ]דף ס"ט ע"א וב'[ ובסוטה ]דף 
הפרשה  קורא  כה"ג  במשנה  דאי'  הא  על  דמקשה  ע"ב[  מ' 
והאמר  יושב  הי'  קריאה  דבלאו  עומד מכלל  ביוה"כ כשהוא 
מוכח  בלבד  דוד  בית  למלכות  אלא  בעזרה  ישיבה  אין  מר 
בהדיא דכתר מלכות עדיפא מכתר כהונה שהרי הכהן הגדול 

לא הי' רשאי לישב בעזרה ומלכי בית דוד היו רשאים לישב.
]ד"ה  דסוטה  בתוס'  שם  והובא  ירושלמי  בתלמוד  אבל 
רשאים  הוו  לא  דוד  בית  שמלכי  איפכא  איתא  מר[  והאמר 
לישב בעזרה ומי רשאי לישב הכהן הגדול שנאמר )שמואל-א 

א, ט( ועלי הכהן יושב על הכסא על מזוזת היכל ה'.
אהרן  זכה  מזבח  של  שאמר  שזכרתי  דר"י  אומר  ואני 
עדיף  מלכות  דכתר  ס"ל  ונטלו  דוד  זכה  שולחן  של  ונטלו, 
מכתר כהונה וכשנכנס להיכל פגע במזבח הזהב ברישא ואחר 

17( תענית כ, א. סנהדרין קד, סע"א. איכ"ר עה"פ )איכה א, א( היתה כאלמנה. זח"ב 

קכב, א. וראה סידור )עם דא"ח( נח, ב ואילך. אוה"ת נ"ך כרך ב ע' א'מז ואילך.

18( מלכים-א ז, לו. וראה יומא שם, סע"א ואילך.

כך בשולחן וארון הוי לפני ולפנים.
אבל לפי הסברא השני' כתר כהונה עדיפא מכתר מלכות 
אומר  ר"ש  מי"ג[  פ"ד  ]אבות  במשנה  התנא  לשון  הוא  וכן 
הרי  מלכות  כתר  תורה  כתר  כהונה  כתר  הם  כתרים  שלשה 
שכתר כהונה קודם לכתר מלכות אם כן באמת צ"ל איפכא 
שזר השולחן הי' כנגד כתר כהונה וזר המזבח הי' כנגד כתר 
מלכות המוקדש מחבירו הי' יותר לפנים וידוע משנה במסכת 
אבות ]פ"ו מ"ז[ שהכהונה נקנית בכ"ד מעלות והמלכות בל' 

מעלות.
ור"י במשנה  נבוא לבאר בטוב טעם פלוגתא דר"מ  ובזה 
שהתחלנו שהמה מחולקים גם כן בזה אם זר השולחן הוא נגד 

כתר כהונה או נגד כתר מלכות.
מערכ'  כל  טפחים  ט"ו  למעלה  מקדש  השולחן  דלר"י 
כתר  כנגד  והוא  טפחים  שלשים  הרי  מערכות  לשני  נמצא 
מלכות שהוא נקנית בשלשים מעלות אבל לר"מ אין השולחן 
מקדש למעלה אלא י"ב טפחים כל מערכ' ושתי המערכות 

הרי כ"ד טפחים כנגד כתר כהונה שהוא בכ"ד מעלות.
כל ספרי רבי אלעזר רוקח – מעשה רוקח מעשה המשכן 

פי"ב

השנית  בשנה  הראשון  בחדש  ויהי   – יז  מ, 
באחד לחדש הוקם המשכן

לו ציונים על ענין קיומו  ה. משה כשהקים המשכן הציב 
ג' הקמות בפרשה  וביטולו, כדעת רז"ל שנזכרו  של המשכן 
יח(  )שם,  וכתיב  המשכן,  את  תקים  ב(  מ,  )שמות  שנאמר 
ויקם את המשכן, וכתיב )שם, יז( באחד לחודש הוקם המשכן 
יום רמז  ג' פעמים בכל  וארז"ל שהי' משה מעמידו ומפרקו 
ומנוב  לנוב  משילה  כמו  פעמים  כמה  מפורק  שיהי'  למשכן 

לגבעון ואח"כ לירושלים.
שני  ובבית  ראשון  בבית  פעמים  ג'  הוקם  ובירושלים 
ולעתיד, ולפיכך הוא אומר שני פעמים תקים ויקם רמז לבית 
ראשון ושני שהיו נבנין ע"י אדם ולכך שלטו בהם ידי אדם. 
ע"י  נבנה  יהי'  בימינו  במהרה  שיבנה  השלישי  הבית  אבל 
לכך  אש  לחומת  לה  אהי'  ואני  ט(  ב,  )זכרי'  שנאמר  הקב"ה 
הוא אומר הוקם המשכן היינו שהוקם מעצמו כארז"ל )ברכות 
ד, ב( כתיב )עמוס ה, ב( נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. 
פי' הזוהר )ג, ו( שלא תקום עוד מעצמה כי אם השי"ת הוא 
המקימה ואז יחזרו ה' דברים שחסרו בבית שני ליושנן, על כן 

נאמר הוקם ה' דברים יקומו ותחזור העטרה ליושנה.
עיר גבורים

מ, לד – ויכס הענן את אהל מועד וכבד ה' 
מלא את המשכן

ו. י"ל מ"ש וכבוד ה' מלא את המשכן, והלא כתיב מלא כל 
הארץ כבודו ואעפ"כ אין שם גילוי כלל, ובד"ה ואולם חי אני 
הקשה ג"כ מ"ש וימלא כבוד לשון עתיד והלא כתיב מלא כל 
הארץ כבודו ותירץ כי כבוד הוא מדת מלכות, וממדת מלכות 
הוא שיהי' יש ודבר נפרד, ומזה נסתעף ג"כ יניקת החיצונים 
כו'  יפרד  ומשם  י(  ב,  )בראשית  וכמ"ש  לגמרי  נפרד  בבחי' 
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לב
מאיר  אין  וא"כ  אתן,  לא  לאחר  וכבודי  ח(  מב,  )ישעי'  ועז"נ 
יא( כבוד  בגילוי רק בבחי' העלם ע"ד )תהלים קמה,  הכבוד 
מלכותך יאמרו כו' אבל לע"ל שיהי' ואת רוח הטומאה אעביר 
יהי' וימלא כבוד ה', וזהו ענין ונגלה כבוד ה' וראו כו' וכמ"ש 

במ"א ע"פ יהי כבוד ד' לעולם.
כבוד  זהו  כבודו  הארץ  כל  מלא  מ"ש  כי  עוד  י"ל  והענין 
תתאה בחי' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ומזה נמשך 
שהיש הוא דבר נפרד רק שמקבלים עול מלכות, א"כ שורה 
רק בבחי' העלם, אבל כבוד עילאה שהוא חכמה ששם מאיר 
אור א"ס איך דכולא קמי' לא חשיב, עי"ז יאיר הכבוד בגילוי 
וזהו וימלא כבוד ה', והיינו שלע"ל יהי' נקרא השם ככתבו ולפי 

שבבהמ"ק האיר ג"כ גילוי זה על זה נאמר וכבוד ה' מלא כו'.
ובמקום אחר נתבאר כמו המחשבה נמצא בכל האברים 
שתיכף ומיד כשעולה במחשבתו לנענע רגלו היא מתנועעת 
בלי שום שהי' על כרחך שהמחשבה יש שם, אבל אין הרגל 
משגת את המחשבה, אבל במוח שבראש המחשבה מאירה 
הארץ  כל  מלא  בחי'  בין  ההפרש  הוא  כך  ממש,  גילוי  בבחי' 
כבודו ובין וכבוד ה' מלא את המשכן, ועמ"ש מענין משל זה 

בלק"ת בד"ה ויקח קרח ספ"א.
ועיין במדרש שמואל סוף פרק שנו חכמים בפי' ולכבודי 
בראתיו כו' ואומר ה' ימלוך לעולם ועד דהקשה מאי ואומר, 
מהו  וא"כ  מתגלה  ה'  כבוד  אין  בעשי'  שעכשיו  לפי  אלא 
ולכבודי בראתיו כו' אלא כי לע"ל יהי' הגילוי שנאמר ה' ימלוך 
לע"ו וכו' ואף עשיתיו אף הוא ריבוי שיהי' גילוי הכבוד לע"ל 
בעשי' ביותר מבחי' ולכבודי בראתיו יצרתיו כו' כמ"ש בלק"ת 

פ' בלק בד"ה מי מנה.
אור התורה שמות חלק חמישי – פ' תרומה עמוד א'תז

מ, לה – ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד 
כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן

ז. כי שכן עליו הענן. ראשי תיבות כשעה וסופי תיבות ינון, 
כדי  מסתלק  הי'  ואח"כ  שעה  לפי  כי במדבר שכן  כאן  רמוז 
ינון  שמו  גואל  בביאת  לעתיד  אבל  להקטיר,  כהנים  שיכנסו 

)פסחים נד( לא יסתלק מעליו.
כת"י לא' מהראשונים עה"ת – מובא בתו"ש אות ע"ב

* * *

כי שכן עליו הענן. ס"ת ינון, לפני שמש ינון שמו )תהלים 
עב, יז( זה המשיח19, ורמז שענני כבוד הם על משיח20, ולכך 

רמוז ינון. ד"א גם בימי המשיח יהי' המשכן.
רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

]משיח[ שמו "ינון" הוא להורות, שתמיד הוא מוכן לבא אם 
יזכו ישראל, אף אם יש זמן קצוב לביאתו כמו שאמר הכתוב 

19( פסחים נד.

20( מדרש חסרות ויתרות.

)ישעי' ס, כב( בעתה, גם יש אחישנה, כמו שאמרו רבותינו 
אמרו  וכן  בעתה.  זכו  לא  אחישנה  זכו  א(  צח,  )סנהדרין  ז"ל 
רבותינו ז"ל )סנהדרין צד, א( שרצה הקב"ה לעשות חזקיהו 
משיח וסנחריב גוג ומגוג, אלא שלא אמר שירה, אם כן תמיד 
הוא מוכן לבא בכל עת. וכההיא דרבי יהושע בן לוי )סנהדרין 
צח, א( דשאל את פיו ואמר לו אימת אתי מר, ואמר לו היום, 
שמקרא מלא אמר לו )תהלים צה, ז( היום אם בקולו תשמעו. 
שהכל  להורות  כתרגומו,  מזומן  לשון  ינון,  שמו  נקרא  ולכן 

מוכן ומזומן אין העכבה אלא מצד ישראל שיעשו תשובה.
חן טוב21 – פ' בראשית א, א-ה

ואש  יומם  המשכן  על  ה'  ענן  כי   – לח  מ, 
בכל  ישראל  בית  כל  לעיני  בו  לילה  תהיה 

מסעיהם

ח. בסוף הפרשה נרמז כל הג' מקדשים חורבנן ובנינן, הוא 
"ויקם את החצר" הרי המקדש בנוי,  שנאמר )שמות מ, לג( 
ואמר אח"כ )שם פסוק לד( "ויכס הענן את האהל" הרי חרב 
כי הענן רמז לחשך הגלות שנאמר )יואל ב, ב( "יום ענן וערפל 
וגומר". ואמר אח"כ "וכבוד י"י מלא את המשכן" הרי בנין בית 
שני ע"ד שנאמר )חגי א, ח( "וארצה בו ואכבדה" לכך נאמר 
וכבוד י"י. ואמר אח"כ )שמות מ, לה( "ולא יכול משה לבא אל 
אהל מועד כי שכן עליו הענן" הרי חורבן בית שני שלא יוכלו 
לבא במקדש מפני חושך ענן וערפל של הצרות והפורענות, 
ואמר אח"כ )שם( "וכבוד י"י מלא את המשכן" הרי בנין בית 

שלישי בית עולמים.
וזה"ש )שם פסוק לו( "ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו 
ענן  מישראל  שמסתלק  בזמן  היינו  מסעיהם",  בכל  ישראל 
י"י כמו דאמר  של חושך ופורענות אז נוסעים ישראל לאור 
נשארו  אז  עליהם  הענן  ששוכן  ובזמן  ונלך,  נסע  לאורו 
במקומם שפלים ונזבים, ובכל תיבת הענן הנזכר בענינים אלו 
לא נזכר השם אצלם לפי שהם מורין על הרעה ואין הקב"ה 

מייחד שמו על הרעה.
והוא  יומם"  י"י  "וענן  ואמר  השם  אבל בסוף הענין הזכיר 
לזמן  רמז  והוא  בתוכו  שוכן  השם  שכבוד  טובה  של  הענן 
הגאולה. וזהו שאמר ואש תהי' בו לילה היינו שאש הפורענות 
ויבער אש ביעקב בוער בו בגלות הדומה  ג(  ב,  כד"א )איכה 
וכתיב  מליל",  מה  "שומר  יא(  כא,  )ישעי'  שנאמר  ללילה 

)תהלים סו, יב( "באנו באש ובמים".
יב(  כא,  )ישעי'  שנא'  הגאולה  לבוקר  הרמז  "יומם"  אבל 
והוא  המשכן"  על  תמיד  ה'  "ענן  יהיו  אז  וגו'"  בוקר  "אתא 
ציון  י"י על מכון הר  "וברא  ה(  ד,  )שם  כבוד שנא'  הענן של 
ועל מקראי' ענן יומם וגו'", ומסיים כי על כל כבוד חופה היינו 
הבית המקדש שנא' )דברים לג, יב( בו "חופף עליו כל היום 

ובין כתפיו שכן" אז ויבנה במהרה בימינו אכי"ר.
עיר גבורים

21( ר' טובי' הלוי מצפת, נדפס שס"ה.
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i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו עבֹודתֹוּבפרׁשה לכל ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב .לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ÔkLÓ ÔkLn‰∑יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, ‰Ú„˙.ׁשּתי ÔkLÓ∑ «ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻƒ¿«»≈À

ּביניהםעדּות ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּוּתר ‰ÌiÂÏ.ליׂשראל, ˙„·Ú∑ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¬…««¿ƒƒ
הּואּפקּוד וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹורידי לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עליועבֹודה הּמפקד למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּנאמר ‡Ó˙È¯.ּכמֹו „Èa∑ׁשעליו עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד היה .הּוא ְְֱֶֶַַָָָ¿«ƒ»»ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל עֹונֹותיהן על . . ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש כא)רמז לח, העֹוסקת(רש"י ּבפרׁשתנּו, הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּלוה מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבבנין

הּקּב"ה אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכְך ואחר מסּים, זמן למׁשְך הּמלוה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻאל

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכְך ואחר ּכמׁשּכֹון, החייםלקחֹו אור ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָ

„e„‰Ò˙‡כא ‡�kLÓ ‡�kLÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È�Ó˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈
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B‚Â'.כא) È„e˜Ù ‰l‡לפסלאֹומרֹו אּלה ≈∆¿≈¿ְְִֵֶֹ

ּׁשּימנה מה ּכל ּכי ׁשּבעֹולם מנינים ְְִִִִֶֶֶַָָָָָּכל

ּוׁשמֹו מנין מנינֹו אין המדּמים מּקנינים ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻאדם

זה מנין אבל מֹונה, אּתה מה עליו ְֲִֶֶֶַָָָָָָמֹורה

הּמׁשּכן מנין להיֹות והּטעם לעֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָעֹומד

ה': עֹולם אלהי ׁשם ׁשכן אׁשר ְֱֲֵֶַַָָָָֹֻהּמפלא

„BÚ(.מ"ב (ב"מ ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

ולא הּספּור ּבדבר לא ׁשֹורה ּברכה ְְְֵַָָָָָָֹֹאין

אמר וכאן הּמנּוי, ּפרּוׁשּבדבר פקּודי אּלה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָ

אדרּבה זה מנין ּכי הקּפדה ואין מנין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאּלה

ּבּמסּפר ׁשּירּבה ּפרט ּכל ּכי הּברכה ּתביא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמנינֹו

והּטעם לּמרּבה, הּברכה ּותסֹובב הּזכּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָּתגּדיל

הּמׁשּכן: ׁשל ְְִִֶַָלהיֹותֹו

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚז"ל אֹומרם ּדר על אּלה ƒ¿…¿¿ְֵֶֶֶַָ

וכּו' חבילֹות עׂשית אם פכ"א) ְֲִִִָָ(ויק"ר

האדם צרי ּכי מצֹות, ׁשל חבילֹות ּכנגּדן ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָעׂשה

חטאּו יׂשראל והּנה ּבדגמא, החטא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻלתּקן

ּבאה לזה ,אלהי אּלה ד') ל"ב (לעיל ְְְֱֵֵֶֶֶָָָָֹואמרּו

ל הּזכּות ּבבחינת זאת זה,אּלה עון כּפרת ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הּוא ׁשעדּות העדת, (רּבה) אמרּו ּכי ְְְִִֵֵֶַָָָָֻותמצא

ּתמצא ּוכׁשּתדקּדק העגל, עון ׁשּנתּכּפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהם

ּבּמׁשּכן, ּכנגּדן ּבא העגל עון ּפרטי ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכי

ילכּו אׁשר אלהים א') (ל"ב ּתאוה התאּוּו ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹהם

אלהים לה' מקֹום הכינּו הּנם הּנה ְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹלפניהם

והעלּו מזּבח ּבנּו הם לפניהם, להיֹות ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַָאמת

להעלֹות מזּבח הכינּו הּנם הּנה ו') (ׁשם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָעֹולֹות

הּנם הּנה זהבם נתנּו הם לה', ּוׁשלמים ְְְִִִֵֵַָָָָָעֹולֹות

הם לה', חמּדתם ּכלי וכל וכסּפם זהבם ְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָנתנּו

על האנׁשים הביאּו הּנם הּנה נזמיהם ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּפרקּו

מעליהם עדים ּכל אּלא לבד נזם לא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּנׁשים

וּיקהל ּבפרׁשת ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו חמּדה, ּכלי ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל

לעׂשֹותֹו עליו ממּנים עׂשּו הם כ"ב) ְֲִֵַָָָֻ(ל"ה

אמרּו וכּו', לעׂשֹות ּבצלאל ּפקדּו הּנם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָהּנה

הּנה אלהי לכּפרה:אּלה פקּודי אּלה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

„BÚעׂשה ׁשּמׁשה להיֹות הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָירצה

לזה ה', ּבית הּמּובא ליׂשראל ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּמסּפר

ואמרה והצדיקתֹו הּתֹורה פקּודיּבאה אּלה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ב') כ"ג (וּיקרא אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָוגֹו',

מצּדיק ׁשה' הּמסּפר הּוא מה מֹועדי, הם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאּלה

ּפּקד ּפיאׁשר על לֹומר ּדקּדק מׁשה ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַַַֻ

ּכי הּטעם מׁשה, ּפקד אׁשר אמר ולא ְֲִֶֶֶַַַַַָָֹמׁשה

אנּו מּפיו אּלא להצטּדק עּמֹו הּזּולת היה ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹלא

מׁשה מּלפני וּיקחּו ג') (ל"ו ּכתיב ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַחּיין

מׁשה ׁשל וטעמֹו הּכל, לקח לבּדֹו ְְֲֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עלה ׁשּלא אּולי חׁשד, לידי עצמֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהביא

יחׁשדּו אי ּכי מּמּנּו להּׁשמר זה חׁשד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבדעּתֹו

יּמצא ח"ו אם עת ּבכל עּמֹו מדּבר וה' ְְִִִֵֵֵַַָָאֹותֹו

ואין נסּתרֹות, הּיֹודע אלּה ימאסּנּו עול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו

אֹו אלהים. עֹוד אּתֹו ידּבר ׁשּלא לֹומר ְֱִִִֵֶַַָֹֹצרי

ּתרּומה) פ' (ריׁש לֹו ׁשאמר ה' מאמר ְְֲִֵֵֶַַַָָּדקּדק

ּכמֹו וגֹו' לי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּדּבר

הּוא להיֹות לֹו צּוה ּכי ּבמקֹומּה ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּפרׁשנּוה

ילכּו וצּדיקים ה' ּדרכי ויׁשרים לבּדֹו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּגזּבר

ּבם: יּכׁשלּו ׁשּפֹוׁשעים ּפי על אף ְְִִִֶַַָָָּבם

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ‰ˆ¯È „BÚהּמׁשּכן פקּודי אּלה ƒ¿∆«∆«∆∆ְְִֵֵֶַָ

אמר לזה יֹותר, ולא הּוא ׁשּכן יצּדיק ְְִִֵֵֶֶַַָָֹּומי

על יעיד הּוא הּמׁשּכן ּפרּוׁש העדת ְְִִִֵֵַַַָָָֻמׁשּכן

פנ"ב) (שמו"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְֶֶַַָָָהּדבר

אחד היה לא הּמׁשּכן את מׁשה וּיקם ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּפסּוק

ּכּמה לׁשֹונם וזה להעמידֹו, יכֹול ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמּיׂשראל

את להקים יכֹולין היּו ולא ׁשם היּו ְְְֲִִִֶָָָָָֹחכמים

ּכל אֹותֹו ליּׁשב יֹודעים היּו ולא וכּו' ְְְְְִִֵַַָָָֹהּמׁשּכן

וכּו' מׁשה אצל והל מלאכּתֹו נטל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָאחד

הּמׁשּכן את והקים מׁשה על הּקדׁש רּוח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשרתה

ׁשאין ּכּפים נקי היֹותֹו עדּותֹו הּוא זה ְֱִִֵֵֶֶַַע"כ,

לעֹוׂשי נס עֹוׂשה הקב"ה ׁשאין ּבכּפיו ְְֵֵֵֶֶַָָָחמס

העול ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו ּבּמקֹום ּובפרט ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָעול

לתלֹות יׁש זֹו הּוא עדּות ּומה ּתאמר ואם ְְִִֵֵַַֹח"ו,

עמדה ּגבּורתֹו חיל ּגּבֹור היה מׁשה ּכי לצד ְְְִִִִֶַַָָָָָּכי

ּבזּולתֹו, כן ּכמֹו ּכח היה ּׁשּלא מה ׁשהעמידֹו ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו

אמר ּגמר וגֹו',לזה איתמר ּביד הּלוּים עבדת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּביד ׁשהיא הּלוּים ׁשעבדת ּתמצא הלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּפרּוׁש

ועּמּודיו ּובריחיו הּמׁשּכן קרׁשי היא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאיתמר

ּומקימין ּבנסעם אֹותֹו הּמֹורידים והם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָואדניו

(א' ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּדכתיב ּבחנֹותם ְְְֲִִִַַַָָָָאֹותֹו

הרי הּלוּים אֹותֹו יקימּו הּמׁשּכן ּובחנת ְְֲֲִִִִֵַַַָָֹנ"א)

ּכן אם אֹותֹו ּומקימין מפרקין היּו ְְְְִִִִִִֵֶַָָׁשהּלוּים

הרוחנּו זה ּוכפי הּסּבה, היא הּכח מניעת ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹלא

אֹומרֹו וגֹו'ּכּונת הּלוּים איתמרעבדת ּביד ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

למאמר ּׁשּיכּות ּומה ללּמד ּבא מה ידּוע ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאין

ולא איתמר אּלא אמר לא ולּמה ּכאן ְְִֶֶַָָָָָָָֹֹזה

ועדין נכֹון, על יבֹוא ּולדרּכנּו הּגדֹול, ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָאלעזר

ל וחריףיׁש חכם מׁשה ּכי החכמה לצד תלֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מעׂשה נעׂשּו לא ּולעֹולם להקימֹו וידע ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָֹהיה

אמר לזה וגֹו'נּסים, אּורי ּבן עׂשהּובצלאל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדברים ׁשאפּלּו ז"ל ואמרּו ה' צּוה אׁשר ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָאת

ּדעּתֹו, הסּכימה מׁשה לֹו אמר ואּתֹוׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָֹ

וגֹו' לאאהליהב כן ּפי על ואף וגֹו' חרׁש ְְְֳִִֵַַָָָָֹ

(שמו"ר ּבּמדרׁש ּוכאֹומרם חכמתֹו לֹו ְְְְְִַָָָָָָעמדה

ּוכפי הֹועילה, לא האּמנים אּמנּות ׁשּגם ְִִִֶַָָָָֹֻֻפנ"ב)

מעׂשה ּבהֹודעת הּכתּוב ּכּונת הרוחנּו ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָזה

וׁשלׁש ּפעמים זה ידענּו ׁשּכבר אחר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבצלאל

נס עדּות לחּזק ּבא אּלא וּיקהל, ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפרׁשת

נס אּלא זה ׁשאין למדּת הא לֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

זה ּולדר ּפקּודיו, על הּמׁשּכן עדּות היא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָוזֹו

זהאֹומרֹו ׁשעל לֹומר מׁשה ּפי על ּפּקד אׁשר ְֲִֶֶֶֶַַַַֻ

מּמּנּו: החׁשד להסיר העדּות ְֲִִֵֶַָָָָָּבאה

„BÚ(פנ"א (ׁשם ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָָירצה

העגל, מעׂשה על ּכּפרה היה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמׁשּכן
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i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו עבֹודתֹוּבפרׁשה לכל ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב .לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ÔkLÓ ÔkLn‰∑יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, ‰Ú„˙.ׁשּתי ÔkLÓ∑ «ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻƒ¿«»≈À

ּביניהםעדּות ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּוּתר ‰ÌiÂÏ.ליׂשראל, ˙„·Ú∑ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¬…««¿ƒƒ
הּואּפקּוד וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹורידי לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עליועבֹודה הּמפקד למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּנאמר ‡Ó˙È¯.ּכמֹו „Èa∑ׁשעליו עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד היה .הּוא ְְֱֶֶַַָָָ¿«ƒ»»ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל עֹונֹותיהן על . . ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש כא)רמז לח, העֹוסקת(רש"י ּבפרׁשתנּו, הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּלוה מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבבנין

הּקּב"ה אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכְך ואחר מסּים, זמן למׁשְך הּמלוה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻאל

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכְך ואחר ּכמׁשּכֹון, החייםלקחֹו אור ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָ

„e„‰Ò˙‡כא ‡�kLÓ ‡�kLÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È�Ó˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כא) È„e˜Ù ‰l‡לפסלאֹומרֹו אּלה ≈∆¿≈¿ְְִֵֶֹ

ּׁשּימנה מה ּכל ּכי ׁשּבעֹולם מנינים ְְִִִִֶֶֶַָָָָָּכל

ּוׁשמֹו מנין מנינֹו אין המדּמים מּקנינים ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻאדם

זה מנין אבל מֹונה, אּתה מה עליו ְֲִֶֶֶַָָָָָָמֹורה

הּמׁשּכן מנין להיֹות והּטעם לעֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָעֹומד

ה': עֹולם אלהי ׁשם ׁשכן אׁשר ְֱֲֵֶַַָָָָֹֻהּמפלא

„BÚ(.מ"ב (ב"מ ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

ולא הּספּור ּבדבר לא ׁשֹורה ּברכה ְְְֵַָָָָָָֹֹאין

אמר וכאן הּמנּוי, ּפרּוׁשּבדבר פקּודי אּלה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָ

אדרּבה זה מנין ּכי הקּפדה ואין מנין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאּלה

ּבּמסּפר ׁשּירּבה ּפרט ּכל ּכי הּברכה ּתביא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמנינֹו

והּטעם לּמרּבה, הּברכה ּותסֹובב הּזכּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָּתגּדיל

הּמׁשּכן: ׁשל ְְִִֶַָלהיֹותֹו

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚז"ל אֹומרם ּדר על אּלה ƒ¿…¿¿ְֵֶֶֶַָ

וכּו' חבילֹות עׂשית אם פכ"א) ְֲִִִָָ(ויק"ר

האדם צרי ּכי מצֹות, ׁשל חבילֹות ּכנגּדן ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָעׂשה

חטאּו יׂשראל והּנה ּבדגמא, החטא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻלתּקן

ּבאה לזה ,אלהי אּלה ד') ל"ב (לעיל ְְְֱֵֵֶֶֶָָָָֹואמרּו

ל הּזכּות ּבבחינת זאת זה,אּלה עון כּפרת ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הּוא ׁשעדּות העדת, (רּבה) אמרּו ּכי ְְְִִֵֵֶַָָָָֻותמצא

ּתמצא ּוכׁשּתדקּדק העגל, עון ׁשּנתּכּפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהם

ּבּמׁשּכן, ּכנגּדן ּבא העגל עון ּפרטי ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכי

ילכּו אׁשר אלהים א') (ל"ב ּתאוה התאּוּו ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹהם

אלהים לה' מקֹום הכינּו הּנם הּנה ְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹלפניהם

והעלּו מזּבח ּבנּו הם לפניהם, להיֹות ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַָאמת

להעלֹות מזּבח הכינּו הּנם הּנה ו') (ׁשם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָעֹולֹות

הּנם הּנה זהבם נתנּו הם לה', ּוׁשלמים ְְְִִִֵֵַָָָָָעֹולֹות

הם לה', חמּדתם ּכלי וכל וכסּפם זהבם ְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָנתנּו

על האנׁשים הביאּו הּנם הּנה נזמיהם ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּפרקּו

מעליהם עדים ּכל אּלא לבד נזם לא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּנׁשים

וּיקהל ּבפרׁשת ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו חמּדה, ּכלי ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל

לעׂשֹותֹו עליו ממּנים עׂשּו הם כ"ב) ְֲִֵַָָָֻ(ל"ה

אמרּו וכּו', לעׂשֹות ּבצלאל ּפקדּו הּנם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָהּנה

הּנה אלהי לכּפרה:אּלה פקּודי אּלה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

„BÚעׂשה ׁשּמׁשה להיֹות הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָירצה

לזה ה', ּבית הּמּובא ליׂשראל ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּמסּפר

ואמרה והצדיקתֹו הּתֹורה פקּודיּבאה אּלה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ב') כ"ג (וּיקרא אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָוגֹו',

מצּדיק ׁשה' הּמסּפר הּוא מה מֹועדי, הם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאּלה

ּפּקד ּפיאׁשר על לֹומר ּדקּדק מׁשה ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַַַֻ

ּכי הּטעם מׁשה, ּפקד אׁשר אמר ולא ְֲִֶֶֶַַַַַָָֹמׁשה

אנּו מּפיו אּלא להצטּדק עּמֹו הּזּולת היה ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹלא

מׁשה מּלפני וּיקחּו ג') (ל"ו ּכתיב ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַחּיין

מׁשה ׁשל וטעמֹו הּכל, לקח לבּדֹו ְְֲֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עלה ׁשּלא אּולי חׁשד, לידי עצמֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהביא

יחׁשדּו אי ּכי מּמּנּו להּׁשמר זה חׁשד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבדעּתֹו

יּמצא ח"ו אם עת ּבכל עּמֹו מדּבר וה' ְְִִִֵֵֵַַָָאֹותֹו

ואין נסּתרֹות, הּיֹודע אלּה ימאסּנּו עול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו

אֹו אלהים. עֹוד אּתֹו ידּבר ׁשּלא לֹומר ְֱִִִֵֶַַָֹֹצרי

ּתרּומה) פ' (ריׁש לֹו ׁשאמר ה' מאמר ְְֲִֵֵֶַַַָָּדקּדק

ּכמֹו וגֹו' לי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּדּבר

הּוא להיֹות לֹו צּוה ּכי ּבמקֹומּה ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּפרׁשנּוה

ילכּו וצּדיקים ה' ּדרכי ויׁשרים לבּדֹו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּגזּבר

ּבם: יּכׁשלּו ׁשּפֹוׁשעים ּפי על אף ְְִִִֶַַָָָּבם

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ‰ˆ¯È „BÚהּמׁשּכן פקּודי אּלה ƒ¿∆«∆«∆∆ְְִֵֵֶַָ

אמר לזה יֹותר, ולא הּוא ׁשּכן יצּדיק ְְִִֵֵֶֶַַָָֹּומי

על יעיד הּוא הּמׁשּכן ּפרּוׁש העדת ְְִִִֵֵַַַָָָֻמׁשּכן

פנ"ב) (שמו"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְֶֶַַָָָהּדבר

אחד היה לא הּמׁשּכן את מׁשה וּיקם ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּפסּוק

ּכּמה לׁשֹונם וזה להעמידֹו, יכֹול ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמּיׂשראל

את להקים יכֹולין היּו ולא ׁשם היּו ְְְֲִִִֶָָָָָֹחכמים

ּכל אֹותֹו ליּׁשב יֹודעים היּו ולא וכּו' ְְְְְִִֵַַָָָֹהּמׁשּכן

וכּו' מׁשה אצל והל מלאכּתֹו נטל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָאחד

הּמׁשּכן את והקים מׁשה על הּקדׁש רּוח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשרתה

ׁשאין ּכּפים נקי היֹותֹו עדּותֹו הּוא זה ְֱִִֵֵֶֶַַע"כ,

לעֹוׂשי נס עֹוׂשה הקב"ה ׁשאין ּבכּפיו ְְֵֵֵֶֶַָָָחמס

העול ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו ּבּמקֹום ּובפרט ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָעול

לתלֹות יׁש זֹו הּוא עדּות ּומה ּתאמר ואם ְְִִֵֵַַֹח"ו,

עמדה ּגבּורתֹו חיל ּגּבֹור היה מׁשה ּכי לצד ְְְִִִִֶַַָָָָָּכי

ּבזּולתֹו, כן ּכמֹו ּכח היה ּׁשּלא מה ׁשהעמידֹו ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו

אמר ּגמר וגֹו',לזה איתמר ּביד הּלוּים עבדת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּביד ׁשהיא הּלוּים ׁשעבדת ּתמצא הלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּפרּוׁש

ועּמּודיו ּובריחיו הּמׁשּכן קרׁשי היא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאיתמר

ּומקימין ּבנסעם אֹותֹו הּמֹורידים והם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָואדניו

(א' ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּדכתיב ּבחנֹותם ְְְֲִִִַַַָָָָאֹותֹו

הרי הּלוּים אֹותֹו יקימּו הּמׁשּכן ּובחנת ְְֲֲִִִִֵַַַָָֹנ"א)

ּכן אם אֹותֹו ּומקימין מפרקין היּו ְְְְִִִִִִֵֶַָָׁשהּלוּים

הרוחנּו זה ּוכפי הּסּבה, היא הּכח מניעת ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹלא

אֹומרֹו וגֹו'ּכּונת הּלוּים איתמרעבדת ּביד ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

למאמר ּׁשּיכּות ּומה ללּמד ּבא מה ידּוע ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאין

ולא איתמר אּלא אמר לא ולּמה ּכאן ְְִֶֶַָָָָָָָֹֹזה

ועדין נכֹון, על יבֹוא ּולדרּכנּו הּגדֹול, ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָאלעזר

ל וחריףיׁש חכם מׁשה ּכי החכמה לצד תלֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מעׂשה נעׂשּו לא ּולעֹולם להקימֹו וידע ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָֹהיה

אמר לזה וגֹו'נּסים, אּורי ּבן עׂשהּובצלאל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדברים ׁשאפּלּו ז"ל ואמרּו ה' צּוה אׁשר ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָאת

ּדעּתֹו, הסּכימה מׁשה לֹו אמר ואּתֹוׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָֹ

וגֹו' לאאהליהב כן ּפי על ואף וגֹו' חרׁש ְְְֳִִֵַַָָָָֹ

(שמו"ר ּבּמדרׁש ּוכאֹומרם חכמתֹו לֹו ְְְְְִַָָָָָָעמדה

ּוכפי הֹועילה, לא האּמנים אּמנּות ׁשּגם ְִִִֶַָָָָֹֻֻפנ"ב)

מעׂשה ּבהֹודעת הּכתּוב ּכּונת הרוחנּו ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָזה

וׁשלׁש ּפעמים זה ידענּו ׁשּכבר אחר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבצלאל

נס עדּות לחּזק ּבא אּלא וּיקהל, ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפרׁשת

נס אּלא זה ׁשאין למדּת הא לֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

זה ּולדר ּפקּודיו, על הּמׁשּכן עדּות היא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָוזֹו

זהאֹומרֹו ׁשעל לֹומר מׁשה ּפי על ּפּקד אׁשר ְֲִֶֶֶֶַַַַֻ

מּמּנּו: החׁשד להסיר העדּות ְֲִִֵֶַָָָָָּבאה

„BÚ(פנ"א (ׁשם ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָָירצה

העגל, מעׂשה על ּכּפרה היה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמׁשּכן
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(áë)úà äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈¥²
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑אּלא ּכאן, ּכתיב אין מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכל
הּקדֹוׁש צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּברּו
ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש הּׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעליו
הּכלים, ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻותמצא

הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין נט)אבל .(ברכות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
"וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואם
חזינן מׁשה" את ה' צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמׁשה
ּכלים מׂשים ּכ ואחר ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדהיה
הּקדֹוׁש לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבתֹוכֹו.

הּוא ּכלים,ּברּו עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, .וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(âë)áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®
^LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«

(ãë)Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤
éäéå|úBàî òáLe økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯

ìLe:Lãwä ì÷La ì÷L íéL §¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ׁשלׁשּׁשים ּכּכר הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

Ë·LÏ‡כב ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

„„Ôכג ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b�«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עבֹודה ׁשקּולה ּכי (ה'.) ּבחּלין אמרּו ְְְֲִִָָָֻעֹוד

אֹומרֹו והּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּככל אּלהזרה ְְְֵֶַָָָָָֻ

(וּיקרא אנקלּוס ׁשּתרּגם ּדר על ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻפקּודי

הּמצֹות ּפּקדּיא, אּלין הּמצות אּלה ל"ד) ְְִִִִֵֵֶַַַָֹֻכ"ז

ּבּמׁשּכן ּפּקדׁשּתלּויים אׁשר העדת מׁשּכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻ

ׁשּנצטּוה ׁשּבּתֹורה הּמצֹות ּכל ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָוגֹו'

יכּפר ּובזה הּמׁשּכן, ּבמצֹות יׁשנם ּכּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻמׁשה

הּתֹורה, ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּול העגל על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּפקּודי ּבחׁשּבֹון הענין לרמז ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹואּולי

מצֹות ּתרי"ג והם תרי"ה ׁשעֹולה ְְְְִִֵֶֶַַָָהּמׁשּכן

נתקן ּכי ּתּׁשכחנה אּלה ּומעּתה הּלּוחֹות, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָּוב'

ואֹומרֹו הּמׁשּכן, ּבאּבפקּודי הּלוּים עבדת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

לבל הּדבר את ׁשּנתּכּפרלׁשמר ּכיון ּתאמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

עבֹודה הסרת יסֹובב הּוא אׁשר העגל ְֲֲֲֲֵֵֶֶַָָָֹעון

אם פי"ב) (במ"ר ז"ל ּכמאמרם ְְֲִֵַַָָמהּבכֹורֹות

הּבכֹורֹות ויעבדּו ליׁשנּה העטרה ּתחזר ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָָֹּכן

לּדבר סמּו אמר לזה הּמׁשּכן, עבדתעבֹודת ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ

לּלוּים, אּלא אינּה זֹו עבֹודה ּפרּוׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּלוּים

ּבין הּכהנים ּבין לוי ׁשבט ּכל ּכלל ֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכאן

ּדכתיב לוּים יּקראּו הּכהנים ּגם ּכי ְְְְֲִִִִִִִִִַַַָֹהּלוּים

ואֹומרֹו הלוּים, והּכהנים ט') כ"ז ְְְְְֲִִִִַַָֹ(ּדברים

עבֹודֹות מּבעיא לא ּפרּוׁש וגֹו' איתמר ְְְֲִִֵַַָָָֹּביד

עבֹודֹות מּבעיא ולא הּכהנים ׁשל ְְְֲֲִִֶַַָָֹֹֻהמעּלֹות

ּגרׁשֹון ּובני קהת ּבני ׁשל המעּלֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָֻהּלוּים

הּלוּים ׁשל הּקּלה עבֹודה אפּלּו ּבידאּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

הּדבר והאדנים הּקרׁשים ׁשהם ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאיתמר

לא ּכי למד אּתה ּומּזה עֹומד, ְִִִֵֵֶַָָֹּבמקֹומֹו

נּכר רּׁשּומֹו ׁשאין מחק העגל עון ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמחק

ּפקדי ּוביֹום ל"ד) ל"ב (לעיל הּנאמן ְְְְֱִֵֵֶַָָָוהעד

ְוגֹו':

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚמּנּוי לׁשֹון הּמׁשּכן פקּודי ƒ¿…¿¿ְְְִִֵַָ

ּופקּדת ט"ז) ד' (ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר ְְְִֶֶַַַָֻעל

והֹודיע הּדבר, על מּנּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַָָָָאלעזר

הּמׁשּכן על ממּנים מהם הּמׁשּכן מּנּויי ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכתּוב

על ּומהם ח"ו, להתּבּטל אֹו להתקּים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

מלאכּתֹו, על ּומהם עֹובדיו, על ּומהם ְְְֲֵֵֶֶַַַָָעבֹודתֹו,

ואמר הּמׁשּכן קּיּום ּבמּנּוי העדתוהתחיל מׁשּכן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻ

הּתֹורה ׁשהיא העדּות הּוא הּמׁשּכן ּפקּדת ְְִִֵֵֶַַַָָָֻּפרּוׁש

ּומקּימין ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשּיׂשראל זמן ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי

מׁשּכן, אין זה וזּולת הּמׁשּכן יתקּים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמצותיה

(ּתהּלים ּבּפסּוק ל"ב) (במד"ר ז"ל אֹומרם ְְְִִַָָוהּוא

אהלֹו ׁשּכן ּבאדם וכי ּבאדם ׁשּכן אהל ס') ְֳִִִֵֵֶָָָָָָָֹע"ח

ּתֹורה ללמד לּבם יכינּו אם אדם ּבאמצעּות ְְְִִִִֶֶָָָָָָָֹאּלא

הּכתּובה עדּות ּדוקא ולאו מצותיה, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּולקּים

אּלא ּכתּובה ּובּספר ּפיּבּלּוחֹות על ּפּקד אׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּבעל ּתֹורה ּפרּוׁש למׁשהמׁשה ׁשּנמסרה ּפה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

ּפקּדתמׁשהׁשּפקיד על יכּון ב' לכתבּה, ולא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלּפה

מׁשּכן, ׁשל ודיניו מׁשּפטיו לצּוֹות זה ּבדבר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָהּוא

ּפרּוׁש הּלוּים עבדת ּבּמׁשּכן העֹובדים הם ג' ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹמּנּוי

הם ד' מּנּוי הּמׁשּכן, עבֹודת על ממּונים ְְֲִִִֵֵַַַָהם

הּכתּוב רמזם ּוׁשלׁשּתם ּובניו איתמראהרן ְְְֲִַַָָָָָָָָָֹ

ּבאמרֹו רמזֹו ואלעזר ּבפרּוׁש, נאמרּו הרי ְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹואהרן

אהרן ׁשל ּבנֹו איתמר ּכי יֹודע אני ּכי אהרן ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּבן

הזּכירה ׁשּלא ואּולי אלעזר, על לרמז אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא

ּבניו, אּלא הּמׁשּכן ּבמּנּוי עּקר ּכל אהרן ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורה

ולאואֹומרֹו אלעזר אל יכּון הּכהן אהרן ּבן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

העגל מעׂשה ּתּקּון חסר ׁשעדין לצד אהרן ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהזּכיר

ּכּפרתֹו והביא ּבניו ב' מתּו כן אחרי ּכי ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּפקּדתֹו הזּכיר לא ּכן על אׁשר לּמּלּואים ח' ְְְֲִִִִֵֶַַָֹֻּביֹום

העֹוׂשה הּוא ה' מּנּוי ּבנֹו, עם ׁשמֹו הזּכיר ְְְִִִִֶֶָָאּלא

ׁשאמר והּוא הּמׁשּכן וגֹו'מלאכת עׂשהּובצלאל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהממּניםוגֹו' אֹומר נמצאת וגֹו' אהליאב ואּתֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֻ

היא הּתֹורה א' ה', הם הּמׁשּכן ׁשל זה ְְִִִֵֶֶַַָָָּבפרט

מׁשה ב' לאו, אם יתקּים אם קּיּומֹו על ְִִִִֵֶֶֶַַָמֹוׁשלת

ג' ויתנהג, יעׂשה אפן ּבאיזה מצותֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻממּנה

הּכהנים ד' וכּו', ולטען לפרק לעבד ְְְְְֲֲִִִִִַַַֹֹֹֹהּלוּים

הּלוּים על ּולהתמּנֹות העבֹודֹות ְְְֲֲִִִַַַַָֹלעבד

הּמלאכה על ואהליאב ּובצלאל ה' ְְְְֲֳִֵַַַַָָָָָָּבעבֹודתם,

אמר אּלה הּמׁשּכן:ועל פקּודי אּלה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy

ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹקדׁש
לכּכר החיים.מּגיעין אור ְִִִַָ

(äë)úBàî òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥¨−§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
i"yx£Ú˜a∑מׁשקל ׁשם הּׁשקלהּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑מנינם עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְְִִֵָָָָָָָָ

הּמׁשּכן ׁשהּוקם מאֹותאחר ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מאֹות ג' הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלף
וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשקלים .וׁשבעים ְְְִִִָ

(æë)úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦¨−¦¨¬¨¨«¤

i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È�„‡ אדנים∑‡˙ צ"ו ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הא ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ּבהםואדני ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çë)äNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå̈¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסףׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן החיים."מהן, אור ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ÛÏ‡Âכה ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ÈeNÚ‰ ·‰f‰ Ïkלדעת צרי »«»»∆»¿ִַַָָ

אֹומרֹו ואם מקֹומּה, אּיה הּכתּוב ְְְְִֵֵַַַָָּגזרת

לֹומר חזר לּמה ּכן אם ּכּכר ועׂשרים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּתׁשע

הּוא הּכתּוב ּגזרת ּכי ואּולי וגֹו', זהב ְְְְְִִֵַַַַַָויהי

לֹומר היא הּכתּוב וכּונת הּקדׁש, מלאכת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל

ולא נחסר לא לּמלאכה העׂשּוי הּזהב ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּכל

נכנס הּכל אּלא ּדבר מּמּנּו נגנב ולא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשע

האּמנים הֹוציא ּובזה הּקדׁש, מלאכת ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֻּבכל

מהחׁשד. ּבּמלאכה ְֲִֵַַָָָָהעֹושים

„BÚהּמׁשּכן ּבזהב ׁשּנעׂשּו נּסים להֹודיע ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָירצה

ּכלי האדם ּבעׂשֹות ּכי הּוא ידּוע ּדבר ְֲִִִַַָָָָָָּכי

יתמעט ּפנים ּכל על הּמּתכֹות מׁשאר אֹו ְְִִִִֵַַַַָָָָָָמּזהב

ולא הּכלי מּמּנּו ׁשּנעׂשה הּזהב מׁשקל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּׁשעּור

ההתחּלקּות לצד הראׁשֹון ּבּמׁשקל הּכלי ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹיעמד

ּבּמלאכה ּכׁשּיהיה ּגם ּומה הּמלאכֹותיו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻּופעּלֹות

ּפׁשיטא ּדּקים וחלקים התחּלקּות ְְְֲִִִִִַַַָָרּבּוי

האדם ּבהכין ועֹוד ּכן, ּבאמצעּות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיתמעט

לארג וערב ׁשתי ׁשּתאמר ּכמֹו הּמלאכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמעׂשה

מן הּמלאכה מהם לעׂשֹות זהב ּפתילי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגד

יֹותר ולא ּפחֹות לא ּבּמּוכן ׁשּידקּדק ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנמנע

הּזהב ׁשּכל נס ׁשּנעׂשה הּכתּוב הֹודיע ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָוכאן

היה לּמלאכה הּקדׁש,העׂשּוי מלאכת ּבכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מאמצעּותמאֹומרֹו נתמעט ׁשּלא הֹודיע ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּומאֹומרֹו ּכּנזּכר, ּכןהּמלאכה ּגם רׁשם העׂשּוי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדבר מּמּנּו נֹותר לא לּמלאכה הּמּוכן ְִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל

ודקּדק הּקדׁש, מלאכת ּבכל נכנס והּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלבּטלּה

נתּכּוןלֹומר הּקדׁש ּבמלאכת אמר ולא ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּוא וזה לּכל, העׂשּוי ׁשהסּפיק ּכן ּגם ְְִִֵֶֶֶַַַָֹלֹומר

הֹותיר ּׁשּלא ּבּמה נס אין זה ׁשּזּולת הּנס ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹעּקר

ולא יֹותיר לא ׁשּוּדאי ׁשעּור ׁשּׁשער אפׁשר ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּכי

ולא הֹותיר ׁשּלא ּבאמצעּות אּלא הּנס ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּכר

ְִֶהחסיר:

הּנׁשארים,כח) ּפרּוׁש וגֹו'. ּוׁשבע האלף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָואת

פנ"א) (שמו"ר אמרּו ז"ל ְְֵַָורּבֹותינּו

וגֹו' האלף ואת אמר אֹותם ּוכׁשּזכר ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחם

להּסֹוברים והּנה וגֹו', ווים ּׁשעׂשה מּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהם

ּבנדבתמהחכמים ּכסף היה לא ּכי (ראב"ע) ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו יתּבאר הּׁשקל מחצית זּולת ואתהּמׁשּכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה' ׁשּצּוה ׁשּמצינּו לפי הּדר זה על ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאלף

מלאכת ּובכל הּׁשקל מחצית הּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבתרּומת

זּולת ּכסף מעׂשה ה' ׁשּצּוה מצינּו לא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּכן

ּבאדנים ּובאר וחּׁשּוקיהם והּווים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאדנים

ׁשעּורן ה' הֹודיע לא והּווים לאדן ּכּכר ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּצרי

וחּלק ּבצלאל נתחּכם לזה חּׁשּוקיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָוׁשעּור

צּוה ׁשּלא ׁשהגם ווים ועׂשאן מהאדנים ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשאר

הׂשּכילֹו לאדנים ׁשעּור ּׁשּנתן מּמה ׁשעּורן ְֲִִִִִִֶַַָָָָה'

אמר ולזה מהּנׁשאר, יהיּו וחּׁשּוקיהם הּווים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי

וגֹו' האלף הּסואת ׁשחּלק ּפרּוׁש ווים עׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אֹו יֹותר נׁשאר היה אם נמי הכי ואין ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלווים,

אֹומר היה ואם הּנׁשאר, מחּלק היה ְְְִִֵֵַַָָָָָָּפחֹות

נאמר ּכי נׁשמע יהיה וגֹו' ווים וּיעׂש ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

אּלא הּוא כן ולא זה ׁשעּור עליֹון אל ְְִִִֵֵֶֶֶָֹמּפי

אינּה ודעּתי ּכּנזּכר, הבין ּדברים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּכללן

ּבתרּומת היה אחר ּכסף ּכי וּדאי ּכי זֹו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכסברא

מלא מקרא ּכי לּגלּגלת הּבקע מּלבד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּמׁשּכן

מרים ּכל כ"ד) (ל"ה ּבוּיקהל הּכתּוב ְְִִֵֵֵַַַָָּדּבר

יצּדיקּו לא זה ּובפסּוק ּונחׁשת, ּכסף ְְְְִֶֶֶֶַַָֹּתרּומת

וזאת ג') (כ"ה ּבּפסּוק ׁשּיּׁשב ראב"ע ְְִִֵֵֶַָֹּדברי

אֹומרֹו ויתּבאר יבין, והּמׂשּכיל ואתהּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכל (כ"ד) ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ּדר על ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאלף
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ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹקדׁש
לכּכר החיים.מּגיעין אור ְִִִַָ

(äë)úBàî òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥¨−§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
i"yx£Ú˜a∑מׁשקל ׁשם הּׁשקלהּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑מנינם עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְְִִֵָָָָָָָָ

הּמׁשּכן ׁשהּוקם מאֹותאחר ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מאֹות ג' הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלף
וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשקלים .וׁשבעים ְְְִִִָ

(æë)úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦¨−¦¨¬¨¨«¤

i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È�„‡ אדנים∑‡˙ צ"ו ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הא ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ּבהםואדני ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çë)äNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå̈¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסףׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן החיים."מהן, אור ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ÛÏ‡Âכה ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ÈeNÚ‰ ·‰f‰ Ïkלדעת צרי »«»»∆»¿ִַַָָ

אֹומרֹו ואם מקֹומּה, אּיה הּכתּוב ְְְְִֵֵַַַָָּגזרת

לֹומר חזר לּמה ּכן אם ּכּכר ועׂשרים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּתׁשע

הּוא הּכתּוב ּגזרת ּכי ואּולי וגֹו', זהב ְְְְְִִֵַַַַַָויהי

לֹומר היא הּכתּוב וכּונת הּקדׁש, מלאכת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל

ולא נחסר לא לּמלאכה העׂשּוי הּזהב ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּכל

נכנס הּכל אּלא ּדבר מּמּנּו נגנב ולא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשע

האּמנים הֹוציא ּובזה הּקדׁש, מלאכת ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֻּבכל

מהחׁשד. ּבּמלאכה ְֲִֵַַָָָָהעֹושים

„BÚהּמׁשּכן ּבזהב ׁשּנעׂשּו נּסים להֹודיע ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָירצה

ּכלי האדם ּבעׂשֹות ּכי הּוא ידּוע ּדבר ְֲִִִַַָָָָָָּכי

יתמעט ּפנים ּכל על הּמּתכֹות מׁשאר אֹו ְְִִִִֵַַַַָָָָָָמּזהב

ולא הּכלי מּמּנּו ׁשּנעׂשה הּזהב מׁשקל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּׁשעּור

ההתחּלקּות לצד הראׁשֹון ּבּמׁשקל הּכלי ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹיעמד

ּבּמלאכה ּכׁשּיהיה ּגם ּומה הּמלאכֹותיו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻּופעּלֹות

ּפׁשיטא ּדּקים וחלקים התחּלקּות ְְְֲִִִִִַַַָָרּבּוי

האדם ּבהכין ועֹוד ּכן, ּבאמצעּות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיתמעט

לארג וערב ׁשתי ׁשּתאמר ּכמֹו הּמלאכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמעׂשה

מן הּמלאכה מהם לעׂשֹות זהב ּפתילי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגד

יֹותר ולא ּפחֹות לא ּבּמּוכן ׁשּידקּדק ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנמנע

הּזהב ׁשּכל נס ׁשּנעׂשה הּכתּוב הֹודיע ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָוכאן

היה לּמלאכה הּקדׁש,העׂשּוי מלאכת ּבכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מאמצעּותמאֹומרֹו נתמעט ׁשּלא הֹודיע ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּומאֹומרֹו ּכּנזּכר, ּכןהּמלאכה ּגם רׁשם העׂשּוי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדבר מּמּנּו נֹותר לא לּמלאכה הּמּוכן ְִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל

ודקּדק הּקדׁש, מלאכת ּבכל נכנס והּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלבּטלּה

נתּכּוןלֹומר הּקדׁש ּבמלאכת אמר ולא ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּוא וזה לּכל, העׂשּוי ׁשהסּפיק ּכן ּגם ְְִִֵֶֶֶַַַָֹלֹומר

הֹותיר ּׁשּלא ּבּמה נס אין זה ׁשּזּולת הּנס ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹעּקר

ולא יֹותיר לא ׁשּוּדאי ׁשעּור ׁשּׁשער אפׁשר ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּכי

ולא הֹותיר ׁשּלא ּבאמצעּות אּלא הּנס ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּכר

ְִֶהחסיר:

הּנׁשארים,כח) ּפרּוׁש וגֹו'. ּוׁשבע האלף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָואת

פנ"א) (שמו"ר אמרּו ז"ל ְְֵַָורּבֹותינּו

וגֹו' האלף ואת אמר אֹותם ּוכׁשּזכר ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחם

להּסֹוברים והּנה וגֹו', ווים ּׁשעׂשה מּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהם

ּבנדבתמהחכמים ּכסף היה לא ּכי (ראב"ע) ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו יתּבאר הּׁשקל מחצית זּולת ואתהּמׁשּכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה' ׁשּצּוה ׁשּמצינּו לפי הּדר זה על ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאלף

מלאכת ּובכל הּׁשקל מחצית הּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבתרּומת

זּולת ּכסף מעׂשה ה' ׁשּצּוה מצינּו לא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּכן

ּבאדנים ּובאר וחּׁשּוקיהם והּווים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאדנים

ׁשעּורן ה' הֹודיע לא והּווים לאדן ּכּכר ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּצרי

וחּלק ּבצלאל נתחּכם לזה חּׁשּוקיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָוׁשעּור

צּוה ׁשּלא ׁשהגם ווים ועׂשאן מהאדנים ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשאר

הׂשּכילֹו לאדנים ׁשעּור ּׁשּנתן מּמה ׁשעּורן ְֲִִִִִִֶַַָָָָה'

אמר ולזה מהּנׁשאר, יהיּו וחּׁשּוקיהם הּווים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי

וגֹו' האלף הּסואת ׁשחּלק ּפרּוׁש ווים עׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אֹו יֹותר נׁשאר היה אם נמי הכי ואין ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלווים,

אֹומר היה ואם הּנׁשאר, מחּלק היה ְְְִִֵֵַַָָָָָָּפחֹות

נאמר ּכי נׁשמע יהיה וגֹו' ווים וּיעׂש ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

אּלא הּוא כן ולא זה ׁשעּור עליֹון אל ְְִִִֵֵֶֶֶָֹמּפי

אינּה ודעּתי ּכּנזּכר, הבין ּדברים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּכללן

ּבתרּומת היה אחר ּכסף ּכי וּדאי ּכי זֹו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכסברא

מלא מקרא ּכי לּגלּגלת הּבקע מּלבד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּמׁשּכן

מרים ּכל כ"ד) (ל"ה ּבוּיקהל הּכתּוב ְְִִֵֵֵַַַָָּדּבר

יצּדיקּו לא זה ּובפסּוק ּונחׁשת, ּכסף ְְְְִֶֶֶֶַַָֹּתרּומת

וזאת ג') (כ"ה ּבּפסּוק ׁשּיּׁשב ראב"ע ְְִִֵֵֶַָֹּדברי

אֹומרֹו ויתּבאר יבין, והּמׂשּכיל ואתהּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכל (כ"ד) ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ּדר על ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאלף
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:ì÷L̈«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©
(àì)úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧

:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«
èì(à)-éãâá eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«

ì ãøNïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL §¨−§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּכהּנה,ׁשׁש ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבהם היה ׁשּלא מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבבגדי

החיים.ׁשׁש אור ֵ

ß '` xc` c"k ipy mei ß

(á)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:øæLî LLå§¥¬¨§¨«

(â)CBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³
CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNòî LMä©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו ּבלע"ז(תהלים אׁשטנדר"א הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וקֹוצצין ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ(אויזדעהנען),
"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהן
והּזהב ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָחּוט

ואחד אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט ְְִִִֶֶָָָ

ÔÈ¯˙eכט ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁ�e¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ�„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â�‡ב ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡�Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ההּתכה ּבאמצעּות נחסר ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּזהב

ּפרטי ּכּמה ׁשעׂשה ׁשהגם הּמלאכה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָּופרטי

על אף וחּׁשּוקיהן ווים ּכּמה ּבּמעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמלאכה

ולא ּבּווים היה ּבׁשלמּות עצמֹו הּמסּפר כן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּפי

אֹומרֹו והּוא ּכלּום מּמּנּו וגֹו'נחסר האלף ואת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָ

והבן: ווים ְִֵָָָָעׂשה

LÓ‰.א) ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡kאֹומרֹו טעם «¬∆ƒ»∆∆ְַַ

ּׁשּכתבנּו מה ּפי על ּופרט, ּפרט ּבכל ְְְְִֵֶַַַָָָָּכן

למׁשה ה' חּלק ּכי כ') (כ"ז ּתצּוה ְְְִִֵֶֶַַָָּבפרׁשת

ּבּמׁשּכן הּנעׂשֹות ועבֹודֹות מלאכֹות ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָחלק

ה' יצּוה אׁשר הּמצוה הּוא ּבמעׂשה חלקֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָּכי

ּופרט ּפרט ּבכל מזּכירֹו לזה ידֹו על ְְְְִֶַַַָָָָָָָהּדבר

לעׂשֹות. מצּוה הּוא הרי עֹוׂשה ׁשאינֹו ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַׁשהגם

„BÚהרי הּמלאכה ּבׁשעת אֹומרים ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָירצה

זה ּדבר עֹוׂשים אתאנּו ה' צּוה ּכאׁשר ֲִִֶֶֶַָָָָ

ֶמׁשה.

„BÚל אין ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי ְְְִִִֵֶֶַַָָנראה

ולא ההׂשּכלה ּפרטי ּבּה ׁשאין ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹמצוה

יֹוחנן ר' ּכמאמר מעּוט אּלא ּבּתֹורה ְְֲִִֶַַַַָָָָנכּתב

ּבכל יׁש זה ּומּלבד ס':), (ּגּטין ְְְִִִִִֵֶַַָָּבהּנּזקין

ּפנימּיּות והּוא מׂשּכל, הּמׁשּכן מּמעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֻמעׂשה

ּובׂשכלּיּות הּלב ּבכּונת יעׂשּו ואּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּדברים

ּדעת ליֹודעי ּכידּוע ּבמינֹו ּדבר ויעׂשּו ְְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָהּנעלם

ּפרט ּבכל הּתֹורה ּׁשרמזה מה והּוא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָוהּבנין,

ּבעלּופרט ּפרּוׁש מׁשה את ה' צּוה ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

הּדבר, יקרת לצד ּבּתֹורה מפרׁש ואינֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּפה

הּמפעל מּבחינת הּוא הּמכּתב ּכי ,ְְְְְְִִִִִַַַַָָֻואׂשּכיל

ּבבחינת מּקצתֹו מהתקּבל מׁשלל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻוהּמׂשּכל

רחֹוק ּכי הּנדּבר מּבחינת ּגם ּומּקצתֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָההפעל

ּבּנפעל ה' רמז ּוקצת הּדרגֹות, ּבב' ְְְְִַַַָָָָהּוא
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הּתגין ראׁשיהם ׁשעל ועטרֹות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוטעמיהם

למׁשה ונגלה יּקראּו מחׁשבה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּומעׂשיהם
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Ë·‡י Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב ‡È˜¯Ë È¯k�˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯z�Ùe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡�LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ



icewtלח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(èé)ïLçä úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
:ãôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
ïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` d"k iyily mei ß

(áë):úìëz ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−§¥«¤

(âë)àì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwé¦¨¥«©

(ãë)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©
:øæLî éðLהחיים אור ¨¦®¨§¨«

(äë)CBúa íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´
:íéðnøä CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøäהחיים אור ¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«

(åë)ì áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòtúøL ©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkהחיים אור ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë):åéðáìe ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«

(çë)-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤
:øæLî LL ãaä éñðëî¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑המפארֹותּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ÏÚיט e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא d˙˜ÊÚÓ ‡�LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד È�Bn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡i�Bnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡i�Bnƒ̄«»

ÈÏBtLכו ÏÚ ‡�Bn¯Â ‡bÊ ‡�Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈ�ezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙ�ˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒ�ÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ÈÏeL ÏÚׁשהאמת מדּיק אני מּכאן «≈¿ְֱֲִִֵֶֶֶַָ

ּבׁשּורההּו הן ׁשהּפעמנים ּכהּסֹוברים ְְְֲִִֵֶַַַָֹא

הקּדים ׁשהרי מּמׁש ּבתֹוכם ולא הרּמנים ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹעם

ואחר הּמעיל ׁשּולי על הרּמנים נתינת ְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהּכתּוב

וּיּתנּו עצמן ּבפני הּפעמנים מעׂשה אמר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּכ

ּתֹו הּפעמן אם ּומעּתה הרּמנים ּתֹו ֲִִִֵַַַָָָֹֹאֹותם

ׁשּולי על לֹומר הּכתּוב הצר לּמה מּמׁש ְִֵַַַַַָָָָָֹֻהרּמן

ׁשּולי על הם ׁשהרּמנים ואמר קדם ׁשּכבר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

רמּב"ן על אני ותמּה ּתלּוי, ּבזה זה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמעיל

הרּמן נתן ׁשּלא ּׁשּיּׁשב ּומה זה, מּדר ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּפנה

יּגיד הּכתּוב הּפעמן ּבתֹוכֹו ׁשּנתן עד ְְֲִִֶַַַַַַַָָֹּבּמעיל

לֹומר ּכפל לזה ּכי ּׁשאמר ּומּמה זה, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהפ

הקּדים לּמה קׁשה ּפעמים, הרּמנים ְְֲִִִִִֶַַָָָָֹּבתֹו

הּמעיל ׁשּולי על הרּמנים ׁשּיּתן לצּוֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכתּוב

לֹומר לחזר ויצטר הּפעמנים ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹקדם

קדם, ׁשּיּתנם לרּבֹות הרּמנים ּבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּפעמים

זּכּות ּכמנהג יפה ּדק לא ׁשהרב הּוא ְְִֶֶַַַָָָָֹּופׁשּוט

הּקדֹוׁש: ִַָעּיּונֹו

‰¯ÌÈ�n.כה) CB˙a,ּכן לֹומר ׁשּכפל טעם ¿»ƒ…ƒֵֶַַַַָ

ּכנגד הּפעמנים מכּונים ׁשּיהיּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֻלֹומר

מּטה לצד מׁשּו הּפעמן יהיה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹהרּמנים

הרּמן לפני ּפעמן ׁשל ּגּופֹו אּלא מעלה לצד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ודבר למּטה, ולא למעלה לא ּבּׁשּורה ְְְְְְֵַַַָָָָָֹֹועֹומד

ראׁשֹונה ּפעם מאֹומרֹו מתחּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָזה

ׁשּלא לׁשלל ּבא זה ּכי הרּמנים ּבתֹו ְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֹהּפעמנים

האפן זה על הּפעמנים ּבתֹו הרּמנים ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹֹיהיּו

יהיּו זה ּכפי רּמן ּולפניו ּבפעמן הּׁשּורה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹּתתחיל

היה לא הּמעיל ּכי הּפעמנים ּבתֹו ְְֲִִִִִַַַָָָֹֹֹהרּמנים

אּלּו יהיּו ׁשּתמיד לֹומר סביב מּלמּטה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמחּבר

מחּלק אּלא ּבּמסּפר ׁשוים ׁשּיהיּו ּכל אּלּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻּתֹו

ּבּבריתא עׂשה ׁשּלא ּתמצא ולזה לב', ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

מהם: יֹותר הם ּכי ּכּפעמנים הרּמנים ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמסּפר

Ôn¯Â.כו) ÔÓÚtּתבין ׁשּלא זה לכּתב הצר «¬…¿ƒ…ְְִִֶֶַָֹֹֻ

ּבתֹו ּפעמנים ג' אֹו ב' לעׂשֹות ְֲֲִֶַַָֹׁשּיכֹול

הרּמני ּבתֹו ּבהם אני וקֹורא רּמנים ג' אֹו ם,ב' ְְֲִִִִִֵֶָָֹֹ

אמר ב'לזה יעׂשה ׁשּלא ּפרּוׁש ורּמן, ּפעמן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט כט)ואת עֹולה(לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אין להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ה'ׁשּתי ויראהעבֹודת יראה ּבמקֹום אהבה לָך "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמקֹום

(ì)åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§¨®§¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ù�ˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ל והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. אֹומרעל הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו כח)"וּיּתנּו ּתכלת(לעיל ּפתיל אני: ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזה,
וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּתכלת
לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאחת
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻנאמר
החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּמצנפת.
ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

אפׁשר אי מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד .טּבעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)ìàøNé éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂ∑הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר החיים.ּככל אור ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

Âb¯‡Â�‡כט ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡�ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ�‡לב ÔkLÓ ‡�kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר וחזר ורּמן, ּבאּפעמנים ורּמן ּפעמן ְְְֲֲִִִַַַַָָֹֹֹֹ

ויהיה ּפעמן לכל רּמנים ב' יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלׁשלל

ׁשּבימינֹו רּמן ּתעלה ולא רּמנים ּבב' ּפעמן ְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹֹּכל

אחריו, הּבא ּפעמן ׁשל לׂשמאלֹו זה ּפעמן ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשל

ב' ּפעם אמר סמּולזה ּפרּוׁש ורּמן ּפעמן ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

והבן: ב' ּפעמן יהיה ראׁשֹון ּפעמן ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹלרּמן

B‚Â'.לב) ˙„·Ú Ïk ÏÎzÂהם לא ּפרּוׁש «≈∆»¬…«¿ֵֵֹ

ּבעבֹודתֹו עֹוד מצּוה ה' היה ׁשאם ְֲִִֶֶַַָָָּכּלּו

נפׁשם, אּות ּבכל יׂשראל ּבני יעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָיתּבר

ה': צּוה אׁשר הּמלאכה ׁשּכלתה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָאּלא

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚּבּה ׁשהיה לצד וּתכל ƒ¿∆¿¿ְֵֶֶַַָָָ

מנֹורה ׁשהיא מעצמן ׁשּנעׂשּו ְְְֲִֵֶֶַַָָָמלאכֹות

מעצמּה ׁשּנעׂשית פט"ו) (במד"ר ז"ל ְְֲֵֵֶֶַַָָׁשאמרּו

ּבּמלאכה חלק יׁש ּכי עליהם הּכל ּכּנה לא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלזה

והיא ּבּקרנס הּכאה אּלא נעׂשה לא ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּוא

ּכלתה. ְְֵַָָָמעצמּה

„BÚנכספה פ"ד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְְְִִִִֶֶַָֹירמז

עׂשּו ּכי ה', לחצרֹות נפׁשי ּכלתה ְְְְְִִַַַָָָוגם

יפי: ּוכלילת חׁשּוקה ְֲֲִִַָָָֹהעבֹודה

.'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂעׂשה ׁשּלא והגם ««¬¿≈ƒ¿»≈¿ֲֶַַָָֹ

ׁשל ׁשלּוחֹו לב, וחכמי ּבצלאל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָאּלא

והגם עׂשּו, יׂשראל ּכל ּוכאּלּו ּכמֹותֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָאדם

ה' ּבמאמר אּלא ּבצלאל ׁשעׂשה מצינּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

הסּכימּו הרי כן ּפי על אף ׁשלחּוהּו, הם ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹולא

ָָעליו:

„BÚמחּברת הּכתּוב עׂשה ּכאן ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָָנראה

ּבני ּכי והראה הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְִִֵֶַַָָָהּכללּות

להתקּים נּתנה והּתֹורה לזה זה יזּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ׁשּבידֹו היכלת יעׂשה אחד ּכל יׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכללּות

ּבאֹומרֹו רמז לזה ּכי ואּולי לזה. זה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָויזּכּו

ואהבּת י"ח) י"ט ּפרּוׁש(וּיקרא ,ּכמֹו לרע ְְְְֲִֵֵַַָָָָ

ל יטיב ּבׁשלֹומֹו ּכי ּכמֹות ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַלצד

ואם ׁשלמּות מׁשלים אּתה ּכןּובאמצעּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

,מחלקי ּוכאחד עצמ אּתה אּלא אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו

מצֹות ּתרי"ג צּוה ה' ּכי רּוח נחת מצאנּו ְְִִִֶַַַַָָָָָּובזה

ּבקּיּום ׁשּיׁשנֹו אחד אדם ׁשּיּמצא הּנמנע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומן

ונׁשים, ויׂשראל לוי ּכהן האֹות ל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּכּלם

ליׂשראל מציאּות ׁשאין ּבּכהנים עׂשה מצֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹיׁש

ּבּכהנים, ׁשאינם ליׂשראל מצֹות ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלעׂשֹותם,

ליחיד יׁש ּמציאּות ּומה ּבּנׁשים, וכן ּבּלוּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוכן

ושס"ה איבריו לרמ"ח ּתּקּון להׁשלים ְְְְְְִִֵַַָָָלקּימם

ׁשּתתקּים וּדאי אּלא להם, יכּונּו אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגידיו

והּוא מּזה, זה ויזּכּו הּכללּות ּבמחּברת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה

ּכאן הּכתּוב ּׁשאמר ּככלמה יׂשראל ּבני וּיעׂשּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הגם ּכּלם מעׂשה יחד לכּלם ּכּנה ה' צּוה ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻאׁשר

יאמר מלאכה עׂשּו מהם הּנדבה הביאּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמהם

זה מאמר וסמ הּכל, ׁשעׂשּו ּכללּותם ְְֲֶֶַַַַַָָָָֹעל

יחידים עׂשאּום אׁשר הּבגדים ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָלמלאכת



לט icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט כט)ואת עֹולה(לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אין להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ה'ׁשּתי ויראהעבֹודת יראה ּבמקֹום אהבה לָך "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמקֹום

(ì)åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§¨®§¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ù�ˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ל והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. אֹומרעל הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו כח)"וּיּתנּו ּתכלת(לעיל ּפתיל אני: ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזה,
וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּתכלת
לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאחת
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻנאמר
החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּמצנפת.
ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

אפׁשר אי מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד .טּבעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)ìàøNé éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂ∑הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר החיים.ּככל אור ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

Âb¯‡Â�‡כט ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡�ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ�‡לב ÔkLÓ ‡�kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר וחזר ורּמן, ּבאּפעמנים ורּמן ּפעמן ְְְֲֲִִִַַַַָָֹֹֹֹ

ויהיה ּפעמן לכל רּמנים ב' יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלׁשלל

ׁשּבימינֹו רּמן ּתעלה ולא רּמנים ּבב' ּפעמן ְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹֹּכל

אחריו, הּבא ּפעמן ׁשל לׂשמאלֹו זה ּפעמן ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשל

ב' ּפעם אמר סמּולזה ּפרּוׁש ורּמן ּפעמן ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

והבן: ב' ּפעמן יהיה ראׁשֹון ּפעמן ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹלרּמן

B‚Â'.לב) ˙„·Ú Ïk ÏÎzÂהם לא ּפרּוׁש «≈∆»¬…«¿ֵֵֹ

ּבעבֹודתֹו עֹוד מצּוה ה' היה ׁשאם ְֲִִֶֶַַָָָּכּלּו

נפׁשם, אּות ּבכל יׂשראל ּבני יעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָיתּבר

ה': צּוה אׁשר הּמלאכה ׁשּכלתה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָאּלא

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚּבּה ׁשהיה לצד וּתכל ƒ¿∆¿¿ְֵֶֶַַָָָ

מנֹורה ׁשהיא מעצמן ׁשּנעׂשּו ְְְֲִֵֶֶַַָָָמלאכֹות

מעצמּה ׁשּנעׂשית פט"ו) (במד"ר ז"ל ְְֲֵֵֶֶַַָָׁשאמרּו

ּבּמלאכה חלק יׁש ּכי עליהם הּכל ּכּנה לא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלזה

והיא ּבּקרנס הּכאה אּלא נעׂשה לא ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּוא

ּכלתה. ְְֵַָָָמעצמּה

„BÚנכספה פ"ד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְְְִִִִֶֶַָֹירמז

עׂשּו ּכי ה', לחצרֹות נפׁשי ּכלתה ְְְְְִִַַַָָָוגם

יפי: ּוכלילת חׁשּוקה ְֲֲִִַָָָֹהעבֹודה

.'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂעׂשה ׁשּלא והגם ««¬¿≈ƒ¿»≈¿ֲֶַַָָֹ

ׁשל ׁשלּוחֹו לב, וחכמי ּבצלאל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָאּלא

והגם עׂשּו, יׂשראל ּכל ּוכאּלּו ּכמֹותֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָאדם

ה' ּבמאמר אּלא ּבצלאל ׁשעׂשה מצינּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

הסּכימּו הרי כן ּפי על אף ׁשלחּוהּו, הם ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹולא

ָָעליו:

„BÚמחּברת הּכתּוב עׂשה ּכאן ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָָנראה

ּבני ּכי והראה הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְִִֵֶַַָָָהּכללּות

להתקּים נּתנה והּתֹורה לזה זה יזּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ׁשּבידֹו היכלת יעׂשה אחד ּכל יׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכללּות

ּבאֹומרֹו רמז לזה ּכי ואּולי לזה. זה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָויזּכּו

ואהבּת י"ח) י"ט ּפרּוׁש(וּיקרא ,ּכמֹו לרע ְְְְֲִֵֵַַָָָָ

ל יטיב ּבׁשלֹומֹו ּכי ּכמֹות ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַלצד

ואם ׁשלמּות מׁשלים אּתה ּכןּובאמצעּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

,מחלקי ּוכאחד עצמ אּתה אּלא אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו

מצֹות ּתרי"ג צּוה ה' ּכי רּוח נחת מצאנּו ְְִִִֶַַַַָָָָָּובזה

ּבקּיּום ׁשּיׁשנֹו אחד אדם ׁשּיּמצא הּנמנע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומן

ונׁשים, ויׂשראל לוי ּכהן האֹות ל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּכּלם

ליׂשראל מציאּות ׁשאין ּבּכהנים עׂשה מצֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹיׁש

ּבּכהנים, ׁשאינם ליׂשראל מצֹות ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלעׂשֹותם,

ליחיד יׁש ּמציאּות ּומה ּבּנׁשים, וכן ּבּלוּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוכן

ושס"ה איבריו לרמ"ח ּתּקּון להׁשלים ְְְְְְִִֵַַָָָלקּימם

ׁשּתתקּים וּדאי אּלא להם, יכּונּו אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגידיו

והּוא מּזה, זה ויזּכּו הּכללּות ּבמחּברת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה

ּכאן הּכתּוב ּׁשאמר ּככלמה יׂשראל ּבני וּיעׂשּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הגם ּכּלם מעׂשה יחד לכּלם ּכּנה ה' צּוה ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻאׁשר

יאמר מלאכה עׂשּו מהם הּנדבה הביאּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמהם

זה מאמר וסמ הּכל, ׁשעׂשּו ּכללּותם ְְֲֶֶַַַַַָָָָֹעל

יחידים עׂשאּום אׁשר הּבגדים ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָלמלאכת



icewtמ zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"k iriax meil inei xeriy

ß '` xc` e"k iriax mei ß

(âì)-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦¨−§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑יכֹולין היּו לֹוׁשּלא הּניח ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו ּכבדהּקדֹוׁש ּומׁשהת לזקפן, ּבאדם ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהעמידֹו.
ּתנחּומא רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא .ּכמקימֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e zegiy ihewl)

ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה לג)ׁשּלא לט, "(רש"י ׁשּכתב הּמׁשּכן),ׁשּוםמּמה (נדבת להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

'מלאכה' ו־ז)ׁשּנקראת לו, וּיקהל,(ויקהל ּפרׁשת ּבריׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא איְך ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק לכםעל ׁשּבנילאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון הּמׁשּכן,יׂשראל". את יבנּו ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

זאת. לעׂשֹות למׁשה היה החייםאסּור אור ְֲֶַָָָֹֹ

(ãì)äñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòŸ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)-úàå äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨¨−§¤
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk: ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤
ìäàä çút Cñî úàå íénqä: ©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©¨−§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ
ìúãáò éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL §©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

ãòBî ìäàì ïkLnä: ©¦§¨−§¬Ÿ¤¥«

kLÓ�‡לג ˙È ‰LÓÏ ‡�kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡˙Î¯t ˙ÈÂ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯tk«À¿»

‡it‡:לו ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

È�ÈˆBaלז ‡‰�ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰�‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡�kLÓ«¿¿»

„�LÁ‡לט ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰B�eË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‡�kLÓ ÔÁÏt È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יאמר זה ּפרט על ּכי להעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּיׂשראל,

ּכל ּומעּתה הבּדל, ּבאין יׂשראל ּבני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשעׂשאּוהּו

ׁשּבּנדבה מינים הּי"ג ּכל הביא מּיׂשראל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

האמּורֹות: הּמלאכֹות ּכל ְְֲַָָָָָועׂשה

.'B‚Â ¯L‡ ÏÎkמהם החׁשד להסיר ּבזה נתּכּון ¿»¬∆¿ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּמׁשּכןּכי על ה' ׁשּצּוה הרֹואה יראה ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

פנ"ב) (שמו"ר חדׁשים ג' וקּפלּוהּו ְְְֲֳִִַָָונעׂשה

ּבֹו ׁשהיה הּמעׂשה מּצד סּבה היתה ּכי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹיאמר

מּכל ּדבר עּכבּו ׁשּיׂשראל אֹו הגּון ּבלּתי ְְְִִִִִֵֶָָָָָָָּדבר

אמר לזה ּבמצותֹו, וגֹו'האמּור וּיעׂשּווּתכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

הקב"ה המּתין ּטעם ּומה ּככל יׂשראל ְְְְִִִֵֵַַַָָּבני

ׁשּנקרא המׁשּבח חדׁש ׁשהּוא הראׁשֹון חדׁש ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻעד

(לקּמן הּמלאכה ּבגמר אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִַַַָָָראׁשֹון,

וגֹו' ּתקים הראׁשֹון החדׁש ּביֹום ב') ְְִִֶַָָֹמ'

ׁשּנתּבּׂשרו לצד (ׁשם) אמרּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּביצחק: ְְְִַָָָאברהם

.eNÚ Ôk 'B‚Â ‰eˆ ¯L‡אֹומרֹו ּכןטעם ¬∆ƒ»¿≈»ְֵַַ

אּולי וּיעׂשּו, ּבּמאמר הסּפיק ולא ְְֲֲִִַַַַַַָֹעׂשּו

מה ּכל ׁשּקּימּו הּכתּוב עליהם העלה ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּכי

ׁשעּור וזה ּבּתֹורה, מׁשה את ה' ְִִֶֶֶֶַָָּׁשּצּוה

האמּורהּכתּוב וגֹו' ּככל יׂשראל ּבני וּיעׂשּו ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹ

ּככל ּכאּלּו הּכתּוב העריכם ּובזה ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָּבענין

ּכן הּתֹורה ּככל מׁשה את ה' צּוה ְֲִֵֶֶֶַָָֹאׁשר

חטא ׁשל אפרֹו ונפזר נׂשרף ּובזה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעׂשּו,

ֵֶָהעגל:

‰ÔkLn.לג) ˙‡ e‡È·iÂהזמינּוהּו ּפרּוׁש «»ƒ∆«ƒ¿»ְִִֵ

ְָָלפניו:

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k iying meil inei xeriy

(àî)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì: §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½
:äãáòä-ìk úàהחיים אור ¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)øLàk dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²
éå eNò ïk ýåýé äeö:äLî íúà Cøá ¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים עׂשר מאחד אחד מג)והּוא לט, מֹופיע(רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום

ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - החייםּבאמצע אור ְְִִֵֶֶַַָֹֹ

ß '` xc` f"k iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−
äàãòBî ì:החיים אור ¬Ÿ¤¥«

(â)-úà ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤
:úëøtä©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

È˙מא ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

È�aמב e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡�ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡�B¯‡¬»»»À¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.מב) ‰eˆ ¯L‡ ÏÎkּפעם לֹומר וחזר ¿…¬∆ƒ»ְַַַַָ

אּולי ג', ּפעם ּבסמּו וגם זה ּדבר ְְֶַַַַָָָב'

ּובדּבּור ּבמחׁשבה ּבעגל ׁשחטאּו לצד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכי

ּכל ּובבחינת ׁשם, ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּובמעׂשה

ּכן על אׁשר ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכפרּו ְְֲֵֶַַַַָָָָֻאחת

הּמעׂשה, הּוא הּנדבה יחד, ׁשלׁשּתם היּו ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָּבּתּקּון

ׁשּבּמלאכה, החכמה ּבחינת היא ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

לׁשם מעׂשה ּבׁשעת אֹומרים ׁשהיּו הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּדּבּור

ׁשלׁשּתם ּוכנגד ּבּקֹודם, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמצות

ׁשעׂשּו הּכתּוב מׁשהאמר את ה' צּוה ּכאׁשר ֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע: הדרגֹות ׁשלׁש ּתּקנּו ְְְִִַַָָָּכי

eNÚ.מג) Ôk 'B‚Â eNÚ ‰p‰Âׁשחזר טעם ¿ƒ≈»¿≈»ֶַַַָ

ב' ּפעם והּנהלֹומר אֹומרֹו ּכי עׂשּו, ּכן ְְִִֵֵַַַָ

עׂשּויה היא והּנה וגֹו' וּירא למעלה נמׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּו

היה ׁשּלא ּבזה והּכּונה הּמעׂשה, ּגּוף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

מּועט. ּבזמן עׂשאּוהּו ׁשהּנה וראה ּבּזמן ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעּור

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚּתּקּון לׁשֹון אתּה עׂשּו ƒ¿∆¿¿ְִָָֹ

מֹודיע ועֹוד ,ּכּמצטר אֹותּה ְְְִִִֵֶַַָָׁשּתּקנּו

ּבפרטי ה' צּוה ּכאׁשר ׁשעׂשאּוה ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהׂשּכיל

אֹומרֹו והּוא וגֹו'הּמׁשּפט, עׂשּו.ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִֵֶַַָָ

„BÚּכי ס"ב.) (זבחים ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַָירצה

הּמצֹותׁשאינםלעּכּובאּלאלמצוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׁשּפרטי

והֹודיע זה, את זה המעּכבים ּדברים חכמים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּומנּו

צּוה אׁשר ּכל ׁשעׂשּו לֹומר הּמעׂשה ּבכפל ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

הּמבחר: מן למצוה אּלא ׁשאינם ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻאפּלּו

.‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂלֹומר ׁשהצר מׁשהטעם «¿»∆…»∆ְֶֶַַַַֻ

לא לֹומר ,ּבסמּו זכרֹונֹו על סמ ְְְִַַַָָֹֹולא

איׁש מׁשה ּכי ּבעיני קּלה זֹו ּברכה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּתהיה

ּבדבר הּכתּוב הֹודיע ּגדֹול ודבר ּברכם ְְְֱִִֵַַָָָָָָָָֹהאלהים

ואמר הּכתּוב ׁשהֹודיע הּוא זה ּולטעם ויברזה, ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אם מּגדת הּתֹורה אין מׁשה היֹות וזּולת ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹאתם

לחברֹו: אדם ְֲֵֵַָָָיבר

B‚Â'.ב) L„Á‰ ÌBÈa'ז אחר היתה זֹו הקמה ¿«…∆¿ְֲַַָָָָ

פי"ג), (במד"ר ז"ל לדבריהם מּלּואים ְְְִִִֵֵֶימי

לא הּמּלּואים ימי ז' ּכי הּכתּובים מֹוכיחים ְְְִִִִִִֵֵַַֹוכן

צּוה ולזה אהרן, ידי מּלּואי אּלא ּבהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנעׂשה

הקמת מצות קדם מּלּואים ימי ז' מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹה'

ּכׁשּמׁשח צו ּבפרׁשת וגם והערכתֹו, ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

הזּכיר ׁשם מּלּואים ׁשל א' יֹום ּובניו ְֲִִִִֶַָָָֹאהרן

הקמת ׁשם הזּכיר ולא וכליו, הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמׁשיחת

קדם היּו הּמּלּואים ּכי למדּת הא וסדרֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּמׁשּכן

ניסן ר"ח ויֹום ּכליו, והערכת הּמׁשּכן ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהקמת

מערכת מׁשה וסּדר הּמׁשּכן ׁשּנתקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּוא

למדּת הא ּבענין האמּור את ּבֹו והקריב ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

האמּור ּכל ּבסדר ּבּמׁשּכן מׁשה ׁשּמׁש ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּׁשמיני יֹום ׁשהּוא אחד ּביֹום אּלא זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָָּבפרׁשה

ימי ז' ׁשּכל להּסֹוברים ואפּלּו מּלּואים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָׁשל

וסֹותרֹו, מׁשּכן ּבֹונה מׁשה היה ְְְִִִֶֶַָָָהּמּלּואים

וסֹותר ּבֹונה ׁשהיה הּוא מׁשּכן ּכי לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהכרח

ניסן ר"ח ּביֹום אּלא היתה לא הכנתֹו סדר ְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָֹאבל

וגֹו' ׁשם וׂשמּת וגֹו' לחדׁש ּבאחד ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּכאמּור

הּוא מחדׁש ּכי הרי וגֹו' הּׁשלחן את ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻוהבאת

הּנחתֹו וסדר ּדבר ּכל ּומקֹום ההערכה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָמֹודיעֹו

ּמקֹום מה מערי והּוא ימים ז' לֹו זה ְְֲִִִֶַַָָואם

סדר ּתחּלת הּיֹום זה וּדאי אּלא מחדׁש, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹודיע

ּבּיֹום ּבֹו מׁשה והקריב ותּקּונֹו הּמׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָמעׂשה

לפנינּו: ּכאמּור אליו ה' ּבמצות ּבענין האמּור ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָּכל
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i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים עׂשר מאחד אחד מג)והּוא לט, מֹופיע(רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום

ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - החייםּבאמצע אור ְְִִֵֶֶַַָֹֹ

ß '` xc` f"k iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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äàãòBî ì:החיים אור ¬Ÿ¤¥«

(â)-úà ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤
:úëøtä©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ
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:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

È�aמב e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡�ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»
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ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡�B¯‡¬»»»À¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.מב) ‰eˆ ¯L‡ ÏÎkּפעם לֹומר וחזר ¿…¬∆ƒ»ְַַַַָ

אּולי ג', ּפעם ּבסמּו וגם זה ּדבר ְְֶַַַַָָָב'

ּובדּבּור ּבמחׁשבה ּבעגל ׁשחטאּו לצד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכי

ּכל ּובבחינת ׁשם, ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּובמעׂשה

ּכן על אׁשר ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכפרּו ְְֲֵֶַַַַָָָָֻאחת

הּמעׂשה, הּוא הּנדבה יחד, ׁשלׁשּתם היּו ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָּבּתּקּון

ׁשּבּמלאכה, החכמה ּבחינת היא ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

לׁשם מעׂשה ּבׁשעת אֹומרים ׁשהיּו הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּדּבּור

ׁשלׁשּתם ּוכנגד ּבּקֹודם, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמצות

ׁשעׂשּו הּכתּוב מׁשהאמר את ה' צּוה ּכאׁשר ֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע: הדרגֹות ׁשלׁש ּתּקנּו ְְְִִַַָָָּכי

eNÚ.מג) Ôk 'B‚Â eNÚ ‰p‰Âׁשחזר טעם ¿ƒ≈»¿≈»ֶַַַָ

ב' ּפעם והּנהלֹומר אֹומרֹו ּכי עׂשּו, ּכן ְְִִֵֵַַַָ

עׂשּויה היא והּנה וגֹו' וּירא למעלה נמׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּו

היה ׁשּלא ּבזה והּכּונה הּמעׂשה, ּגּוף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

מּועט. ּבזמן עׂשאּוהּו ׁשהּנה וראה ּבּזמן ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעּור

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚּתּקּון לׁשֹון אתּה עׂשּו ƒ¿∆¿¿ְִָָֹ

מֹודיע ועֹוד ,ּכּמצטר אֹותּה ְְְִִִֵֶַַָָׁשּתּקנּו

ּבפרטי ה' צּוה ּכאׁשר ׁשעׂשאּוה ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהׂשּכיל

אֹומרֹו והּוא וגֹו'הּמׁשּפט, עׂשּו.ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִֵֶַַָָ

„BÚּכי ס"ב.) (זבחים ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַָירצה

הּמצֹותׁשאינםלעּכּובאּלאלמצוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׁשּפרטי

והֹודיע זה, את זה המעּכבים ּדברים חכמים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּומנּו

צּוה אׁשר ּכל ׁשעׂשּו לֹומר הּמעׂשה ּבכפל ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

הּמבחר: מן למצוה אּלא ׁשאינם ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻאפּלּו

.‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂלֹומר ׁשהצר מׁשהטעם «¿»∆…»∆ְֶֶַַַַֻ

לא לֹומר ,ּבסמּו זכרֹונֹו על סמ ְְְִַַַָָֹֹולא

איׁש מׁשה ּכי ּבעיני קּלה זֹו ּברכה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּתהיה

ּבדבר הּכתּוב הֹודיע ּגדֹול ודבר ּברכם ְְְֱִִֵַַָָָָָָָָֹהאלהים

ואמר הּכתּוב ׁשהֹודיע הּוא זה ּולטעם ויברזה, ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אם מּגדת הּתֹורה אין מׁשה היֹות וזּולת ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹאתם

לחברֹו: אדם ְֲֵֵַָָָיבר

B‚Â'.ב) L„Á‰ ÌBÈa'ז אחר היתה זֹו הקמה ¿«…∆¿ְֲַַָָָָ

פי"ג), (במד"ר ז"ל לדבריהם מּלּואים ְְְִִִֵֵֶימי

לא הּמּלּואים ימי ז' ּכי הּכתּובים מֹוכיחים ְְְִִִִִִֵֵַַֹוכן

צּוה ולזה אהרן, ידי מּלּואי אּלא ּבהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנעׂשה

הקמת מצות קדם מּלּואים ימי ז' מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹה'

ּכׁשּמׁשח צו ּבפרׁשת וגם והערכתֹו, ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

הזּכיר ׁשם מּלּואים ׁשל א' יֹום ּובניו ְֲִִִִֶַָָָֹאהרן

הקמת ׁשם הזּכיר ולא וכליו, הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמׁשיחת

קדם היּו הּמּלּואים ּכי למדּת הא וסדרֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּמׁשּכן

ניסן ר"ח ויֹום ּכליו, והערכת הּמׁשּכן ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהקמת

מערכת מׁשה וסּדר הּמׁשּכן ׁשּנתקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּוא

למדּת הא ּבענין האמּור את ּבֹו והקריב ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

האמּור ּכל ּבסדר ּבּמׁשּכן מׁשה ׁשּמׁש ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּׁשמיני יֹום ׁשהּוא אחד ּביֹום אּלא זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָָּבפרׁשה

ימי ז' ׁשּכל להּסֹוברים ואפּלּו מּלּואים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָׁשל

וסֹותרֹו, מׁשּכן ּבֹונה מׁשה היה ְְְִִִֶֶַָָָהּמּלּואים

וסֹותר ּבֹונה ׁשהיה הּוא מׁשּכן ּכי לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהכרח

ניסן ר"ח ּביֹום אּלא היתה לא הכנתֹו סדר ְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָֹאבל

וגֹו' ׁשם וׂשמּת וגֹו' לחדׁש ּבאחד ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּכאמּור

הּוא מחדׁש ּכי הרי וגֹו' הּׁשלחן את ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻוהבאת

הּנחתֹו וסדר ּדבר ּכל ּומקֹום ההערכה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָמֹודיעֹו

ּמקֹום מה מערי והּוא ימים ז' לֹו זה ְְֲִִִֶַַָָואם

סדר ּתחּלת הּיֹום זה וּדאי אּלא מחדׁש, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹודיע

ּבּיֹום ּבֹו מׁשה והקריב ותּקּונֹו הּמׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָמעׂשה

לפנינּו: ּכאמּור אליו ה' ּבמצות ּבענין האמּור ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָּכל



icewtמב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(ã)-úà úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)úãòä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå: §©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ãòBî-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå: §¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«

(æ)íL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈
íéî: ¨«¦

(ç)øöçä øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå: §©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«

(è)-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§¨−§¤
Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk: ¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîe-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä: ©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§¨−Ÿ«

(áé)ãòBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®
íéna íúà zöçøå: §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)Búà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²
éì ïäëå Búà zLc÷å: §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ¨−ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו ּדהּנה(כט, לֹומר, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי לכהּנהּבׁשבעת ּתפקידֹולחּנכם זה ּכי הּבגדים, ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם אתּככהנים- המכּסה העּקרי, הּבגד את רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּכהּנה. לעבֹודת ּבכְך להכניסם ּכדי הּגּוף, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻּכל

(åè)íúà zçLîeéì eðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®
íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå: §Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æè):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

ß '` xc` g"k iyiy mei ß

(æé)Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤
ïkLnä í÷eä: ©−©¦§¨«

ÏÚ˙Âד d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰�ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯�Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡�kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰B�Ó»ƒƒ≈¿»

È‰B�Óי Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב Ú¯˙Ï È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈ�ezk:יד ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e�‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז ‡˙È�˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡�kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä̈²Ÿ¤¨¨−¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑העּזים יריעֹות החיים.הן אור «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−
äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò: ©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות∑‡˙ ∆»≈Àַ

(àë)Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈
äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå: ©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰�Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית(יומא רחב ׁשל הּצפֹוני ׁשהּוא∑C¯È.ּבחצי הּזה ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶֶַַַָָ
אדם ׁשל .ּבצּדֹו ְִֶָָ

(âë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים קטרת עליו וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ערְך עליו כב־כט)וּיערְך ואּלּו(מ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

למׁשה ה' ד)ּבצּוּוי ּפסּוק ּבזמּנן(לעיל ׁשּלא נעׂשּו אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צרְך היה הּלחםהרגיל, ראׁשֹון.עריכת יֹום היה לּמּלּואים הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן הדלקת– ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבקר.הּנרֹות להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(ãë)Cøé ìò ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
äaâð ïkLnä: ©¦§−̈¤«§¨

(äë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå: ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
(åë)úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå: ©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤
(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

È‰BÎnÒיח ˙È ·‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט ÈeLÂ ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא ÈeLÂ ‡�kLÓÏ ‡�B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב ÏÚ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�etˆ ‡�kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯�Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰�ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ�‡כו ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.יט) ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡kהצר «¬∆ƒ»∆∆ְַֻ

לֹומרלֹומר הסּפיק ולא מׁשה את ְְִִֶֶַַֹ

צּוה אֹותֹו ּכי ידּוע והּדבר ה' צּוה ְֲִִִֶַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשהּתֹורה להֹודיע הּוא הּכתּוב ּכּונת ְִֶַַַַַָָָה',

ׁשּנּוי ּבֹו היה ׁשּלא הּמעׂשה על ְֲִִֶֶַַַָָָֹמעידה

ּגּופֹו על הּוא ּכאׁשר אֹומרֹו וׁשעּור ְְְֲִִֵֶַַַָמהּמצוה,

צּוהּו ּכאׁשר אֹומר היה ואם מעׂשה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשע העֹוׂשה על ׁשחֹוזר ּבּנׁשמע היה ׂשהה' ְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבכל הּדבר ּכפל וטעם והבן, צּוהּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

חׁשּוב הּוא ּפרט ׁשּכל להראֹות ּופרט ְְְְְֶַָָָָָּפרט

לבּדֹו עליו לאמר וראּוי עצמֹו ּבפני ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמצוה

מׁשה: את ה' ִֶֶָצּוה



מג icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä̈²Ÿ¤¨¨−¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑העּזים יריעֹות החיים.הן אור «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−
äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò: ©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות∑‡˙ ∆»≈Àַ

(àë)Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈
äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå: ©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰�Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית(יומא רחב ׁשל הּצפֹוני ׁשהּוא∑C¯È.ּבחצי הּזה ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶֶַַַָָ
אדם ׁשל .ּבצּדֹו ְִֶָָ

(âë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים קטרת עליו וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ערְך עליו כב־כט)וּיערְך ואּלּו(מ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

למׁשה ה' ד)ּבצּוּוי ּפסּוק ּבזמּנן(לעיל ׁשּלא נעׂשּו אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צרְך היה הּלחםהרגיל, ראׁשֹון.עריכת יֹום היה לּמּלּואים הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן הדלקת– ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבקר.הּנרֹות להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(ãë)Cøé ìò ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
äaâð ïkLnä: ©¦§−̈¤«§¨

(äë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå: ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
(åë)úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå: ©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤
(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

È‰BÎnÒיח ˙È ·‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט ÈeLÂ ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא ÈeLÂ ‡�kLÓÏ ‡�B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב ÏÚ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�etˆ ‡�kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯�Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰�ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ�‡כו ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.יט) ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡kהצר «¬∆ƒ»∆∆ְַֻ

לֹומרלֹומר הסּפיק ולא מׁשה את ְְִִֶֶַַֹ

צּוה אֹותֹו ּכי ידּוע והּדבר ה' צּוה ְֲִִִֶַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשהּתֹורה להֹודיע הּוא הּכתּוב ּכּונת ְִֶַַַַַָָָה',

ׁשּנּוי ּבֹו היה ׁשּלא הּמעׂשה על ְֲִִֶֶַַַָָָֹמעידה

ּגּופֹו על הּוא ּכאׁשר אֹומרֹו וׁשעּור ְְְֲִִֵֶַַַָמהּמצוה,

צּוהּו ּכאׁשר אֹומר היה ואם מעׂשה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשע העֹוׂשה על ׁשחֹוזר ּבּנׁשמע היה ׂשהה' ְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבכל הּדבר ּכפל וטעם והבן, צּוהּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

חׁשּוב הּוא ּפרט ׁשּכל להראֹות ּופרט ְְְְְֶַָָָָָּפרט

לבּדֹו עליו לאמר וראּוי עצמֹו ּבפני ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמצוה

מׁשה: את ה' ִֶֶָצּוה



icewtמד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` h"k ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)ìòiå ãòBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́
-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום קרּבנֹותאף והקריב «««»»¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ ט)צּבּור, וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑הּתמידעלת. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆»…»ִַַָֹ
‰Á�n‰Œ˙‡Â∑נסכים ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל וגֹו"(לעיל ּבּׁשמן ּבלּול סלת "ועּׂשרן :. ¿∆«ƒ¿»ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ì)ïziå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬
äöçøì íéî änL: ¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑.'מּניּה 'ויקּדׁשּון ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻֻֻ
עּמהם מׁשה קדׁש ּבּיֹום .ּבֹו ִֶֶַַָָֹ

(áì)eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)-úà ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî: ¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)åéìò ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב(תורת ז')אחד אל(במדבר מׁשה "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶֶָָֹֹ
הענן, עליו ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאהל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה .לא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìëa ìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ
íäéòñî: ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

kLÓÏ�‡:כח ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ�‡כט Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙Á�Óƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈ·eל ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא È‰B�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ�‡לג ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד ‡¯˜ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡��Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡�kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡��Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡�kLÓ«¿¿»

�ÔÈÏËלו ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז ÔÈÏË� ‡ÏÂ ‡��Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(çì)Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ È�ÈÚÏ∑.ׁשם יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קרּוי הּוא אף חנּיתן וכןמקֹום יג)מּסע, וכן(בראשית למּסעיו", וּיל" לג): החנּיה(במדבר ׁשּמּמקֹום לפי מסעי", "אּלה : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. :חזרּו ְְְְְְִַָָָָָֻ

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, פקודיצ"ב פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל מּסעֹות(מ, ּכּלן נקראּו לכן ונסעּו, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ּגדֹולה(רש"י)לפי ירידה על מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות –ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּובסּיּום

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

ÓÓÈa‡לח ‡�kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡��Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ È�ÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

ú"åîùì éãå÷ô úøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æàðéLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL Cìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå|ãåc ©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´¨¦´

:ýåýé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàå óñkä-úà åéáàçàéð÷æ-úà äîìL ìä÷é æà ¨¦À¤©¤³¤§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´

úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á§¦¥̧¨«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦§©«£º

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úàáçøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå ¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàäâ:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåãeìriå ¨¥«¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«

äøLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯

:áøî eðné àìå eøôqé-àìåúéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå «Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìàæekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäçéðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácäèøLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpäéúàöa éäéå ¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkäàéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåïðrä éðtî úøL ©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈
:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ékáéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLâééúéðá äða ¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לה) ‰LÓ ÏÎÈ ‡ÏÂׁשאמר והגם ¿…»…∆¿ֲֶַַַָ

י"ח) (כ"ד מׁשּפטים ּבפרׁשת ְְִִַַָָָָהּכתּוב

ׁשּקרא אחר היה ׁשם הענן, ּבתֹו מׁשה ְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוּיבא

הּדר זה על יאמר אֹו ּכח. ּבֹו נתן ה' ֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאליו

והּטעם וגֹו', מׁשה יכל עליוולא ׁשכן ּכי ְְְִֶַַַַָָָָֹֹ

האמּור ּכּמציאּות זה מציאּות ואין ְְְִִֵֶֶַָָָָהענן

ּכאן ּכי מׁשּפטים אתּבפרׁשת מלא ה' ּכבֹוד ְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּבהר ּבֹו ׁשּבא הענן ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּומראה נאמר ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹסיני

ּבתֹו מׁשה וּיבא ליה וסמּו ההר ְְְֵֶַָָָָֹֹּבראׁש

ׁשם ׁשאין מקֹום ּפרּוׁש ההר אל וּיעל ֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענן

ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכן ּׁשאין מה ה' ּכבֹוד ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹוכן

לּכנס יכל ולא הּמׁשּכן מלא ה' ּכבֹוד ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהיה

:יתּבר ּכבֹודֹו מלא ְְְִִֵַָָּבמקֹום

ּׁשמֹות וחמׁש ּפקּודי ּפרׁשת ְְְֲֵַַָָָָֻחסלת



מה icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(çì)Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ È�ÈÚÏ∑.ׁשם יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קרּוי הּוא אף חנּיתן וכןמקֹום יג)מּסע, וכן(בראשית למּסעיו", וּיל" לג): החנּיה(במדבר ׁשּמּמקֹום לפי מסעי", "אּלה : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. :חזרּו ְְְְְְִַָָָָָֻ

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, פקודיצ"ב פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל מּסעֹות(מ, ּכּלן נקראּו לכן ונסעּו, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ּגדֹולה(רש"י)לפי ירידה על מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות –ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּובסּיּום

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

ÓÓÈa‡לח ‡�kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡��Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ È�ÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

ú"åîùì éãå÷ô úøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æàðéLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL Cìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå|ãåc ©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´¨¦´

:ýåýé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàå óñkä-úà åéáàçàéð÷æ-úà äîìL ìä÷é æà ¨¦À¤©¤³¤§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´

úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á§¦¥̧¨«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦§©«£º

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úàáçøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå ¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàäâ:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåãeìriå ¨¥«¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«

äøLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯

:áøî eðné àìå eøôqé-àìåúéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå «Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìàæekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäçéðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácäèøLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpäéúàöa éäéå ¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkäàéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåïðrä éðtî úøL ©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈
:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ékáéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLâééúéðá äða ¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לה) ‰LÓ ÏÎÈ ‡ÏÂׁשאמר והגם ¿…»…∆¿ֲֶַַַָ

י"ח) (כ"ד מׁשּפטים ּבפרׁשת ְְִִַַָָָָהּכתּוב

ׁשּקרא אחר היה ׁשם הענן, ּבתֹו מׁשה ְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוּיבא

הּדר זה על יאמר אֹו ּכח. ּבֹו נתן ה' ֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאליו

והּטעם וגֹו', מׁשה יכל עליוולא ׁשכן ּכי ְְְִֶַַַַָָָָֹֹ

האמּור ּכּמציאּות זה מציאּות ואין ְְְִִֵֶֶַָָָָהענן

ּכאן ּכי מׁשּפטים אתּבפרׁשת מלא ה' ּכבֹוד ְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּבהר ּבֹו ׁשּבא הענן ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּומראה נאמר ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹסיני

ּבתֹו מׁשה וּיבא ליה וסמּו ההר ְְְֵֶַָָָָֹֹּבראׁש

ׁשם ׁשאין מקֹום ּפרּוׁש ההר אל וּיעל ֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענן

ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכן ּׁשאין מה ה' ּכבֹוד ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹוכן

לּכנס יכל ולא הּמׁשּכן מלא ה' ּכבֹוד ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהיה

:יתּבר ּכבֹודֹו מלא ְְְִִֵַָָּבמקֹום

ּׁשמֹות וחמׁש ּפקּודי ּפרׁשת ְְְֲֵַַָָָָֻחסלת



מו
ì ïBëî Cì ìáæ úéa:íéîìBr EzáLãéìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå ¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬

:ãîò ìûøNéåèýåýé Ceøa øîàiå:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ

æèìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úéa úBðáìæéúBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´

ì úéa:ìàøNé éýìû ýåýé íLçéúéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦

ì:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLèéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä EE ¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½

ì úéaä äðáé-àeä:éîLëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå|àqk-ìr «¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé:ìàøNé éýìû ýåýé íLàëïBøàì íB÷î íL íùàå ¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨«¨½

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ú"åîùì ùãåç ùàø áøò úøèôäë ÷øô à ìàåîù

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåèélLåíB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äùrnä íBia íM zøzñð-øLàëìL éðàåäøBà äcö íévçä úL £¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´¤®

ì:äøhîì éì-çlLàëäpä ørpì øîà øîà-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà çìLà äpäå §©©¦−§©¨¨«§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬

:ýåýé-éç øác ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäå Enî | íévçäáëäpä íìrì øîà äk-íàå ©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäå Enî íévçäâëðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå éðà eðøac øLà øácäåE ©¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−

:íìBò-ãrãë:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå äãOa ãåc øúqiåäëCìnä áLiå ©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤«¡«©¥´¤Â©¤¤

íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå øéwä áLBî-ìà írôa | írôk BáLBî-ìr©«̧¨¹§©´©§©À©¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬

:ãåcåë:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìa àeä äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî ìeàL øaã-àìå ¨¦«§«Ÿ¦¤¬¨²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´½¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«

æëéLé-ïá àá-àì recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc íB÷î ã÷tiå éðMä Lãçä úøçnî éäéå©§¦À¦¨«¢©³©ÆŸ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨¯¤¦©²

:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íbçë:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé ïriå ©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤

èëéðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeö àeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiåE ©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½

:Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàå àp äèìnàìøîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå ¦¨¬§¨−̈§¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©´Ÿ¤

:Enà úåør úLáìe EzLáì éLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé àBìä úecønä úårð-ïa Bìàìék ½¤©«£©−©©§®£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦´

ék éìà Búà ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe äzà ïBkú àì äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë̈©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ¦−©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ¥©½¦¬

:àeä úåî-ïááì:äùr äî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà ìeàL-úà ïúðBäé ïriåâììeàL ìèiå ¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¯

:ãåc-úà úéîäì åéáà írî àéä äìë-ék ïúðBäé òãiå Búkäì åéìr úéðçä-úàãìïúðBäé í÷iå ¤©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«©¨¯̈§«¨¨²

:åéáà Bîìëä ék ãåc-ìà áörð ék íçì éðMä Lãçä-íBéa ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä írî¥¦¬©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«

äì:Bnr ïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäé àöiå ø÷aá éäéååìàð àöî õø Børðì øîàiå ©§¦´©½Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ

:Bøáräì éöçä äøé-àeäå õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úàæìéöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©«¥−¦§©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦

:äàìäå Enî éöçä àBìä øîàiå ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøé øLàçìïúðBäé àø÷iå £¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¸̈§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ

:åéðãà-ìà àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéå ãîrz-ìà äLeç äøäî ørpä éøçàèìørpäå ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨©©«£®Ÿ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©

:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäé Cà äîeàî òãé-àìîBì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziå «Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®

:øérä àéáä Cì Bì øîàiåàîìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãå àa ørpäL ©´Ÿ¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiå eärø-úà Léà | e÷Miå íéîrtáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå §¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´

ìðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìLErøæ ïéáe érøæ ïéáe E §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−
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אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

מר יוסף פאזין שי'

שלום וברכה!

באשר הגיעוני ידיעות אשר נצר הוא מגזע חסידי חב"ד ובטחוני חזק וכפי שהראה הנסיון אשר צור 

מחצבת האדם משפיע פעולתו לדורות ולדורי דורות, מרשה הנני לעצמי לבוא בשורותי דלהלן.

כותבים לי אשר לאחרונה הגיעו כמה עולים חדשים מאחינו הספרדים ממרוקה והתיישבו באזור 

ובמקום אשר השפעת כבודו מגעת, ויכול הוא לפעול רבות טובות לא רק להסתדרותם הגשמית אלא גם 

בהנוגע לענינים הרוחנים שלהם, ולכל לראש ועיקר וביסוד קיום כל קבוצה ועדה בשטח החינוך. והנה רצה 

בורא העולם ומנהיגו נותן התורה שתהי' לכל א' מאתנו בחירה חפשית דוקא ושמרצונו הטוב יבחר בטוב, 

וכמה שכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע גו' ובחרת בחיים, למען 

תחי' אתה וזרעך )דברים ל, טו-יט(, ולכן היכולת ביד האדם לנצל האפשריות והכחות שלו גם לצד ההפכי 

ח"ו, וכיון שהיצר ערום הוא במלאכתו ולפעמים בא בטענות שלא בנקל כל כך להכיר מי הוא הטוען, כי 

לבושות הן במסוה של יושר וצדק ולפעמים אפילו במסוה של יראת שמים )מדומה, כמובן(.

בכל האפשרי  ישתמש  כבודו  בבטחוני אשר  חזק  הנני  הנ"ל,  שורותי  כתבתי  לולא  מובן שאפילו 

כיון  אבל  חיים,  תורת  תורתנו  פי  על  המסורתי  בחינוך  ובניהם  העולים  את  להדריך  שברשותו  והיכולת 

שאמרו חכמנו אין מזרזין אלא למזורזין, ובחששי מפני הטעמים והנמוקים המדומים הנ"ל, אשר לצערנו 

לבוא  לחובה  מצאתי  שבשמים,  מאבינו  ישראל  בני  של  לבן  לנתק  מקומות  באיזהו  הצליחו  גדול  הכי 

בשורותי האמורות וינעם לי להוודע אשר כן נכונה התקוה, שבתור איש המועצה משפיע על עניני החינוך 

שיהיו מתאימים לחינוך אבות ואבות אבות חינוך מסורתי חדור אור וחום חסידותי.

הילדות  בימי  החינוך  הרי  כי  האחריות,  ובגודל  הענין  ערך  בגדול  להאריך  למותר  אשר  בטחוני 

והנערות אפילו שינוי קטן לטוב או להיפך ח"ו יכול לגרום תוצאות הכי גדולות וחשובות במשך ימי חיי 

המחונך, שמזה מובן שכל השתדלות ויגיעה להיטיב המצב כדאיות הן.

בכבוד ובברכה ולבשורות טובות בכל האמור.

מו"ח  כ"ק  ברשימות  המובא  מוויטעבסק  פאזין  ליב  ממשפחת  כבודו  אם  לדעת  אתענין  ב.  נ. 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.



מח

לשבוע פרשת פקודי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג אדר א'
מפרק קח  

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו אדר א'
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק  

יום שני - כ"ד אדר א'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח 

יום חמישי - כ"ז אדר א'
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה אדר א'
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח אדר א'
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט 

שבת קודש - כ"ט אדר א'
מפרק קמ עד סוף פרק קמד

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 

'` xc` c"kÎb"k ipyÎoey`x mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג ראשון יום

,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå
'àøãàã"ë-â"ëéðù-ïåùàøíåé

א' אדר כ"ד שני יום

,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

.áì ÷øtribn mc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eppi`y ipgexd eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl

,ezeppeazd iciÎlr zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk

,wegix zilkz d"awdn wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y

,ziwl` ytp ixd ea yi la`

,ynn lrnn dwl` wlg `idy

ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

ziwl`d ytpd z` le`bl

- zeevnde dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle ef zelbn

zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge daiy

le .iaydneytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp sebdy zexn

xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlríéøácä íei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä- ©¦§¨¦§¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

,cexi sebd dnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzydaBúçîN ÷ø©¦§¨
Lôpä úçîN äéäz¦§¤¦§©©¤¤

dcáì`vei `edy dnn - §©¨
eyxeyl xfege zelbdn

zeevn iciÎlr ,iwl`d

,miaeh miyrneBæ éøä£¥
àáì äl÷å äøLé Cøc¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
záäàå" úåöî íei÷ éãéì¦¥¦¦§©§¨©§¨

"EBîk Eòøì1.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôð ìëìlgd - §¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨
miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh miyrnae zeevna lecbn

.envr z` ade` `edy enk aed`l eilr mlek z` ,miaeh

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékcvnyllkmewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
ad`iy llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z`ytpdydlrnl `id ely

,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcnaòãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦

leki `ed ,`eti` ,cvik

`ide daeyg eytpy zrcl

`ny ?zlefd ytpn dlrnl

?ixnbl jetd avndíbLa- §¤©
,mvra ik,úBîéàúî ïlkL¤ª¨©§¦

,zeey zenypd lk -

.zg` dbixcnax"enc` w"k

xirn `"hily`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta

envrl xac `id dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi j`

lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik)

itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazdxne`e jiynn owfd epaxy

- eppiprlqgia,äðlëì ãçà áàåzeytp lkl cg`yxeye cg`a`- §¨¤¨§ª¨¨
l`xyi ipa2.dplek" :dxen`d ezxrd miiqn `"hily x"enc` w"k-

"cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n xzei df ixd :xnelk ."micg`zn

.zg` zecg` - "dplekl" `ed"íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦
Lnî3íLôð LøL ãvî , ©¨¦©Ÿ¤©§¨

;ãçà 'äadaxdly enk - ©¤¨
yi jk ,cg` a` yi mig`

cg` a` zenypd lkl

xaqen jka .cg` yxeye

,dxe`kl ,ixyt` cvik

enk zlefd z` aed`l xacd

`id envr zad` ,?envr z`

eli`e ,zizenvre zirah ixd

izenvr xace ,zxvepd dad` m` ik zizenvr dppi` ,zlefl dad`d

leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`nxzei wfg cinz`ed

,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd z` aed`l

,cg`yxeynmi`a md ik ,mig`mdl`xyi ipa lk dnypdzpigany

dad` `id zlefl dad`d mb ixd dnypd zpigan ,oky ,xacd oaen
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יח.1. יט, כך2.ויקרא אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני

"בינה של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא

שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות",

שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו

ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל

להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו

מאוחדות. הנשמות שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של ‡„ÂÓ"¯3.תבניתם ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים ולאÓÓ˘"ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן "קרובים";‡ÌÈÁכ"אחים" - אחים וגו':

פנים"). בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש
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ad`iy llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z`ytpdydlrnl `id ely

,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcnaòãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦

leki `ed ,`eti` ,cvik

`ide daeyg eytpy zrcl

`ny ?zlefd ytpn dlrnl

?ixnbl jetd avndíbLa- §¤©
,mvra ik,úBîéàúî ïlkL¤ª¨©§¦

,zeey zenypd lk -

.zg` dbixcnax"enc` w"k

xirn `"hily`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta

envrl xac `id dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi j`

lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik)

itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazdxne`e jiynn owfd epaxy

- eppiprlqgia,äðlëì ãçà áàåzeytp lkl cg`yxeye cg`a`- §¨¤¨§ª¨¨
l`xyi ipa2.dplek" :dxen`d ezxrd miiqn `"hily x"enc` w"k-

"cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n xzei df ixd :xnelk ."micg`zn

.zg` zecg` - "dplekl" `ed"íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦
Lnî3íLôð LøL ãvî , ©¨¦©Ÿ¤©§¨

;ãçà 'äadaxdly enk - ©¤¨
yi jk ,cg` a` yi mig`

cg` a` zenypd lkl

xaqen jka .cg` yxeye

,dxe`kl ,ixyt` cvik

enk zlefd z` aed`l xacd

`id envr zad` ,?envr z`

eli`e ,zizenvre zirah ixd

izenvr xace ,zxvepd dad` m` ik zizenvr dppi` ,zlefl dad`d

leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`nxzei wfg cinz`ed

,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd z` aed`l

,cg`yxeynmi`a md ik ,mig`mdl`xyi ipa lk dnypdzpigany

dad` `id zlefl dad`d mb ixd dnypd zpigan ,oky ,xacd oaen
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
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יח.1. יט, כך2.ויקרא אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני

"בינה של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא

שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות",

שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו

ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל

להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו

מאוחדות. הנשמות שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של ‡„ÂÓ"¯3.תבניתם ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים ולאÓÓ˘"ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן "קרובים";‡ÌÈÁכ"אחים" - אחים וגו':

פנים"). בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש



`'נ xc` d"k iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה שלישי יום

,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æ ììä ù"æå,`n 'nr cr.úåëéøàá à"îá

zirah `id mig` oia dad`dy dcn dze`a ,zizenvre zirah

,cala dnypd zpigan wx `ed xen`d lk ,mxa .zizenvre÷ø©
,z`f -íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨

,íäéðéa úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè- §¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤
mda - ytpd ipipry xg`n

zirah `id zlefl dad`d

eipira mpi` - zizenvre

,sebd ipipr m` ik ,xwird

`ed ixd ,sebd zpigane

miwelge micxtp - zlefde

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg`àlà- ¤¨
,dad`.dcáì øáãa äéeìzäm`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl

,lth - sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d `linn

,ixd el yidcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan

epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly

cer oipr" owfdxzeimeiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezd lk `idy - efk devn`"hily x"enc` w"k oeyl

ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk :xnelk .(

dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iai df ,caladlek

zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok` ,`ide -

l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk ef devn

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy itk -4zad`y ,

lk yxeye ceqi `id l`xyi

yxeye ceqi xnelk ,dxezd

lklmiyxec ,zeevnd

:zeevna mibeq ipy .xaqd

,exiagl mc` oiay zeevn

.mewnl mc` oiay zeevne

meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt`

zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk

mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd

zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl

zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg` zenec

z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl zad`e"

`ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd z`e xwir dnypd

dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl mb ceqi ok`

.oldl xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed

øîàL eäæå4,dlk äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨ª¨
d`iand `ide ,dlek dxezd ceqi `id ''jenk jrxl zad`e''y -

,dxezd lyzeevnd lk meiwl."'eë àeä àLeøt Cãéàåx`yd lk - §¦¨¥¨
.ef devnl yexit mieedndéaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©

óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©
àøwò ãò äìòî äìòî©§¨©§¨©¦¨¨

;ïéîìò ìëc àLøLåcr - §¨§¨§¨¨§¦
,zenlerd lk yxeye xwir

dhnln d`lrd edfy

;dlrnléLîäì íâåC §©§©§¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà¥¨
Bîk ,ìàøNé úñðëa¦§¤¤¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5eðéäc ,- ¤¦§¨¥§©¨§©§
:drnyn ''l`xyi zqpk''

,ìàøNé ìk úBîLð øB÷îa¦§¦§¨¦§¨¥
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì- §¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

itk ''l`xyi zqpk'' mr (seq oi` xe`ny zecg`) ''cg`'' didiy

zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec ''cg`'' `idy

,dhnl l`xyi,úBîLpa íBìLå ñç ãeøt LiLk àìå,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

zqpka jynp seqÎoi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit xxeyyk

,ik - dhnle l`xyiéøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C- §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦
mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,''dxey'' d''awd oi`

;d`ln zecg` ea oi`yíéøîBàL Bîëe6eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨
éðt øBàa ãçàk,"E- §¤¨§¨¤

epkxa'' zeidl leki izni`

epyiyk - ?''jipt xe`a

epgp`yk ,''cg`k eplek''

,cg`k micge`n eplekBîëe§
øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

:úeëéøàam`zda - ©£¦
zad`e" zevn ,ixd ,xen`l

`idy xg`n ,"jenk jrxl

ozexywzd lr zqqean

zenyp lk ly ozecg`e

dtwz `id jkitl - l`xyi

qgia zaiignelkl.ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin cg`

micedi mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr zeywdl xyt` ,`l`

:oldl "`ipz"d xne` jke - oze` `epyl devny
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå
.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá

ìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

'` xc` f"kÎe"k iyingÎiriax mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ו רביעי יום

,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá
'àøãàæ"ë-å"ëéùéîç-éòéáøíåé

חמישי א'יום אדר כ"ז

,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNìef `l ,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

dn itle ;eze` `epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala

ixd ,lirl epcnly`id "jenk jrxl zad`e" zevnylklcg`

daeyzd - ?l`xyin

:`id ,ef dl`yleðéädn - ©§
devny `xnba xn`py

df ixd ,eze`pylBøáça©£¥
,úBöîe äøBúazlefdy - §¨¦§

df oaena "exag" `ed

dxez xney `ed mb edenky

"hxt"ay `l` ,zeevne

xaere lykp `ed miieqn

- dxiar`"hily x"enc` w"kexiaqn8elit` `linae" :dxrda

xney ,"exag" `ed `hegdyk `wec :xnelk ,"oecf dler cenlz zbby

dxez oa ezeida ,ik ,e`hg llba eze` `epyl devn ,zeevne dxez

"cenlzzbby"zngn ealykp`edy ,dfk`hgmb elaygp ,(zeevne)

- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"k -exagazeevne dxeza

gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala

) "jzinrz`gikez`"hily x"enc` w"k oeyl,"exiag"a mb :xnelk ,(

dler" bbeya e`hgy zexnl

df oi` ,oecfl aygp - "oecf

,eze` `epyl ick witqn

o`k didiy gxkdd on `l`

:sqep i`pzBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l''f epinkge - £¦¤
mixne`10:''jzinr'' lríò¦
EzàL,jil`deey-äøBúa ¤¦§§¨

úBöîe,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle -ïë¯ét¯ìò¯óàå ¦§§©©¦¥
,Bàèçî áL àì) ''yexita oecf f''de'' -`"hily x"enc` w''k oeyl,( Ÿ¨¥¤§

.íéãøç øôña áeúkL Bîk.eze`pyl devn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -x"enc` w"k oeyl £¨¦¤¥£¥
`"hilyin ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae" :

eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y

,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae

oi` - oecfa dxiar xaer

,eze` `epyl daiq jka

dbbyk aygp e`hgy oeikn

,('l wxt seq lirl d`x)

epi` `edy dn lr sqepe

`ed ,zeevnae dxeza exiag

mb,Bìöà áø÷î Bðéàå- §¥§Ÿ̈¤§
dfi`aoi`y jk ,didiy oipr

,epnn cnli `edy dpkq

ìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥
ï÷fä11,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî éåä" :scexe - ©¨¥¡¥¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§

,mely,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

''miyp`'' e` ''mc` ipa'' x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`

,''zeixa'' x`eza m` ik'ä úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©
àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå,mzq ''zeixa'' - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§¨§¨

,dl`k mb - mze` `xa d''awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn

éøöïëLîì C''jeynl'' - ¨¦§¨§¨
,mze`úBúBáò éìáça§¤§¥£

éàä élëå ,äáäàici-lr - ©£¨§ª¥©
,df lkïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨

ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥
àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ

`l mde ,gilvi `l m` mb

dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëN§©¦§©©£©¥¦
ade` `edy xacd mvra -

zevn miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde mze`

.mirx zad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו8.ראה הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם ˘ËÈÏ"‡:אותו? ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר קשה

Â¯È·ÁÏשל הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן ÔÈ�Úחברו, ‰ÊÈ‡·(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - ‰˘�‡ÈÂמספיק ˙�ÂÎ˙לשמור ע"פÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום·È‡„Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם

תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".Ú˘¯Ïכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות

יב.11.א. א, אבות



ני '` xc` f"kÎe"k iyingÎiriax mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ו רביעי יום

,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá
'àøãàæ"ë-å"ëéùéîç-éòéáøíåé

חמישי א'יום אדר כ"ז

,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNìef `l ,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

dn itle ;eze` `epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala

ixd ,lirl epcnly`id "jenk jrxl zad`e" zevnylklcg`

daeyzd - ?l`xyin

:`id ,ef dl`yleðéädn - ©§
devny `xnba xn`py

df ixd ,eze`pylBøáça©£¥
,úBöîe äøBúazlefdy - §¨¦§

df oaena "exag" `ed

dxez xney `ed mb edenky

"hxt"ay `l` ,zeevne

xaere lykp `ed miieqn

- dxiar`"hily x"enc` w"kexiaqn8elit` `linae" :dxrda

xney ,"exag" `ed `hegdyk `wec :xnelk ,"oecf dler cenlz zbby

dxez oa ezeida ,ik ,e`hg llba eze` `epyl devn ,zeevne dxez

"cenlzzbby"zngn ealykp`edy ,dfk`hgmb elaygp ,(zeevne)

- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"k -exagazeevne dxeza

gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala

) "jzinrz`gikez`"hily x"enc` w"k oeyl,"exiag"a mb :xnelk ,(

dler" bbeya e`hgy zexnl

df oi` ,oecfl aygp - "oecf

,eze` `epyl ick witqn

o`k didiy gxkdd on `l`

:sqep i`pzBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l''f epinkge - £¦¤
mixne`10:''jzinr'' lríò¦
EzàL,jil`deey-äøBúa ¤¦§§¨

úBöîe,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle -ïë¯ét¯ìò¯óàå ¦§§©©¦¥
,Bàèçî áL àì) ''yexita oecf f''de'' -`"hily x"enc` w''k oeyl,( Ÿ¨¥¤§

.íéãøç øôña áeúkL Bîk.eze`pyl devn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -x"enc` w"k oeyl £¨¦¤¥£¥
`"hilyin ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae" :

eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y

,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae

oi` - oecfa dxiar xaer

,eze` `epyl daiq jka

dbbyk aygp e`hgy oeikn

,('l wxt seq lirl d`x)

epi` `edy dn lr sqepe

`ed ,zeevnae dxeza exiag

mb,Bìöà áø÷î Bðéàå- §¥§Ÿ̈¤§
dfi`aoi`y jk ,didiy oipr

,epnn cnli `edy dpkq

ìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥
ï÷fä11,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî éåä" :scexe - ©¨¥¡¥¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§

,mely,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

''miyp`'' e` ''mc` ipa'' x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`

,''zeixa'' x`eza m` ik'ä úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©
àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå,mzq ''zeixa'' - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§¨§¨

,dl`k mb - mze` `xa d''awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn

éøöïëLîì C''jeynl'' - ¨¦§¨§¨
,mze`úBúBáò éìáça§¤§¥£

éàä élëå ,äáäàici-lr - ©£¨§ª¥©
,df lkïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨

ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥
àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ

`l mde ,gilvi `l m` mb

dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëN§©¦§©©£©¥¦
ade` `edy xacd mvra -

zevn miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde mze`

.mirx zad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו8.ראה הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם ˘ËÈÏ"‡:אותו? ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר קשה

Â¯È·ÁÏשל הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן ÔÈ�Úחברו, ‰ÊÈ‡·(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - ‰˘�‡ÈÂמספיק ˙�ÂÎ˙לשמור ע"פÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום·È‡„Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם

תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".Ú˘¯Ïכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות

יב.11.א. א, אבות



`'נב xc` g"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ח שישי יום

,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åéìà íéáøå÷îä íâå,82 'nr cr.[úáùã æ"è

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönL,oiicr xne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,`l` ,''jenk jrxl zad`e'' zevn zniiw oi` aey mdiablyäåöî¦§¨
.ïk íb íáäàì,cgi mixacd ipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - §©£¨©¥

jk mr cgie ,mze` `epyl

aed`lxiaqn - ,mze`

xg`ny oldl "`ipz"d

zeraep dad`de d`pydy

:zecxtp zeaiq izyn

,mday rxdn - d`pyd

xzqend aehdn - dad`de

zexzeq od oi` - mday

- dipyl zg`ïä ïäézLe§¥¤¥
:úîà`id dad`d - ¡¤

- d`pyde ,zizin`

:zizin`äàðN,mdl - ¦§¨
,íäaL òøä ãvî- ¦©¨©¤¨¤

,`ehgl mze` `iand

äáäàå,mdl -ãvî §©£¨¦©
áBhä úðéçaxen`ky - §¦©©

`edy `l` ,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i wxta - lirlæeðbä©¨
,íäaL,mda xzqene fepb -íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL ¤¨¤¤¦¡Ÿ¤§¨

.úé÷ìàä íLôð äiçîäzeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ©§©¤©§¨¨¡Ÿ¦
`eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy mileki ,zecxtp

.mc` eze` l` iehia icil elv`,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦
,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -CBúa úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨§

úìháî úeðîçøäå ,íéòLøa äéìò øáBbä àøçà àøèqî òøä̈©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¦§¨¦§¨©£¨§©¤¤
,äáäàä úøøBòîe äàðOä:oldl xne` `ed jk lre -òãBpk ©¦§¨§¤¤¨©£¨©©

úà äãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî"íäøáà12,ipgex oaena - ¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨
`id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa` ly ezcny zrya ,`id dpeekd

z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl jxev yie ,mlrda elv`

zcn - ''awri'' - ?dze` dlbne dcety df `ed in ixd ,dad`d

z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy xen`k ,mingxd

zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr ,dxe`kl .dad`d

lhal oi`y ixd ,eze`pyl devny ''rx''l d`pyd lr m` - ?dze`

ixd ik ,dze`devn,`id dpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl

.llka mc` eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan zepngxdy

,ekezay "rx"l d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n :xnelk

ile` ,ixd ,xyt` ,zeizin` zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e

mc`l qgide ybxde ,deey ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl

:''`ipz''a xne`y enk ,ea mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka

rxdmdayaehd e`mdayokl .jkn mirtyen zeidl cer mileki (

,mc` eze` lr zepngx ekeza xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed

rityz `id ,mc` eze` ly ''rx''ae ''aeh''a ezeppeazdn zraepd

ezeqgiizde eybxy eilr

,illk ote`a mc` eze`l

ly qgie ybx jezn eidi

dira xxerzzyke ,dad`

eze`l daeh ziiyr ly

miyer ixd daehe ,mc`

mc`lelekz` el dyri - ,

''d`py''d ik ,daehd

,eay ''rx''l wxe j` zlaben

eze`l qgide ybxd la`

jezn eidi - llka mc`

.dad`x"enc` w''k oeylae

:`"hilysiqeny d`xpk"

odipyy s`y - dfa cer

ybxddy xn`i l` zn`

ely qgideodipya exagl-

i''r edfe) 'ek mingx xxerl jixvy oeeik ik .'ek deye 'idi lewy

zeppeazd`''aaxxerne d`pyd lhan df if` (exagay x''ehda

(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`dmday(aehd) ,mday:b''itxe .

(x''eh) f''efohteyhtey -zellka - (oze`lr rityi dfy oaene .

ird lr sqep .exagay rxda wx opeaziyk mb eqgiybxddy - xw

rbepe .dad` f''d - ezellkl dpd - 'eke egikedyk elit` ,exagl

dad` - f`y ,a''eike (ezellkl - dyer edfy) el daeh ziiyrl

in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt lk lr .''l''we 'ek 'ize`veze

jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb devn - eze`pyl devny

- ''?miz`py d`py zilkz'' xn`åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨
"'Bâå íéúàðN äàðN úéìëz" :íBìMä13,ly ybx mey ila - ©¨©§¦¦§¨§¥¦§

,mdil` dad`÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤
,ìàøNé éäìàazilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¥Ÿ¥¦§¨¥

''aeh''d zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky ,d`py

,''l`xyi iwl`a wlg mdl oi`''y xg`n ,mdayàúéàãkenk - ¦§¦¨
,mi`ven ep`y:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbacec xn` mdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨

mipin mpi`y dl` itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd

mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`ezilkz'',''miz`py d`py

eze` aed`l devn mb ixd - eze` `epyl devny in mb ,oky

.eay ''aeh''d zpigan
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íéøîà éèå÷éì
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ט קודש שבת יום

,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .âì ÷øô,bn 'nr cråæ äðåîàá.

.âì ÷øt`a icediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
ekeza cin xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil

miaeh miyrne zeevn miiwiy ici-lry oeayg ezeyra ,zizin` dgny

eytp z` diabi mbe ,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei

,daygn :diyeale zindad

,dyecwl ,dyrne xeaic

exeaic ,ezaygna ynzyiyk

xacle aeygl ,ely dyrnde

zeevn miiwle dxez ixac

.dyrna

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
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ג.2. פרק והאמונה'' היחוד א.3.ב''שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ווייל - אמונה אן עס רופט "ער
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וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ�‰הוא שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל''ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, א.7.ירמי' כד, מכות
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2

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אד"ר:

א( כיון שלימוד התניא הוא אחד מהשיעורים ששמענו כמה פעמים אודותו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא מסוגל לכמה ענינים, מהנכון שנוסף על לימודו תניא כפי שכותב, ילמוד גם 

כן כפי שנחלק התניא לימות השנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובא במורה שיעור, והרי בודאי יכול להבין 

לימוד זה גם עתה אף שמובן שכשילמוד כל התניא איזה פעמים תהי' הבנתו יותר עמוקה, וכמו בכל חלקי 

תורתנו שבכל פעם שלומדים מחדש נתוסף גם בהבנה והשגה, וע"ד מאמר רז"ל אי אפשר לביהמ"ד בלא 

חידוש.

ב( בשאלתו לשיעור החומש, הוא: שביום ראשון בשבוע לומדים פרשה ראשונה של הסדרה של 

השבוע, וביום שני פרשת שני עד שלישי וכו' וכן בכל שבוע פרשה אחת ליום מהסדרה של השבוע.

ג( בשאלתו לשמות החלקים של ספר התניא וכו', - יעיין במ"ש בזה בתניא הוצאת קה"ת ברוקלין, 

בהערות שבאו לבסוף הספר ושם חלקיו, ונדפס ג"כ בחוברת בפ"ע: מפתחות ספר התניא וכו'.

- כמו בכל הענינים דרך התיקון בזה הוא צעד אחר צעד,  ד( במ"ש אודות מדת הכעס והגאוה, 

וכנראה  וההתחלה להתעכב שלא להביע הכעס או הגאוה בדבור, שעי"ז מתמעטת ההתפשטות שבמדה 

במוחש, וביחד עם זה גם להתבונן בעת התעוררות מדה מ"ש בתניא פרק מ"א בתחלתו, ומהנכון שיהיו 

שגורים דברים אלו בפיו ומה טוב שידע אותם גם בע"פ וכמבואר מהתחלת הפרק עד דף נ"ו ע"ב, ובפרט 

שידוע בכתבי האריז"ל אשר ע"י כעס נחלפת הנשמה, וראה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע י"ט כסלו תרצ"ג ביאור מרז"ל כל הכועס כאילו כו'.

ה( בודאי למותר לעוררו ע"ד ההכרח והחובה שעל כל אחד היכול לעשות בזה - להתעסק בהפצת 

המעינות תורת החסידות עד שיגיעו גם חוצה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



נז היום יום . . . 

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ִריא ֲאַזי  ּבָ ָהֹראׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י ַאְלֵפי  ִנים ּוַבֲעֵלי ּתֹוָרה ִנְקָרִאים ֵעיֵני ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ ָהַרּבָ
ִריא. ם ַהּגּוף ּבָ ּגַ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה. וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ֶהָאַרת  ָבר ּבְ ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ ְלָבנֹון – ֵל"ב נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ָס"ה  ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ִמְצֹות ֹלא ּתַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ֵני ּתֹוָרה  ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים ּבְ ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ת ַלֲעֹבד ּבְ ָלֶגׁשֶ
ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים  ר ֵלב ִיׂשְ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ְפָלגֹות. ְוָהֱאֶמת ַהּגָ ב ִעם ַמֲחַלת ַהּמִ ִלי ִהְתַחּשֵׁ ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . נח

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך 
און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, ָאדער 
א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין אין עניני 

עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ה ְלָיִמין ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו  ּצּוַע. ְנִטּיָ ֶרְך ַהּמִ "ּב[ ָאַמר: ֱאֶמת ִהיא ּדֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹמאל, ְלָהֵקל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
יֶהן  ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעל ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ָרִכים ֹלא ֲאִמּתִ ּדְ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת "ֱאֶמת".  ּיֹות אֹוְמִרים ּתֵ ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
ַח  ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ גו' ּבְ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי 
בשתיית היין הנזכרת בפעם הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ 

הדעת - גפן הי', ולכן מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח רבינו 
הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם נוסח 
זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין יצא סוד, 
ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים ולברכה" - אותיות 
לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט געדאווענט און געטָאן אין 

עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ  ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות ֹלא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ַעת ּגֶ ַהּדַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



נט היום יום . . . 
נּו  ָהָיה נֹוֵכַח ַרּבֵ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ַעם ּבְ ים ְוִלְבָרָכה". ּפַ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ָהָיה עֹוֶנה "ְלַחּיִ ּגִ ב( ָהַרב ַהּמַ
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
י ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד, ּוָבֲעבֹוָדה  ר ִלְהיֹות ּכִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ְמעּוהּו ָאז ּפַ ּשָׁ ׁשֶ
ה".  ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה. ְוַהּנֻ ּלּות ַהּמִ הּוא ִהְתּגַ

ָנה. ים ׁשָ ֹלׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש שאינו יודע חוות דעתי בהנוגע למעשיו, הנה מובן ופשוט שכל פעולה המקרבת לבם של 

בני ישראל לאבינו שבשמים, נעלית היא ביותר וביותר בכל מקום ובכל זמן ועאכו"כ באה"ק ת"ו ובדרא 

דעקבתא דמשיחא, ובפרט כשמצילים עי"ז מאפלה לאור גדול, מובן ג"כ שבפעולות דקדושה עצמן כמה 

דרגות הם, וכמו שכתבתי כמה פעמים בזה, נשען על הכתוב שמוני נוטרה את הכרמים )ז. א. התורה עצמה 

הנוהג  אין  נטרתי, אבל כמו שכתבתי מכבר,  לא  זה מתאוננים, ש(כרמי שלי  ובכל  מעידה שכרמים הם, 

להזניח ענין של פרנסה טרם שמזמינים מקור פרנסה מתאים, וה"ה בהנוגע לנדון דידי'.

במ"ש אודות המעשר, כבר כתבתי לאיזה מאנ"ש, שזהו תלוי ביכולת של כאו"א, אם שיהי' המעשר 

הנ"ל נוסף על מעשר לצדקה שעד עתה, או שנכלל בזה, אבל מובן וגם פשוט, שאין הכוונה כלל וכלל לתת 

מגרעות בהצדקות שנהגו עד עתה, כי אם להוסיף עליהם, ז. א. כשבאים מאיזה מוסד אין לומר שנותנים 

כבר לקופה על דעתי, כי ענינה להוסיף ולא לגרוע, וק"ל...

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ג וכ"ה אד"ר עם המוסגר בהם. ומובן שנכונה במאד מאד בחינת 

התלמידים, והעיקר הדבור עמהם בפרטיות, אבל כפי הנראה במוחש מביא זה תועלת שלא בערך יותר, 

באם נוסף על כל הדבורים בועידה באופן רשמי, ישנה ג"כ שיחה באופן בלתי רשמי - מזה הקרוב לתלמיד 

יותר ואשר לפניו יכול לגלות כל לבו, וק"ל...

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

באמצעים  נוקטים  אח"כ  באם   - הנ"ל  בבחינות  העקרית  שהתועלת  להדגיש,  למותר  בודאי 

מתאימים לתיקון המגרעות אשר נמצאו.
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ה'תשע"א א' אדר כ"ג ראשון יום האמת? מן לסטות מותר מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïòèì íãàì øeñà̈§¨¨¦§Ÿ

Bðòèe äðî äLBð äéä ...Bákòì éãk Bà ïécä úeòì éãk ,ø÷L úðòè©£©¤¤§¥§©¥©¦§¥§©§¨¨¤¨¤§¨

éðéa äðîa Bì äãBàå ïéc úéáa ìkä øtëà :øîàé àì ¯ íéúàî̈©¦ŸŸ©¤§Ÿ©Ÿ§¥¦§¤§¨¤¥¦

.äòeáL Bì áiçúà àlL éãk Bðéáì§¥§¥¤Ÿ¤§©¥§¨

הסמ"ע סק"י)כתב שס"ט אם(סי' האמת מן לשנות שמותר ,

40 באורך בד בידו יש אם למשל, הדין. מן יותר גובה המוכס

גובה המוכס כי ידוע אך ,30 בסך מכס בעבורו לשלם ועליו מ'

בלבד, מ' 30 באורך בד לו שיש לומר מותר ,40 כדין שלא בעדו

.40 ולא 30 ממנו שיגבה כדי

כוונתו אם אף לשקר שאסור עולה זו מהלכה הרי ולכאורה,

הפסד! לו תגרום האמת ואמירת ממנו המגיע את לשלם

טענת לטעון ש"אסור הרמב"ם מדברי שדייקו יש אמנם,

כדי oicdשקר zeerlדין בית בפני אלא נאמר לא זה שאיסור "

ט"ו) סי' המשולש המדבר(חוט הסמ"ע דברי על קושיא זו אין כן ואם

דין. בית בפני שלא

משקר בכל כשכופר הרי שבהלכה בנידון לחלק: יש ועוד

כופר אינו המוכס של בנידון אך חייב, שאכן המנה על גם

מ-30 יותר חייב אינו באמת שהרי לשלם, שעליו (אמריבתשלום

כ"ח) הלואה, חו"מ, שוע"ר על .יעקב

בטענה הנתבע האמת: מן בו להתעלם מותר בו נוסף מקרה

יודע' 'איני יאמר אם אך שבועה יתחייב בה יכפור שאם שקרית

יודע איני לומר רשאי משבועה, סקנ"ז)יפטר נ"ה סי' .(ש"ך

אדמ מבאר החילוק הזקןובטעם שם)ו"ר אמירת(חו"מ רק כי ,

הותר זה גם אך יודע. איני בלשון ולא נאסרה ודאי בלשון שקר

יודע איני לומר אסור הכי ובלאו שקר, מתביעת להינצל כדי רק

האמת זו אין שם)אם יעקב .(אמרי

לא טענתו כי הדין לעיוות גורם אינו שכאן המבארים, ויש

לפטרו רק אלא בו שחייב מדבר אותו לפטור דין לבית תגרום

בו חייב שאכן במנה כשכופר ורק פטור. שאכן דבר על משבועה

הדין לעיוות גורם יפטרוהו, טענתו סמך ח"אועל אזוב .י"ד)(אגודת

ה'תשע"א א' אדר כ"ד שני יום שינוי? מהווה הלידה האם

:'· ‰ÎÏ‰ ,'‚ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰äãìéå . . äøt íäì çépä¦¦©¨¤¨¨§¨§¨

.íéðL ét dãìåáe da ìèBð øBëaä ¯©§¥¨¦§¨¨¦§©¦

בולד. שניים פי מקבל הבכור אין הראב"ד לדעת

הוא: המחלוקת הסבר

רק כפול חלק נוטל הבכור הבן כי קובע, ירושה מכללי אחד

לאחר שנוספו באלו ולא ('מוחזק'), האב בבעלות שהיו בנכסים

('ראוי'). מותו

כ'מוחזק', מוגדר עדיין האב, מות לאחר שהשביח נכס גם

שגדל דקל עץ לדוגמה: מהותי. שינוי בו חל שלא ובתנאי

ב)והתעבה קכג, .(ב"ב

כשינוי? נחשב לבהמה שנולד ולד האם השאלה, עולה וכאן

למצב ביחס ממשי שינוי מהווה העגל שלידת סובר, הראב"ד

ולפי בלבד; כ'ראוי' מוגדר הוא ולכן הלידה, בטרם אמו

והעגל הקודם, המצב כלפי שינוי משום אין בלידתו הרמב"ם,

לאביו". המוחזקים ב"נכסים נכלל

המגדירה הגמרא, מדברי להביא ניתן הרמב"ם לדעת סימוכין

הוא דשא בהמה, והשתא בהמה "מעיקרא הוולד: מעמד את

בהמה כעת וגם בהמה היתה הלידה [=לפני באנפה" דאחידא

בפניה] נעולים היו הרחם דלתות ורק מז,א)(עהיא, ."ז

בחיי עוד מעוברת שהיתה בפרה שמדובר יוצא, מהאמור

שזהו הרמב"ם יסכים – מותו לאחר רק התעברה אם אך האב.

ל'מוחזק'. ייחשב לא והוולד שינוי,

(b ,grx oyegd zevw)

ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי יום הירושה סדר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰éîì LéøBäì ìBëé íãà ïéà¥¨¨¨§¦§¦

äfL ét ìò óà ,LøBiä ïî äMøéä ø÷òì àìå ,BLøéì éeàø BðéàL¤¥¨§¨§§Ÿ©£Ÿ©§ª¨¦©¥©©¦¤¤

úwçì ìàøOé éðáì äúéäå :úBìçð úLøôa øîàpL éôì .àeä ïBîî̈§¦¤¤¡©§¨¨©§¨§¨§¨¦§¥¦§¨¥§ª©

.äúpzLð àì Bæ äwçL :øîBì ¯ ètLî¦§¨©¤ª¨Ÿ¦§©§¨

בין ישראל בארץ נחלה לו יש בין שמת, מישראל אדם כל

במדבר. שבספר הנחלות' 'סדר לפי היא ירושתו לו, אין

הנבוכים' מב)ב'מורה הירושה(ג, שסדר הרמב"ם מבאר

כדי הוא המוריש, לקרובי דווקא ניתנת הירושה לפיו שבתורה,

אל למות, הולך שהוא וכיון לו, הזכאי מן טוב האדם ימנע "שלא

מבני זכאי ליותר יניחנו אלא ממונו, יפזר ואל ביורשו, צרה עינו תהי

ממשפחתו". אליו הקרוב לשארו יותר, קרוב הקרוב והוא בו, אדם

החינוך' 'ספר ת)ולפי ביטוי(מצווה לידי בא הירושה' ב'סדר ,

הנכסים מן המוריש כוח "ובהסתלק ישראל: עם של ההמשכיות

השתלשלות כענין היורש, זכות עליהם נופלת מיד במותו,

הפסק". מבלי זה אחר זה הוא ברוך היוצר שרצה היצירות

אברמסקי הגר"י כתב זה יז)ובענין עמ' מאמרים, "סדר(קובץ :

בכלל תמותה. בני כל שאיפת אל מתאים בתורה הכתוב נחלות

שאחר האדם חפץ מתבטא קודם' קרוב 'הקרוב בירושה האמור

קשרי לו הקשור ביותר, לו הקרוב איש בעמלו ישלוט מותו

יותר קרובה אדם של דעתו המשפחה... בני שבין פנימית אהבה

נחלתו על תחתיו ובקומם עליהם, נקרא ששמו חלציו יוצאי אל

בישראל". קיים ושמו החיים, בין ושם יד לו יש

בו יש נחלות סדר "אמנם אם שגם מדגיש הוא זאת עם

ירושה שהלכות עתה, אבל הולמתו, אנוש ורוח המנחיל מדעת

מקבלות ואינן הבריות בדעת עוד תלויות אינן - בתורה חקוקות

דרך נפשו את ויש בזה, חפץ לו שאין אדם לך יאמר ואם שינוי,

לעד סמוכים פקודיו, כל 'נאמנים כי לו, שומעין אין – אחרת

וישר'". באמת עשוים לעולם
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ה'תשע"א א' אדר כ"ו רביעי יום חיים כסם צדקה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰Bà ähzLpL éîe¦¤¦§©¨

.éeàø äéä íà ,ä÷ãö åéìò ïé÷ñBt ïéc úéa ¯ LøçúpL¤¦§¨¥¥¦§¦¨¨§¨¨¦¨¨¨

לאדם נוח הסתם שמן לפי – זו הלכה מנמק משנה' ה'כסף

כאשר כן אומרים אין שהרי קשה ולכאורה מממונו. צדקה לתת

בגמרא כמבואר המצוה, בקיום נחסר א)ממונו כט, שהשואל(ב"מ

להלכה נפסק וכן לאחר, להשאילם רשאי אינו מחברו ספרים

ס"ד) סי"ד כי(או"ח רשותו ללא חברו של מספרים ללמוד שאסור

יקרעו? שמא מקפידים הבעלים

הריטב"א דברי לפי ליישב שם)ויש אדם(ב"מ בספרים שדוקא

שנוח ואף בהם, ללמוד יוכל לא עצמו הוא יקרעו אם כי מקפיד

עצמו ממנו מונע שהדבר במקום הרי בממונו מצוה שתיעשה לו

זו הלכה בנידון כן ואם בהפסדו. שכרו יצא המצוה, קיום את

בכך. לו נוח אחרת, מצוה מקיום אותו תמנע לא הצדקה שנתינת

לעשות לו שנוח וכתב דייק משנה' ה'כסף לומר: יש ועוד

dwcv,ממוות שמצילה בכך בכך מיוחדת צדקה כי מממונו,

לא הצדקה אם ואף לאדם. ממשית תועלת היא שנתינתה ונמצא

בשוטה מדובר כאן חטאיו, על מעונש עליו להגן לרשע תועיל

לו היא שהצדקה ובוודאי חוטא, עליושאינו ופוסקין לתועלת,

גשמי חיים סם מממונו עבורו לרכוש שניתן כשם (שו"תצדקה

ב') סי' או"ח .חת"ס

לו שנוח להניח אין אם אף משנה': ה'כסף כתב נוסף הסבר

למצות משועבדים הם כי מנכסיו צדקה לגבות ניתן בכך,

אפרים' ה'מחנה ותמה סי'הצדקה. צדקה השעבודא')(הל' הלוא :

ואין המצות מן פטור ששוטה וכיון מהחיוב, תוצאה אלא אינו

נכסיו? נשתעבדו איך חיוב, עליו

אף ומעשרות בתרומות חייב וקטן שוטה של טבל לבאר: ויש

כגון שבגוף ממצוות אלא פטורים אינם כי ממצוות, פטורים שהם

בצדקה וכך ממונם, על החלות במצוות חייבים אך ולולב, מצה

שיינתן הממון על גם חיוב חל האדם, על החל החיוב שמלבד

חייבים הם ובזה קעה)לצדקה ע' שבועות (סולובייצ'יק) שיעורים .(רשימות

ה'תשע"א א' אדר כ"ז חמישי יום היכן? - דינים בתי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰äøBz ìL äOò úåöî¦§©£¥¤¨

... Cìôå Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

øéòå øéò ìëáe Cìôå Cìt ìëa íéðéã éza ãéîòäì ïéáiç eðà ïéà¥¨©¨¦§©£¦¨¥¦¦§¨¤¤¨¤¤§¨¦¨¦

ãéîòäì ïéáiç ïðéà ¯ õøàì äöeça ìáà ;ãáìa ìàøOé õøàa àlà¤¨§¤¤¦§¨¥¦§©£¨§¨¨¨¤¥¨©¨¦§©£¦

.Cìôå Cìt ìëa ïéc úéa¥¦§¨¤¤¨¤¤

משמעותם ומדינה" מדינה "בכל הרמב"ם דברי לכאורה,

ועיר עיר בכל – שכתבמשנה)(לחםהיא מזה גם מוכח וכך (בהל',

ועיר.שחייב') עיר בכל דין בתי להעמיד בים

כן ואם ל'עיר', 'מדינה' בין הבדל יש הרדב"ז לדברי אמנם,

עשה מצוות על מדבר כשהרמב"ם – א' שבהלכה לומר צריך

במשמעות ל'מדינה' הכוונה ומדינה מדינה בכל שופטים למנות

בה ב', בהלכה ואילו וישובים", ערים של "כקיבוץ לנו: המוכרת

ישראל לארץ מיוחד דין בית הקמת של במצווה הפרט על מדובר

כפשוטה. ל'עיר' הכוונה ועיר", עיר "בכל דין בית הקמת המחייב

שבתחילת משום הוא הדבר טעם כי עולה הרדב"ז ומדברי

כדי 'עיר' בלשון ולא 'מדינה' בלשון השתמש הרמב"ם א' הלכה

בארץ בין מקום בכל דין בית להקים עשה שמצוות להשמיענו

בלשון השתמש זאת, לעומת ב', ובהלכה בחו"ל, ובין ישראל

ישראל. בארץ רק קיים זה ציווי כי עיר,

הדין בית של תפקידו מה כן, אם קשה: זה פירוש על אך

ועיר עיר בכל דין בית יש והרי ישראל, בארץ פלך (עמודשבכל

א) בהל' משנה לחם ו, סע' ב סי' הרמב"םהימיני שכוונת ליישב ויש !

שממנים ה'שבטי' הדין בית וזהו ל'שבט', היא 'פלך' במילה

שונים. שבטים משני תושבים בה שיש עיר בכל אותו

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום לדיינות עצמי מינוי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰øeòL ÷fpä Oôz íà ïëå§¥¦¨©©¦¨¦

.Bãiî BúBà ïéàéöBî ïéà ¯ ìhì Bì éeàøM äî©¤¨¦Ÿ¥¦¦¦¨

שראוי מה "כל ליטול הניזק שביד משמע הרמב"ם מלשון

על כפל תשלום כגון הנזק, מדמי יותר לו מגיע אם אפילו לו",

סקי"ח)גניבה א' סי' חו"מ ערוך(סמ"ע בשולחן נפסק ס"ה)וכן אך(שם .

הרמ"ה ס"כ)לדעת פ"א ב"ק ברא"ש כדי(הובא אלא לתפוס בידו אין

חכמים מתקנת אלא הדין מעיקר מועילה אינה התפיסה כי הנזק,

אחרים. ממון להרוויח כדי לא אך יפסיד שלא אלא לו תיקנו ולא

הרא"ש בעצם(שם)אך כי הדין, מצד מועילה שהתפיסה סובר

שיכולים דיינים בבבל שאין רק וכד' כפל גם לשלם חיוב יש

לתפוס רשאי לעצמו, דין לעשות ורשאי ומאחר כך, על לכפותו

החוב. כל את

(קרן) ממון מחיוב בשונה הרא"ש: לדעת קשה ולכאורה

לשלם, שיכפוהו אלא דין בבית צורך ואין עצמו מצד שחל

"אשר כנאמר דין, בית ידי על מעיקרו נוצר (קנס) בכפל החיוב

החיוב אין קנס חייב לא דין שבית זמן וכל אֿלוקים", ירשיעון

שאין דבר הניזק יתפוס ואיך שמים. ידי לצאת כדי אפילו חל

כלל לו א')(תרומתחייבים סי' ?הכרי

הקנס את לתובע לשלם חייב אינו הנתבע אמנם לומר: ויש

לדין עמו לעלות עליו חובה אך דין, בית חייבוהו שלא זמן כל

עולה. שאינו על אותו מנדים שבחו"ל דין ובית ישראל, בארץ

בתורת לא התביעה, כשיעור מממונו לתפוס התובע יכול לכן

בארץ לדין עמו לעלות שירצה עד משכון בתורת אלא פירעון

חו"מישראל הרי"ם סקל"ח)(חידושי .ס"א

כאילו זה הרי לעצמו, דין לעשות ויכול מאחר אומרים: ויש

ועצם הפוסק, כדיין הוא והרי זה לענין דין בית של כוח לו ניתן

החיוב את היוצר דין כפסק נחשבת ס"בתפיסתו תט"ז אבה"ע נזר ).(אבני
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ה'תשע"א א' אדר כ"ו רביעי יום חיים כסם צדקה
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לאדם נוח הסתם שמן לפי – זו הלכה מנמק משנה' ה'כסף

כאשר כן אומרים אין שהרי קשה ולכאורה מממונו. צדקה לתת

בגמרא כמבואר המצוה, בקיום נחסר א)ממונו כט, שהשואל(ב"מ

להלכה נפסק וכן לאחר, להשאילם רשאי אינו מחברו ספרים

ס"ד) סי"ד כי(או"ח רשותו ללא חברו של מספרים ללמוד שאסור

יקרעו? שמא מקפידים הבעלים

הריטב"א דברי לפי ליישב שם)ויש אדם(ב"מ בספרים שדוקא

שנוח ואף בהם, ללמוד יוכל לא עצמו הוא יקרעו אם כי מקפיד

עצמו ממנו מונע שהדבר במקום הרי בממונו מצוה שתיעשה לו

זו הלכה בנידון כן ואם בהפסדו. שכרו יצא המצוה, קיום את

בכך. לו נוח אחרת, מצוה מקיום אותו תמנע לא הצדקה שנתינת

לעשות לו שנוח וכתב דייק משנה' ה'כסף לומר: יש ועוד

dwcv,ממוות שמצילה בכך בכך מיוחדת צדקה כי מממונו,

לא הצדקה אם ואף לאדם. ממשית תועלת היא שנתינתה ונמצא

בשוטה מדובר כאן חטאיו, על מעונש עליו להגן לרשע תועיל

לו היא שהצדקה ובוודאי חוטא, עליושאינו ופוסקין לתועלת,

גשמי חיים סם מממונו עבורו לרכוש שניתן כשם (שו"תצדקה

ב') סי' או"ח .חת"ס

לו שנוח להניח אין אם אף משנה': ה'כסף כתב נוסף הסבר

למצות משועבדים הם כי מנכסיו צדקה לגבות ניתן בכך,

אפרים' ה'מחנה ותמה סי'הצדקה. צדקה השעבודא')(הל' הלוא :

ואין המצות מן פטור ששוטה וכיון מהחיוב, תוצאה אלא אינו

נכסיו? נשתעבדו איך חיוב, עליו

אף ומעשרות בתרומות חייב וקטן שוטה של טבל לבאר: ויש

כגון שבגוף ממצוות אלא פטורים אינם כי ממצוות, פטורים שהם

בצדקה וכך ממונם, על החלות במצוות חייבים אך ולולב, מצה

שיינתן הממון על גם חיוב חל האדם, על החל החיוב שמלבד

חייבים הם ובזה קעה)לצדקה ע' שבועות (סולובייצ'יק) שיעורים .(רשימות

ה'תשע"א א' אדר כ"ז חמישי יום היכן? - דינים בתי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰äøBz ìL äOò úåöî¦§©£¥¤¨

... Cìôå Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

øéòå øéò ìëáe Cìôå Cìt ìëa íéðéã éza ãéîòäì ïéáiç eðà ïéà¥¨©¨¦§©£¦¨¥¦¦§¨¤¤¨¤¤§¨¦¨¦

ãéîòäì ïéáiç ïðéà ¯ õøàì äöeça ìáà ;ãáìa ìàøOé õøàa àlà¤¨§¤¤¦§¨¥¦§©£¨§¨¨¨¤¥¨©¨¦§©£¦

.Cìôå Cìt ìëa ïéc úéa¥¦§¨¤¤¨¤¤

משמעותם ומדינה" מדינה "בכל הרמב"ם דברי לכאורה,

ועיר עיר בכל – שכתבמשנה)(לחםהיא מזה גם מוכח וכך (בהל',

ועיר.שחייב') עיר בכל דין בתי להעמיד בים

כן ואם ל'עיר', 'מדינה' בין הבדל יש הרדב"ז לדברי אמנם,

עשה מצוות על מדבר כשהרמב"ם – א' שבהלכה לומר צריך

במשמעות ל'מדינה' הכוונה ומדינה מדינה בכל שופטים למנות

בה ב', בהלכה ואילו וישובים", ערים של "כקיבוץ לנו: המוכרת

ישראל לארץ מיוחד דין בית הקמת של במצווה הפרט על מדובר

כפשוטה. ל'עיר' הכוונה ועיר", עיר "בכל דין בית הקמת המחייב

שבתחילת משום הוא הדבר טעם כי עולה הרדב"ז ומדברי

כדי 'עיר' בלשון ולא 'מדינה' בלשון השתמש הרמב"ם א' הלכה

בארץ בין מקום בכל דין בית להקים עשה שמצוות להשמיענו

בלשון השתמש זאת, לעומת ב', ובהלכה בחו"ל, ובין ישראל

ישראל. בארץ רק קיים זה ציווי כי עיר,

הדין בית של תפקידו מה כן, אם קשה: זה פירוש על אך

ועיר עיר בכל דין בית יש והרי ישראל, בארץ פלך (עמודשבכל

א) בהל' משנה לחם ו, סע' ב סי' הרמב"םהימיני שכוונת ליישב ויש !

שממנים ה'שבטי' הדין בית וזהו ל'שבט', היא 'פלך' במילה

שונים. שבטים משני תושבים בה שיש עיר בכל אותו

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום לדיינות עצמי מינוי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰øeòL ÷fpä Oôz íà ïëå§¥¦¨©©¦¨¦

.Bãiî BúBà ïéàéöBî ïéà ¯ ìhì Bì éeàøM äî©¤¨¦Ÿ¥¦¦¦¨

שראוי מה "כל ליטול הניזק שביד משמע הרמב"ם מלשון

על כפל תשלום כגון הנזק, מדמי יותר לו מגיע אם אפילו לו",

סקי"ח)גניבה א' סי' חו"מ ערוך(סמ"ע בשולחן נפסק ס"ה)וכן אך(שם .

הרמ"ה ס"כ)לדעת פ"א ב"ק ברא"ש כדי(הובא אלא לתפוס בידו אין

חכמים מתקנת אלא הדין מעיקר מועילה אינה התפיסה כי הנזק,

אחרים. ממון להרוויח כדי לא אך יפסיד שלא אלא לו תיקנו ולא

הרא"ש בעצם(שם)אך כי הדין, מצד מועילה שהתפיסה סובר

שיכולים דיינים בבבל שאין רק וכד' כפל גם לשלם חיוב יש

לתפוס רשאי לעצמו, דין לעשות ורשאי ומאחר כך, על לכפותו

החוב. כל את

(קרן) ממון מחיוב בשונה הרא"ש: לדעת קשה ולכאורה

לשלם, שיכפוהו אלא דין בבית צורך ואין עצמו מצד שחל

"אשר כנאמר דין, בית ידי על מעיקרו נוצר (קנס) בכפל החיוב

החיוב אין קנס חייב לא דין שבית זמן וכל אֿלוקים", ירשיעון

שאין דבר הניזק יתפוס ואיך שמים. ידי לצאת כדי אפילו חל

כלל לו א')(תרומתחייבים סי' ?הכרי

הקנס את לתובע לשלם חייב אינו הנתבע אמנם לומר: ויש

לדין עמו לעלות עליו חובה אך דין, בית חייבוהו שלא זמן כל

עולה. שאינו על אותו מנדים שבחו"ל דין ובית ישראל, בארץ

בתורת לא התביעה, כשיעור מממונו לתפוס התובע יכול לכן

בארץ לדין עמו לעלות שירצה עד משכון בתורת אלא פירעון

חו"מישראל הרי"ם סקל"ח)(חידושי .ס"א

כאילו זה הרי לעצמו, דין לעשות ויכול מאחר אומרים: ויש

ועצם הפוסק, כדיין הוא והרי זה לענין דין בית של כוח לו ניתן

החיוב את היוצר דין כפסק נחשבת ס"בתפיסתו תט"ז אבה"ע נזר ).(אבני
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ה'תשע"א א' אדר כ"ט קודש שבת באונס וסופו בהמתנה תחילתו
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מסויים בזמן מסויימת פעולה לעשות החייב להסתפק: יש

סוף כשהגיע אך זמן, עדיין לו שיש סבר כי בעשייתו והמתין

כאנוס דינו האם הפעולה, מעשיית ונמנע אונס לו אירע הזמן

כמזיד? או

כך, אחר להתפלל שיוכל במחשבה התפלל שלא מי לדוגמה:

ויש כאנוס נחשב האם – התפילה זמן ועבר נאנס ולבסוף

לתפילתו ק"ח)תשלומין סי' או"ח כיון(ש"ע כמזיד, שנחשב או ,

תשלומין לו ואין האונס, לו שאירע לפני להתפלל היה שיכול

ז') סע' ?(שם

ה'אגודה' סקי"ט)לדעת רל"ב סי' יו"ד בט"ז הזמן(הובא בסוף אונס

לדברי אבל תשלומין, לו אין תפילה ולענין כאונס. חשוב אינו

[היום היום באותו אנוס שהיה ראיה הביא "אם - כאן הרמב"ם

בשלחן נפסק וכן כאנוס. נחשב כן - נשבע..." ולא האחרון]

סי"ב)ערוך שם אדמוה"ז ושו"ע ס"ח, שם .(או"ח

חומה בעיר בית ממוכר לשיטתו ראיה הביא ה'אגודה' והנה,

לקונה. הבית יוחלט יגאלנו לא ואם שנה, תוך לגאלו שיכול

מהמוכר וימנע השנה של האחרון ביום יסתתר לא שהקונה וכדי

את להניח המוכר שיוכל הזקן הלל התקין – הבית גאולת את

לקונה כנתינתו וייחשב דין, בבית א)הכסף עד, משמע(גיטין .

שהמוכר אומרים ואין לקונה נחלט הבית היה הלל תקנת שלולי

אנוס. היה

הט"ז שם)אך ידוע(יו"ד אם שאכן בנימוק זו, הוכחה דחה

המוכר יוכל האחרון ביום הסתתר שהקונה בוודאות דין לבית

שהקונה להוכיח שקשה כיון אך כאנוס וייחשב הבית את לגאול

המוכר ועל נמצא הוא היכן להודיע חייב אינו כי הסתתר,

את להניח שיוכל הלל תיקן המוכר על להקל כדי הרי לאתרו,

למוכר. נתנו כאילו וייחשב דין בבית כספו

(my lwyd zivgne `"iwq g"w 'iq g"` mdxa` obn t"r)
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הּׁשטר,2ראּובן‡. מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

זכּותֹו ּכל אּבד והרי על3ּׂשדה, ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן ּותערער. ותבֹוא ׁשּכתּוב4הּמכר ּבׁשטר לוי העיד אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הֹואיל מערב, אֹו מזרח מּצד ראּובן ׁשל ּפלֹוני הּׂשדה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבֹו:
זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר והעיד לאחר סימן הּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועּׂשה
ּבׁשטר ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ּולערער; לחזר יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואינֹו
ּותערער ותחזר ּפלֹוני מּצד הּזאת הּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹזה

ֶָָעליה.
ּכל5טען·. ולא סימן ׁשעּׂשיתי הּוא אחד ּתלם ואמר: העד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

- ראּובן ׁשל הּוא ּבלבד לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה,
הּנׁשמעת טענה זֹו לֹו6הרי ויׁש חּוץ7, הּׂשדה ּכל על לערער ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּתלם מעדי8מאֹותֹו ּבאחד אּלא אמּורים הּדברים ּכל ואין . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּדּין אבל לערער; ׁשּבא הּׁשטר9הּׁשטר לֹו10ׁשּקּים יׁש - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכתּוב היה מה ידעּתי לא ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלערער,
ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר לקּים לּדּינין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׁשטר.

ּכן11קראּוהּו אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין אין העדים אבל , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו וידקּדקּו ּכּלֹו .12קראּוהּו ְְְִַָֻ

ׁשמעֹון‚. ּׂשדה13ּבא קֹונה הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ל לוי: לֹו אמר אֹותּה; אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
ולא עליה, לערער ללוי לֹו יׁש - היא טֹובה אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּוקנה

זכּותֹו מעּׂשה14אּבד עּׂשה לא ׁשהרי רצֹוני15; לֹומר: לֹו ויׁש , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן, יד מּתחת ׁשּתצא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ּׂשדי. ואּקח ְִִֶַַָּבּדין
יֹודע16ראּובן„. איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

לקחּתיה מּלוי זֹו ּׂשדה אּלא סח, אּתה עדים17מה והרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לי יׁש עדים והלֹוא ראּובן: לֹו אמר חזקה, ׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאכלּתיה
זֹו אין - זֹו ּׂשדה לי מכר לי: ואמרּת אלי ּבאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבערב

מּמ לקנֹות רציתי לֹומר: לׁשמעֹון לֹו ויׁש ּכדי18ראיה; , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
ׁשמעֹון טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה. אֹו ׁשּל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

לֹו טֹוענין אין - זֹו .19טענה ֲֲִֵַָ
ׁשערער‰. וׁשמעֹון20ראּובן ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

חזקה, ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּכלל, ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין אכלּת, ּבגזל אמר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוראּובן

ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה חּיב21ּבין אינֹו - ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ואין אכלּתי, ׁשּלי אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר
הֹודה מעצמֹו ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים ;22עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד1) הביא ואחר השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר, שטר על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
הדין, לעוות שקר טענת לטעון איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא או אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה

תרחק". שקר "מדבר תורה: שאמרה קט.2)כמו כתובות אומר:3)משנה אדמון זה. בדין וחכמים אדמון נחלקו שם במשנה
וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח עם להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח השני שיאמר: הוא "יכול

כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים ונראה4)להוציא זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
גובלת פלוני מצד בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר", "סימן זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
"משמע כתבו: עשאה המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער. בא זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה
לערער יכול אינו - ראובן של שדה פלוני מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך
המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ נדחק כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש, משנה [במגיד עליה.
ובזה הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו קצת מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה להבין וקשה
נוח השני לטענה: מקום כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון גם - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -

וכו'. ב.5)לי עמוד הדעת.6)שם על שם.7)המתקבלת יוחנן רב של מימרא בו8)הזכות. לזרוע שאפשר תלם לו ונותן
חושן בטור הובאו ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד "שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה

קמז). סימן שם.9)משפט העדים.10)כאביי חתימת את מזוייפות.11)שאישר אינן החתימות אם לבדוק רק הוא תפקידם
בשטר.12) הכתוב כל על מעידים הם ל:13)שהרי בתרא שם.14)בבא אמרו15)רבא לא שחכמים מבואר, שם בגמרא

מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה, עושה אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה כשעשה אלא זכותו" את "איבד
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם, רשב"ם [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות, לשם מפיו דיבור
המערער, מיד קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה שזו משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
ט"ו פרק למעלה (ראה מועילה אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מייד ששטר ובמקום שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה

ו). בהלכה17)שם.16)הלכה שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן לא שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת זו.19)בדמים טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא לג:20)במעשה שם

כן21) פי על אף - משלם להישבע יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע יכול אינו וכאן התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
הפירות. להחזיר חייב שיכ22)אינו במיגו שנאמן מפרש, שם -ברשב"ם "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי, לא לומר ול

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ר, בו כותב מהנהגתו ואודות הענינים אשר לע"ע אינם בסדר.

והנה בכגון דא העצה היא כמבואר בכמה מספרים הק' שלא להתעמק ולבלות הזמן בהתבוננות 

במצב איך שהוא בלתי רצוי וכו', כ"א להתנהג מתאים להוראת נשיאנו הק' שטובה פעולה אחת מאלף 

אנחות, ופעולה בצד הקדושה היא לא בדרך קפיצה מן הקצה אל הקצה, שאין זה אלא הנהגה בהוראת 

וכמו שנאמר גם בלימוד התורה  וע"ד שנאמר מעט מעט אגרשנו,  שעה, כ"א בהליכה דרגא אחר דרגא, 

קובץ על יד ירבה, ופשיטא שצריכה להיות הנהגה זו בתוקף הכי גדול, ז. א. חרטה גמורה על העבר קשי 

העורף להתחזק באותן הענינים שהוטבו כבר מתמול, שזה גופא מוסיף מרץ בקיום הענינים והכנה טובה 

להוספה בזה למחר, ואף שלכאורה יוכל הטוען לומר שדרך ארוכה היא יותר מדי, אבל גם על זה נאמר 

ארוכה וקצרה, ושמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ונתינה לצדקה בכל יום חול קודם תפלת הבקר איזה פרוטות יוסיפו 

בהסייעתא דשמיא בהאמור, ובכמה מקומות בספר התניא קדישא חלק א' ימצא מענה על איזה הספיקות 

שלו במכתבו זה, שעי"ז ישלול ג"כ ענין העצבות.

מובן וגם פשוט שלכל לראש צ"ל אצלו שמירת כל סדרי הישיבה, עד שיהי' דוגמא חי' גם לחבריו 

בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הּׁשטר,2ראּובן‡. מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

זכּותֹו ּכל אּבד והרי על3ּׂשדה, ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן ּותערער. ותבֹוא ׁשּכתּוב4הּמכר ּבׁשטר לוי העיד אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הֹואיל מערב, אֹו מזרח מּצד ראּובן ׁשל ּפלֹוני הּׂשדה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבֹו:
זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר והעיד לאחר סימן הּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועּׂשה
ּבׁשטר ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ּולערער; לחזר יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואינֹו
ּותערער ותחזר ּפלֹוני מּצד הּזאת הּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹזה

ֶָָעליה.
ּכל5טען·. ולא סימן ׁשעּׂשיתי הּוא אחד ּתלם ואמר: העד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

- ראּובן ׁשל הּוא ּבלבד לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה,
הּנׁשמעת טענה זֹו לֹו6הרי ויׁש חּוץ7, הּׂשדה ּכל על לערער ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּתלם מעדי8מאֹותֹו ּבאחד אּלא אמּורים הּדברים ּכל ואין . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּדּין אבל לערער; ׁשּבא הּׁשטר9הּׁשטר לֹו10ׁשּקּים יׁש - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכתּוב היה מה ידעּתי לא ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלערער,
ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר לקּים לּדּינין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׁשטר.

ּכן11קראּוהּו אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין אין העדים אבל , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו וידקּדקּו ּכּלֹו .12קראּוהּו ְְְִַָֻ

ׁשמעֹון‚. ּׂשדה13ּבא קֹונה הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ל לוי: לֹו אמר אֹותּה; אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
ולא עליה, לערער ללוי לֹו יׁש - היא טֹובה אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּוקנה

זכּותֹו מעּׂשה14אּבד עּׂשה לא ׁשהרי רצֹוני15; לֹומר: לֹו ויׁש , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן, יד מּתחת ׁשּתצא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ּׂשדי. ואּקח ְִִֶַַָּבּדין
יֹודע16ראּובן„. איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

לקחּתיה מּלוי זֹו ּׂשדה אּלא סח, אּתה עדים17מה והרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לי יׁש עדים והלֹוא ראּובן: לֹו אמר חזקה, ׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאכלּתיה
זֹו אין - זֹו ּׂשדה לי מכר לי: ואמרּת אלי ּבאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבערב

מּמ לקנֹות רציתי לֹומר: לׁשמעֹון לֹו ויׁש ּכדי18ראיה; , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
ׁשמעֹון טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה. אֹו ׁשּל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

לֹו טֹוענין אין - זֹו .19טענה ֲֲִֵַָ
ׁשערער‰. וׁשמעֹון20ראּובן ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

חזקה, ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּכלל, ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין אכלּת, ּבגזל אמר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוראּובן

ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה חּיב21ּבין אינֹו - ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ואין אכלּתי, ׁשּלי אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר
הֹודה מעצמֹו ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים ;22עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד1) הביא ואחר השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר, שטר על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
הדין, לעוות שקר טענת לטעון איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא או אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה

תרחק". שקר "מדבר תורה: שאמרה קט.2)כמו כתובות אומר:3)משנה אדמון זה. בדין וחכמים אדמון נחלקו שם במשנה
וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח עם להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח השני שיאמר: הוא "יכול

כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים ונראה4)להוציא זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
גובלת פלוני מצד בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר", "סימן זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
"משמע כתבו: עשאה המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער. בא זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה
לערער יכול אינו - ראובן של שדה פלוני מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך
המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ נדחק כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש, משנה [במגיד עליה.
ובזה הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו קצת מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה להבין וקשה
נוח השני לטענה: מקום כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון גם - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -

וכו'. ב.5)לי עמוד הדעת.6)שם על שם.7)המתקבלת יוחנן רב של מימרא בו8)הזכות. לזרוע שאפשר תלם לו ונותן
חושן בטור הובאו ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד "שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה

קמז). סימן שם.9)משפט העדים.10)כאביי חתימת את מזוייפות.11)שאישר אינן החתימות אם לבדוק רק הוא תפקידם
בשטר.12) הכתוב כל על מעידים הם ל:13)שהרי בתרא שם.14)בבא אמרו15)רבא לא שחכמים מבואר, שם בגמרא

מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה, עושה אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה כשעשה אלא זכותו" את "איבד
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם, רשב"ם [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות, לשם מפיו דיבור
המערער, מיד קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה שזו משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
ט"ו פרק למעלה (ראה מועילה אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מייד ששטר ובמקום שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה

ו). בהלכה17)שם.16)הלכה שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן לא שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת זו.19)בדמים טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא לג:20)במעשה שם

כן21) פי על אף - משלם להישבע יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע יכול אינו וכאן התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
הפירות. להחזיר חייב שיכ22)אינו במיגו שנאמן מפרש, שם -ברשב"ם "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי, לא לומר ול
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ׁשל ּכחֹו ליּפֹות - ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוזה
ּבא הּוא עֹומדת23אֹוכל הּׂשדה היתה - אחר עּמֹו היה ואּלּו , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו24ּבידֹו ותחזר מכר ׁשּלא הּסת ראּובן יּׁשבע :לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּפרֹות ּכלּום לֹו חּיב ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ויּׁשבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה,

ויּפטר.25ׁשאכל ְִֵֶַָָ
.Âעדים ׁשני מּׁשני26היּו ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

חּיב - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה
העד מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו; על אֹומר:27להחזיר אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנים ׁשּתי ואכלּתי העיד מחּיב28אמת נמצא אכלּתי, וׁשּלי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּומׁשּלם29ׁשבּועה להּׁשבע, יכֹול .30ואינֹו ְְְְִֵֵַַָָָ

.Êּבית ואין ידּועין היּו לא אם הּפרֹות, להחזיר המחּיב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּכל
ׁשהּוא ּבהן וכּיֹוצא הּבּתים ּכׁשער אֹותן לׁשער יכֹולין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדין
ידּועין, ׁשאינן ּׂשדה ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָידּוע,
ּבֹו ּׁשּיֹודה מה יׁשּלם - וּדאית טענה ּכאן ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

ּומחרימין יׁשּלם.31ׁשאכלֹו. ולא יֹותר ׁשאכל מי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Áהּמחזיר לאחרים32ּכל הּׂשּכירּה אם ידֹו, מּתחת קרקע ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מהן מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
הּקרקע לבעל ונֹותנין ׁשנּיה ּפעם ותֹובעין33הּׂשכר וחֹוזרין , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָ

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהּׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ëלאדם ּכדי34אסּור אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נֹוׁשה היה ּכיצד? מאתים35לעּכבֹו. יטענּנּו לא - מנה ּבחברֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשבּועה ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה מנה36ּכדי נֹוׁשה היה ּוטענֹו37. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבמנה38מאתים לֹו ואֹודה ּדין ּבבית הּכל אכּפר יאמר: לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשבּועה לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו .39ּביני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹ

.Èׁשלׁשה יהיה40היּו לא - ּבהן וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
יחלקּו מּמּנּו ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע ועל41אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשקר מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ְִָּתרחק.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ונטען טֹוען הלכֹות להּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו
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אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור
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והם‡. ּבניו, יירׁשּוהּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָסדר
לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל. ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין

ּבנים·. לֹו אין אם ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין מקֹום ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּבכל
מּפי זה ודבר ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו. יירׁשּנּו -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

ַַָָהּקּבלה.
מי‚. ,לפיכ קֹודמין. ירכֹו יֹוצאי - ּבנחלה הּקֹודם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוכל

לא הּכל; יֹורׁש - ּבן הּניח אם אּׁשה: ּבין איׁש ּבין ִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּמת,
לבנֹו נמצא אם ּבן: ׁשל ּבזרעֹו מעּינין - ּבעֹולם ּבן לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָנמצא
סֹוף עד ּבנֹו ּבת ּבת ּבת אפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָזרע,
חֹוזרין - ּבן זרע לֹו נמצא לא הּכל; את ּתירׁש היא - ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהעֹולם
לֹו נמצאת לא הּכל; את ּתירׁש - ּבת לֹו היתה הּבת. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאצל
ּבין זרע, לּה נמצא אם הּבת: זרע על מעּינין - ּבעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבת
לא הּכל; יֹורׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין ְְִֵֵֵַַָָָֹֹזכרים
אביו היה לא לאביו. הירּׁשה חֹוזרת - ּבת זרע לּה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻנמצא
אח לֹו נמצא הּמת: אחי ׁשהן האב, זרע על מעּינין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקּים
אחֹות. אצל חֹוזרין - לאו ואם הּכל; את יֹורׁש - אח זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
לֹו נמצא לא ואם הּכל; יֹורׁש - זרעּה אֹו אחֹות לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹנמצאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאם מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק למעלה (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה התכוונתי
שם ערוך [בשולחן ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי הקרקע מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין
צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה המחזיק טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף
יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה לקמן רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים, אין אפילו הפירות, להחזיר

להחזיר]. חייב אינו כלל עד אין שאם שעדות23)ללמוד, הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה עדותו נקבל שאם
תחייבו. - לזכותו שניים24)הבאה שהרי שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום שכל הכלל: כאן שייך ולא
אותו. מחייבים היו שקנה25)לא אותו משביעים אין אבל כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות שקנה אפשר

בידו. הקרקע להעמיד יש הרי טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך, נשביענו שאם אכל, ומשלו שם.26)השדה
ונפטר.27) תורה של שבועה נשבע יותר28)כשמכחישו שאכל טוען עצמו הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

חזקה). שני שאכל המחזיק טען בגמרא שהובא מחייבו29)(במעשה אחד ממון, מחייבים ששניים מקום כל שבידינו: הכלל לפי
ה). הלכה למעלה (ראה בהלכה30)שבועה שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית שנה פירות אבל השנים, שתי פירות

בשם וידוע בש"ס פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה :הקודמת

"נסכא") הגמרא: (בלשון מהותכה כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה כלל אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא
לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד היא, שלי אבל חטפתי אמנם את31)וטען מחייבים ואין הגאונים, מתקנת

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו התכוון ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום שבועה, בבא32)הנתבע
כט. שהם33)בתרא משום בשכירות, שנים שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק מן שהשוכרים אמרו, שם בגמרא

שנייה. פעם שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו הבית יחזור שאם בעדותם, לא.34)נוגעים יש35)שבועות
צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, תביעה סוג כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה" ל"תובע"; "נושה" בין הבדל

עליהם.36) משביעים דין בית שאין אחרות, טענות עליו המנה.37)ואגלגל לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
להישבע39) אדם מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים שתיקנו לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

שם. בברייתא נאמרו אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה הדין.41)שם.40)שבועה מן להם המגיע הכסף מבאר1)את
נחלות. סדר דין
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ּתחזר - זרע לאב ואין הֹואיל אחֹות, זרע ולא אחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹזרע
זרע על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהירּׁשה
קֹודמין והּזכרים מת. ׁשל אביו אחי ׁשהן האב, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודמין זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרען
הּבן אֹומר: נמצאת ראּובן. עד והֹולכת ממׁשמׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחלה
והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָקֹודם
אביה. לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקֹודמת
והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ

מה ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו חלקּובת יֹורׁש ן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין - האב מן ואחין זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאת

ּומאּמֹו. מאביו אחיו אֹו ּבלבד מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
.Êׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּכּכׁשרים. יֹורׁשין ּבעברה הּקרֹובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

וכׁשאר ּבנים ּכׁשאר אּלּו הרי - ממזר אח אֹו ממזר ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו
אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאחים

ּכלל. יֹורׁש ואינֹו הּדברים, מן לדבר ְְְְִִֵֵֵַָָָָּבן
.Áּכל את יֹורׁש והּבעל ּכלל, ּבעלּה יֹורׁשת אינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אף ּבירּׁשתּה. לּכל קֹודם והּוא סֹופרים, מּדברי אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹֻנכסי
ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון עליו, אסּורה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוחלּוצה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּבעל
.Ëאת יֹורׁש הּבעל ׁשאין איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכבר

החרׁשת את יֹורׁש הּפּקח וׁשאין ּברׁשּותֹו, ׁשּתּכנס עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאׁשּתֹו
ׁשהּוא ּבארנּו, וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּׂשאת
נכסים ּבין והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיֹורׁש

ּומי לֹו. הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהכניסה
יֹורׁשּה. הּבעל אין - ומתה ּגרּוׁשין ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּגרׁשה

.È,יֹורׁשּה אינֹו - מאּון צריכה ׁשאינּה קטּנה ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעל
אֹו ּפּקחת ׁשּנּׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ׁשּום ּכאן אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה, אינֹו - ׁשֹוטה ׁשּנּׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפּקח

נּׂשּואין. ִִֶָלהן
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

אּלא אֹותן; יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻיֹורׁש
הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה. ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת
קדם לירּׁשה ּבאּו ׁשּכבר לנכסים אּלא מּכאן, לאחר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלבֹוא

ֶָׁשּתמּות.
.·Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

ּכ ואחר ׁשּמת ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין: אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
אֹותּה, הּיֹורׁשים הם אביה ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלא

ּבעלּה. אחר מתה ְִֵַַַָָאם
.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכן

אֹומרין: אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ּבן ׁשל יֹורׁשין אף קֹודם, היה קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָקֹודמין
הּוא ּבנּה זרע אּלא זה; ׁשל מֹותֹו אחר זה ׁשל אּמֹו ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
ירּׁשתּה ּתחזר - זרע לֹו אין ואם זרע, לֹו היה אם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּיירׁשּנה,
ּכ ואחר ּתחּלה האם מתה אם אבל אביה. ּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמׁשּפחת
הֹואיל חדׁשיו, לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו ּבן קטן היה אפּלּו הּבן, ְֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹמת
אּמֹו את נֹוחל זה הרי - ּומת אחת ׁשעה אּמֹו אחר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחיה

ליֹורׁש הּנחלה אביו.ּומנחיל מּמׁשּפחת יו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּפי‡. לֹו לתת ׁשּנאמר: אביו, ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבכֹור
הּבכֹור - ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים.
נֹוטל ּפׁשּוטים מהארּבעה אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹוטל
נֹוטל הּבכֹור (האחד) הרי - ּבנים ּתׁשעה הּניח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשתּות.
וכן עּׂשירית. נֹוטל ּפׁשּוטים הּׁשמֹונה מן אחד וכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחמיׁשית,

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּקה ְְֲִַַַָָֹֻעל
ׁשנים;·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבכֹור

ּבן הּבכר את ּכי וגֹו', ּבניו את הנחילֹו ּביֹום והיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּפי על אף אביו, ּבחּיי ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׂשנּואה
אביו מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי -ְֲִִֵֵֶַ
ּופׁשּוט‚. ׁשנים, ּפי נֹוטל אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

ׁשּנאמר: ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אינֹו - זכר ונמצא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקרע
לדה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה עד - בנים לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוילדּו

ּבכֹור„. ּבן לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר
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ּתחזר - זרע לאב ואין הֹואיל אחֹות, זרע ולא אחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹזרע
זרע על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהירּׁשה
קֹודמין והּזכרים מת. ׁשל אביו אחי ׁשהן האב, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודמין זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרען
הּבן אֹומר: נמצאת ראּובן. עד והֹולכת ממׁשמׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחלה
והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָקֹודם
אביה. לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקֹודמת
והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ

מה ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו חלקּובת יֹורׁש ן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין - האב מן ואחין זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאת

ּומאּמֹו. מאביו אחיו אֹו ּבלבד מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
.Êׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּכּכׁשרים. יֹורׁשין ּבעברה הּקרֹובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

וכׁשאר ּבנים ּכׁשאר אּלּו הרי - ממזר אח אֹו ממזר ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו
אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאחים

ּכלל. יֹורׁש ואינֹו הּדברים, מן לדבר ְְְְִִֵֵֵַָָָָּבן
.Áּכל את יֹורׁש והּבעל ּכלל, ּבעלּה יֹורׁשת אינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אף ּבירּׁשתּה. לּכל קֹודם והּוא סֹופרים, מּדברי אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹֻנכסי
ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון עליו, אסּורה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוחלּוצה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּבעל
.Ëאת יֹורׁש הּבעל ׁשאין איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכבר

החרׁשת את יֹורׁש הּפּקח וׁשאין ּברׁשּותֹו, ׁשּתּכנס עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאׁשּתֹו
ׁשהּוא ּבארנּו, וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּׂשאת
נכסים ּבין והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיֹורׁש

ּומי לֹו. הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהכניסה
יֹורׁשּה. הּבעל אין - ומתה ּגרּוׁשין ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּגרׁשה

.È,יֹורׁשּה אינֹו - מאּון צריכה ׁשאינּה קטּנה ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעל
אֹו ּפּקחת ׁשּנּׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ׁשּום ּכאן אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה, אינֹו - ׁשֹוטה ׁשּנּׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפּקח

נּׂשּואין. ִִֶָלהן
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

אּלא אֹותן; יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻיֹורׁש
הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה. ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת
קדם לירּׁשה ּבאּו ׁשּכבר לנכסים אּלא מּכאן, לאחר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלבֹוא

ֶָׁשּתמּות.
.·Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

ּכ ואחר ׁשּמת ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין: אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
אֹותּה, הּיֹורׁשים הם אביה ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלא

ּבעלּה. אחר מתה ְִֵַַַָָאם
.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכן

אֹומרין: אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ּבן ׁשל יֹורׁשין אף קֹודם, היה קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָקֹודמין
הּוא ּבנּה זרע אּלא זה; ׁשל מֹותֹו אחר זה ׁשל אּמֹו ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
ירּׁשתּה ּתחזר - זרע לֹו אין ואם זרע, לֹו היה אם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּיירׁשּנה,
ּכ ואחר ּתחּלה האם מתה אם אבל אביה. ּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמׁשּפחת
הֹואיל חדׁשיו, לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו ּבן קטן היה אפּלּו הּבן, ְֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹמת
אּמֹו את נֹוחל זה הרי - ּומת אחת ׁשעה אּמֹו אחר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחיה

ליֹורׁש הּנחלה אביו.ּומנחיל מּמׁשּפחת יו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
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ּפי‡. לֹו לתת ׁשּנאמר: אביו, ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבכֹור
הּבכֹור - ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים.
נֹוטל ּפׁשּוטים מהארּבעה אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹוטל
נֹוטל הּבכֹור (האחד) הרי - ּבנים ּתׁשעה הּניח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשתּות.
וכן עּׂשירית. נֹוטל ּפׁשּוטים הּׁשמֹונה מן אחד וכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחמיׁשית,

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּקה ְְֲִַַַָָֹֻעל
ׁשנים;·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבכֹור

ּבן הּבכר את ּכי וגֹו', ּבניו את הנחילֹו ּביֹום והיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּפי על אף אביו, ּבחּיי ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׂשנּואה
אביו מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי -ְֲִִֵֵֶַ
ּופׁשּוט‚. ׁשנים, ּפי נֹוטל אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

ׁשּנאמר: ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אינֹו - זכר ונמצא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקרע
לדה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה עד - בנים לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוילדּו

ּבכֹור„. ּבן לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
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שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר
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הּבכֹור - זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה ּפׁשּוטים ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּוׁשני
ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּבכֹורה, ּבחלק הּממֹון רביע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנֹוטל
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר ּורביע וחצי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּבכֹור ועם הּנקרע עם ְְְְְִִִִֶַַַָָהּפׁשּוטין
העּבר.‰. לא אבל ּבכֹורה, ּבחלק ממעט - אחד יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻקטן

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוּׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
חלק ונֹוטלין לזה זה הרׁשאה ּכֹותבין - נתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּולבּסֹוף
ּבמחבֹואה ׁשּילדּו ּכגֹון הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֻּבכֹורה

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין אין - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת
.Êּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ּבן הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
ּבבני הּדין וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
מן אחד אבי היה אם הּיֹורׁשין, ּובכל האב אחי ּובני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחין
מחמתֹו. הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל - ּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּיֹורׁשים

.Áּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין
לנחלה ּבכֹור ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן ׁשּירׁשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט

רחם. ּפטר ׁשהיה ֵֶֶֶֶֶָָּבין
.Ëהּוא ּכי ׁשּנאמר: ראׁשֹון, לאב הּנֹולד הּוא לנחלה ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָּבכֹור

ּבנים, ּכּמה ילדה אפּלּו האם. על מׁשּגיחין ואין אנֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹראׁשית
ׁשנים. ּפי יֹורׁש - לאביו ראׁשֹון וזה ְְְִִִִִֵֶַָהֹואיל

.Èּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף נפלים, אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבא
הּב - ראׁשֹוחי ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה. ּבכֹור אחריו א ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אנֹו, ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת
העֹולם. לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה קדם לֹו נֹולד ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
אינֹו אחריו הּבא - חי ראׁשֹו רב ׁשהֹוציא ּתׁשעה ּבן ,ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפיכ

ְּבכֹור.
.‡Èהראׁשֹון ּבכֹורים. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ׁשהרי - והּׁשני בנים; לֹו וילדּו ונאמר: נֹולד, ׁשּלא לפי -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אחר. ְֵַָקדמֹו

.·Èלֹו אין - ונתּגּיר ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהיה ּבנים לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיּו

ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יּׂשראל אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבכֹור
מן אחריו לֹו הּבא - ּבנֹו קרּוי ואינֹו ּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהעֹובדת

ׁשנים. ּפי ונֹוטל לנחלה ּבכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָהּיּׂשראלית
.‚Èאת ּכי ׁשּנאמר: ׁשנים; ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה

צרי ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו - יּכיר הּׂשנּואה ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבכֹור
חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר

.„È- חּיה ואביו. ואּמֹו, חּיה, הּבכֹור: על נאמנין ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל - אּמֹו נאמנת. - ראׁשֹון יצא זה אמרה: ׁשאם ְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָמּיד;
לעֹולם. - אביו הּבכֹור. זהּו לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבעת
ּבני הּוא ּכלל: ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻאפּלּו
ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן. - הּוא ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻּובכֹורי

נאמן. - ּבכֹור אינֹו ְְֱֵֶָּבכֹורֹו:
.ÂË.לגּטין ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָהאב

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה ּכתב אֹו רמז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
.ÊËּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעידּו

- ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יֹודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכ
ּבפרּוׁש: האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי

ּבכֹורי. ּבני ְְִִֶזה
.ÊÈּפי נֹוטל אינֹו - ּבכֹור ּבני זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

האב. נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשנים
ּבכֹורי. ּבני ׁשּיאמר: ְְִִֶַַֹעד

ה'תשע"א א' אדר כ"ד שני יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
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הּבכֹור‡. לאחר2אין לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אביו לרׁשּותֹו;3מיתת ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

לֹו יּמצא אׁשר ּבכל אביו4ׁשּנאמר: מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? .5 ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכאחד. יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור - אביו מיתת לאחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת

מלוה לאביו היתה אם -6וכן ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
ּכאחד .7יֹורׁשין ְְִֶָ

מחּכרת8הּניח·. אֹו מּׂשּכרת ּפרה רֹועה9להם ׁשהיתה אֹו , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ
וי10ּבאפר ּבּה11לדה, נֹוטל הּבכֹור ׁשנים12- ּפי .13ּובולדּה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
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במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין חלוקה.מבאר קודם שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי ולא
נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה אחר בירושה לו ברשותו.4)שיפלו נמצאים שהם שלהם.5)משמע יורש הוא שאביו מאלה
במלווה".6) שניים פי נוטל הבכור ואין ... הילכתא פפא רב "אמר קכה: בתרא במשנה7)בבא ספינה דין מקור מציין הראב"ד ִ

תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי) דמי להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר באדם המדובר שם (יז:), ערכין
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים כז) (ויקרא
רבינו למד ומכאן כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו או ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת

שניים. פי בה נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים הנמצאת שספינה - הראב"ד דברי לפי בבא8)- ברייתא
קכג: מההכנסות.9)בתרא מסויים אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה שבעל היינו מיוחד10)מושכרת מקום

אביו.11)למרעה. מיתת ואין13)כשהשמינה.12)אחר מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר מאליו. בא זה ששבח משום
אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח ורבנן רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול נושאים היתומים
כגון הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב מבאר ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל בכור
פי שנוטל מודים חכמים גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה המים ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל
שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף רעח סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה מעוברת שגם רבינו ומשמיענו שניים.
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אביו14ׁשחט‚. מּמּכירי אביו15אחד מת ּכ ואחר ּבהמה, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבהמה אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל -16. ְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּבכֹור„. לאחר17אין נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבדמים הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, הּיתר18מיתת 19ונֹותן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכגֹון20לּפׁשּוט הּנכסים, ׁשּיׁשּתּנּו והּוא ׁשּנעּׂשּו22ּכרמל21. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ
וכפנּיֹות ּתמרים23ׁשּבלים, מחמת24ׁשּנעּׂשּו ׁשבחּו אבל ; ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָ

וארץ ועבה, ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון נׁשּתּנּו, ולא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעצמן
ּׂשרטֹון ואם25ׁשהעלתה ׁשנים. ּפי ּבּׁשבח נֹוטל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נֹוטל אינֹו - הׁשּביח הֹוצאה .26מחמת ְֲִִֵֵֵַַָָ

ּבמלוה‰. ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא27אין ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אביהם28ּבׁשטר ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ּגב על אף לאב29, היתה . ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשנים,30מלוה ּפי ּבּה נֹוטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ויׁשנּה אביו31הֹואיל ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
מּמּנה יּטל לפיכ אביו. ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיירׁשּנה

ּבכֹורה חלק .32חצי ְֲִֵֶָ
.Âחלּקה33ּבכֹור קדם ּבכֹורה חלק קּים,34ׁשּמכר ממּכרֹו - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּפני
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם
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וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה מעוברת בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת מקור מוסר ג קטן סעיף
רחם של שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור שהוולד
מחזיר - וילדה מעוברת בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק זה מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו
ומזה מחזיר. ואינו קנה שהגנב י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום, נשתנה לא שבוולד משום לבעלים, הוולד
[הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה שניים פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה שאם החושן), קצות (לבעל לו יצא
משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו, חולקים וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא שהרי רבינו, על משיג
בגוף שינוי כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא הנ"ל פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה מבאר,
דבריו סותרים זו בהלכה רבינו דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס.
השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים נחלקו זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה
שדמי מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל כתב שם בסמ"ע
שמלפני השכירות דמי בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט ובנתיבות כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
הבא שבח הם והשניים נוטל ואינו כמלווה הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות תקופת בעד המגיעים אלה ובין האב ִמיתת

ונוטל]. - ב.14)מאליו עמוד קכג, דף שם, יח,15)ברייתא (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו ליתן רגיל שהיה
והקיבה. והלחיים הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים לתת שם16)ג) בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום

כמו דינם הורמו שלא שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו (לפני המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
הקודמת.17)שהורמו. בהלכה באריכות בחלק18)נתבאר לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול הפשוט אין

הבכור. שנטל בקרקע לאחיו.19)בכורה נותן (היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור השבח דמי מחשבים
צה:20) קמא בבא שמואל בשם נחמן רב של קכד.21)מימרא בתרא בבא פפא שיבולת22)רב שהוציאה לפני התבואה קנה

בה. גדלים הפריחה.23)שהגרגרים לנפילת סמוך התומר הפרי.24)פרי שם הסמוכות25)ונשתנה השדות את מציף כשהנהר
הקרקע. את ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש איתו שם.26)גורף קכה:27)גמרא שם הסוגייה מסקנת

מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי נוטל הבכור ואין ... בטוחה.28)"הילכתא של29)שגבייתו וקרקעותיו ִ
משכון, קונה חוב שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על שבמלווה קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים ִהלווה
של טעמו שם בפרישה וביאר נוטל, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה שאינו הלוואתו, בשעת משכנו שאפילו כתב, שם והטור
אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה עד למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים יצחק רב של מדרשתו דבר:
לזה ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי וכפל וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון מועיל הלוואה ִבשעת
שמיטת גבי שאני המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל גבי יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא (בבא יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן בקרקע אבל במטלטלין, זה וכל כספים.
קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים". פי נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל הבכור ואין ... דמסלקי
ינכה או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע יחזיר כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה בתנאי,
החוב מותר את - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם זכות לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
אלא זו, זכות ללווה שאין מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן ולסלקו שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע
אין המסלקים שבמקומות הונא, ורב פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן סוף עד המלווה ביד נשאר הקרקע
לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי ממושכנת קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים פי נוטל המלווה של ִהבכור
חושן בטור (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים שאין במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף זכות כל
לו, קנוי היה הקרקע שאז פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים שאין במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט
משכון בדיני כלום העיר לא כאן ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו אביהם בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל

מסלקים. שאין במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה בהלכות אולם בכור, קכו.30)לעניין שם בתרא בבא
כדרכו.31) כמותו, רבינו ופסק חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל כתב שם "במלוה32)ברי"ף אמרו: ִשם

תקנת הוא זה שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ובתוספות יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, פלגי". ִִשעימו
אחר מקום בכל אבל מיוחדת, הראייה.חכמים עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה שם.34)שם.33)נפסקה

בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם אומר פפא רב בזה, אמוראים נחלקו



סז zelgp zekld - '` xc` c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אביו14ׁשחט‚. מּמּכירי אביו15אחד מת ּכ ואחר ּבהמה, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבהמה אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל -16. ְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּבכֹור„. לאחר17אין נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבדמים הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, הּיתר18מיתת 19ונֹותן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכגֹון20לּפׁשּוט הּנכסים, ׁשּיׁשּתּנּו והּוא ׁשּנעּׂשּו22ּכרמל21. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ
וכפנּיֹות ּתמרים23ׁשּבלים, מחמת24ׁשּנעּׂשּו ׁשבחּו אבל ; ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָ

וארץ ועבה, ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון נׁשּתּנּו, ולא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעצמן
ּׂשרטֹון ואם25ׁשהעלתה ׁשנים. ּפי ּבּׁשבח נֹוטל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נֹוטל אינֹו - הׁשּביח הֹוצאה .26מחמת ְֲִִֵֵֵַַָָ

ּבמלוה‰. ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא27אין ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אביהם28ּבׁשטר ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ּגב על אף לאב29, היתה . ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשנים,30מלוה ּפי ּבּה נֹוטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ויׁשנּה אביו31הֹואיל ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
מּמּנה יּטל לפיכ אביו. ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיירׁשּנה

ּבכֹורה חלק .32חצי ְֲִֵֶָ
.Âחלּקה33ּבכֹור קדם ּבכֹורה חלק קּים,34ׁשּמכר ממּכרֹו - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּפני
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם
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וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה מעוברת בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת מקור מוסר ג קטן סעיף
רחם של שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור שהוולד
מחזיר - וילדה מעוברת בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק זה מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו
ומזה מחזיר. ואינו קנה שהגנב י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום, נשתנה לא שבוולד משום לבעלים, הוולד
[הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה שניים פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה שאם החושן), קצות (לבעל לו יצא
משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו, חולקים וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא שהרי רבינו, על משיג
בגוף שינוי כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא הנ"ל פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה מבאר,
דבריו סותרים זו בהלכה רבינו דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס.
השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים נחלקו זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה
שדמי מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל כתב שם בסמ"ע
שמלפני השכירות דמי בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט ובנתיבות כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
הבא שבח הם והשניים נוטל ואינו כמלווה הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות תקופת בעד המגיעים אלה ובין האב ִמיתת

ונוטל]. - ב.14)מאליו עמוד קכג, דף שם, יח,15)ברייתא (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו ליתן רגיל שהיה
והקיבה. והלחיים הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים לתת שם16)ג) בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום

כמו דינם הורמו שלא שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו (לפני המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
הקודמת.17)שהורמו. בהלכה באריכות בחלק18)נתבאר לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול הפשוט אין

הבכור. שנטל בקרקע לאחיו.19)בכורה נותן (היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור השבח דמי מחשבים
צה:20) קמא בבא שמואל בשם נחמן רב של קכד.21)מימרא בתרא בבא פפא שיבולת22)רב שהוציאה לפני התבואה קנה

בה. גדלים הפריחה.23)שהגרגרים לנפילת סמוך התומר הפרי.24)פרי שם הסמוכות25)ונשתנה השדות את מציף כשהנהר
הקרקע. את ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש איתו שם.26)גורף קכה:27)גמרא שם הסוגייה מסקנת

מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי נוטל הבכור ואין ... בטוחה.28)"הילכתא של29)שגבייתו וקרקעותיו ִ
משכון, קונה חוב שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על שבמלווה קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים ִהלווה
של טעמו שם בפרישה וביאר נוטל, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה שאינו הלוואתו, בשעת משכנו שאפילו כתב, שם והטור
אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה עד למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים יצחק רב של מדרשתו דבר:
לזה ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי וכפל וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון מועיל הלוואה ִבשעת
שמיטת גבי שאני המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל גבי יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא (בבא יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן בקרקע אבל במטלטלין, זה וכל כספים.
קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים". פי נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל הבכור ואין ... דמסלקי
ינכה או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע יחזיר כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה בתנאי,
החוב מותר את - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם זכות לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
אלא זו, זכות ללווה שאין מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן ולסלקו שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע
אין המסלקים שבמקומות הונא, ורב פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן סוף עד המלווה ביד נשאר הקרקע
לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי ממושכנת קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים פי נוטל המלווה של ִהבכור
חושן בטור (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים שאין במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף זכות כל
לו, קנוי היה הקרקע שאז פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים שאין במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט
משכון בדיני כלום העיר לא כאן ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו אביהם בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל

מסלקים. שאין במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה בהלכות אולם בכור, קכו.30)לעניין שם בתרא בבא
כדרכו.31) כמותו, רבינו ופסק חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל כתב שם "במלוה32)ברי"ף אמרו: ִשם

תקנת הוא זה שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ובתוספות יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, פלגי". ִִשעימו
אחר מקום בכל אבל מיוחדת, הראייה.חכמים עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה שם.34)שם.33)נפסקה

בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם אומר פפא רב בזה, אמוראים נחלקו
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ּכפׁשּוט חלק הּנכסים35ונטל ּבכל וּתר נֹוטל36- אינֹו , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּכפׁשּוט אּלא ּבׁשּלא37ּבׁשארן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
מחה אם אבל ענבים38מחה; ׁשנים: ּבפני ואמר ּבאחיו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּמחלּתי מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלּו
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זה הרי - ּבכֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבחלק

ּבענבים מחה וחלקּום39ואפּלּו ּובצרּום מחּברים, ּכׁשהן ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
נכסים ּבׁשאר וּתר לא - וחלק40ּבׁשוה ּדרכּום, אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ

וּתר - יין מּׁשּנעּׂשה ּבהן מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעּמהן
הּנכסים ׁשּמחה41ּבׁשאר למי דֹומה? זה למה הא . ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

עּמהם וחלק וכןּבענבים ּבּכל. וּתר ׁשהרי ּבזיתים, ּבׁשוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Êׁשּיּבם אחיו42מי נכסי ּכל יֹורׁש הּוא - אחיו אׁשת ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּבהן הּוא הרי - מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמחזקים;

האחים אֹותֹו43ּככל קרא ּבכֹור ׁשהרי ׁשּנאמר:45הּכתּוב44. , ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּבכֹור יּמחה46והיה ולא הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכ ּכבּמחזק, ּבראּוי מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשמֹו

ּבּׁשבח נֹוטל אביו47אינֹו מֹות אחרי נכסים מּׁשעת48ׁשּׁשבחּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אביו ּבנכסי אחיו עם חלּקתֹו ׁשעת עד ואפּלּו49מיתה . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּיּבם אחר נכסים הּוא50הׁשּביחּו הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
האחין מן ּכאחד הּנכסים51ּבּׁשבח מן ׁשּנֹוטל ּפי על אף . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָאּלּו
ּכּלן. ּבחּיי ְֵַָָָֻהאב

.Áׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשני52ּכבר נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבמצר ּכאחד ׁשּלֹו הּיבם54אחד53חלקים אבל עם55. ׁשחלק ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבגֹורל אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - אביו ּבנכסי ואם56אחיו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל - מקֹומֹות ּבׁשני גֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה

.Ëיבם האחים57ׁשֹומרת מן אחד ּבּה עּׂשה אפּלּו ׁשּמתה, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מלֹוג58מאמר ּבנכסי יֹורׁשין אביה ּבית מׁשּפחת וחצי59- ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
כרב שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה שבחלק רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך כלל, בו
דעת וכן למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה. לא המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
שם. יוסף והבית הטור לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול ששותף סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן
שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול אינו פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה
לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל שבכור מכאן ללמוד רוצים ִיש
וזה - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד מוחזק אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ואומר, דעתם ִודחה
שהרי סברתו, קיבל שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו המצוי ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו

חלוקה]. לפני הבכורה חלק למכור יכול כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו בסמוך.35)פסק שיבואר כמו עירער, גמרא36)ולא ִ
הנכסים. שבכל בכורה חלק על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק שנטל בכור אסי רב אמר זה37)שם: דין

פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא יכול ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו הוא ישירה מסקנה
שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר יכול שאינו ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה לפני לו שאין רבא בשם שם.38)שאמר

מחוברים.40)שם.39) כשהיו כבר מיחה אלה שבענבים בו41)משום שנטל ומכיון עדיין בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
ובצרום בענבים רבה; ומפרש מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר שהוא דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק
[הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור בדין שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא. דרכום אבל ומסקם, זיתים
(ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת דרך לנו "יש כותב:

ביבמות42)שם)]. "ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו את לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
לשאר ואין המת] נכסי כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו שם על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד.

כלום. בהם כד:43)אחיו המייבם.44)שם במוחזק.45)את אלא נוטל שאינו כבכור דינו דרשו:46)ולפיכך, שם, בגמרא
וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה לייבם צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה מכאן - הבכור" "והיה

שונים). לדינים נב.47)נדרש בכורות ד).48)משנה הלכה למעלה (ראה לאביו בכור אחיו49)כדין חלק כל יורש המייבם
לפני שמת האב בנכסי שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם: כתוב במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
של בעייה כאן ואין שלו כולם המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד הירושה לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת

בשם כתב משנה [במגיד משוםהשבח. האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל המייבם אין באב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
"הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך. רבינו דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח בהם זכה שלא

כולם"]. בחיי האב בנכסיו.50)ומת חוץ51)וזכה מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא אביי מחלוקת
ד). הלכה למעלה (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם ירושת דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, פרק52)לשש

ב. הלכה ביחד,54)בגבול.53)י"ב חלקים שני לו לתת אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם שיש פי על ואף
חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם שוויין ושמים אחד במקום הבכור נוטל - רעה ואחיו טובה שדה רק הוא יקבל כן אם אלא
חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או שותפים ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור החלקים שני והטעם:

בגורל. נוטלים - רע אחד וחלק טוב יב:55)אחד בתרא בתורה:56)בבא כתוב שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה
אחד חלק מורישים, משני באים מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור. חלוקתו ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה

אחיו. מירושת והשני אביו ליבם57)מירושת (מחכה) שומרת שהיא מפני יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שטר58)שיבוא או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה מן

יום (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או ובכסף אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר", ונקראים
א). משנה ב פרק יבמות -59)טוב פירותיהם אוכל שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא המת שבעלה הנכסים

zelgp zekld - '` xc` c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּברזל צאן ּכתּבתּה60נכסי יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי חצי61, עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
והן הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנכסי

ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, .62יירׁשּו ְְְְְִִֵֶַָָֻ
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ׁשאר‡. אֹו אבי, אחי זה אֹו אחי, זה אֹו ּבני, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאֹומר:
מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו. נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכתב נׁשּתּתק אפּלּו מרע. ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבריא
לגּטין. ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - יֹורׁשֹו ׁשּזה ידֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָּבכתב

אינֹו·. ואמר: ּדֹודֹו, ּבן אֹו אחיו ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - ּדֹודי ּבן ואינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי
לי: ויראה יירׁשּנּו. ולא ּבני, אינֹו לֹומר: ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהחזק
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּבנים, לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
ּפיו, על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַאינֹו

לענין הּוא יירׁשּנּו.נאמן ולא ירּׁשה, ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻ
נאמן.‚. אינֹו - הּוא עבּדי ואמר: וחזר ּבני, זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבני, ואמר: וחזר עבּדי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
ּכעבד. לי ׁשהּוא ּכלֹומר, - עבּדי ׁשאמר ׁשּזה נאמן; - ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא זּוז, מאה ּבן עבד לֹו: קֹורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם
אינֹו זה הרי - לעבדים אּלא ּביחּוד אֹותן אֹומרין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

ֱֶָנאמן.
אחר„. וחזר זה, הּוא ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיה

מן להבריח אּלא ּבני אמר ׁשּלא נאמן; - עבּדי ואמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
הּוא ּבני ואמר: וחזר הּוא, עבּדי הּמֹוכס: ּבבית אמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמכס.

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
ואּמא‰. ּפלֹוני אּבא להן: קֹורין אין - והּׁשפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעבדים

נפּגם. הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפלֹונית;
להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין והּׁשפחֹות העבדים היּו אם ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּכגֹון אדֹוניהן, ועבדי ּבני ואת אֹותן מּכירין הּקהל וכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹול,
ואּמא. אּבא להן לקרֹות מּתר אּלּו הרי - הּנּׂשיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעבדי

.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן מּמּנה והֹוליד ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
אם אּמֹו, היא ּומׁשחררת הּוא ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצֹות ּבדקּדּוקי ּבדּוק ׁשהּוא ּכׁשר אדם אֹו הּוא חכם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּתלמיד
עד יּׂשראל ּבת נֹוּׂשא אינֹו כן ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
צרי ואין הּוא, הדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻהחזקה
ּבחזקת זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹומר
לאביו אין ואם אֹותֹו. מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעבד

ׁשּיראה הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת - מּמּנּו חּוץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבן
ּבין חּלק ׁשּלא מי ויׁש הּקּבלה. עּקרי על הֹול ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלי
ּבלבד. אחיו ימּכרּוהּו ׁשּלא לענין אּלא העם, לׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשרים
ואין ּביּׂשראל. נחלק לא ליֹורׁשֹו ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹויׁש

זה. ּדבר על לסמ ְִֶַָָָֹראּוי
.Êׁשּזה ׁשהעידּו: עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

ׁשאינן ּפי על אף אחיו, אֹו ּפלֹוני ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמחזק
ּבעדּות יֹורׁשין אּלּו הרי - הּיחסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹעדי

זֹו.
.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב

הּוא, אחינּו זה ּגם ואמר: הּׁשּוק מן לוי ראּובן ּתפס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם,
הּממֹון, חצי נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע איני אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָוׁשמעֹון
נֹוטל ולוי אחין, ׁשלׁשה ׁשהם הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוראּובן
נכסים ללוי נפלּו לראּובן. הּׁשתּות יחזר - לוי מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹׁשתּות.
מֹודה ראּובן ׁשהרי וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחּלקּו - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאחרים
ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות הׁשּביח אחיהן. זה ׁשּלוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשמעֹון
ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים מּגיע ׁשבח אם לוי: ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמת
מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה הּׁשבח הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּבצר
ׁשל הן הרי - להּבצר הּגיעּו לא עדין ואם ּבהן; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויחּלקּו
ּבחלק לוי ונטל אחי, זה לוי אין ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
ׁשמעֹון יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹראּובן
נכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן אּלא ּכלּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו
מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ׁשהּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרים

מקצתן. יֹודּו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִֵֶָָֹּביֹורׁשין
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יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום. לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי
ּבׁשוה. חֹולקין - הּיֹורׁש זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש זהּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמא
הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת מי ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻלפיכ
הּניח ספק. והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; את יֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּבן
הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְֲִֵֶַַָָֻּבנֹות

הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת
הּבנים·. עם הּבנֹות ּדין איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָּכבר

מּתנאי ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו, וׁשם ּובפרנסתן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיהן
מזֹונֹותיהן, אּלא לּבנֹות אין - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי נכסים ּבעּׂשּור הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל, יירׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוהּבנים
לּבנים אין - מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן לבעליהן; ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּנּׂשאּו
ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. למזֹון הּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור קניין אינו שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר בכתובתה60)וגופם אותם ששמו הנכסים
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו אם אחריותם; עליו קיבל של61)והבעל ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב שהבעל וגרושה נתבאר62)אלמנה ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
כתובתה. לרשת זכותו תחת אשתו קבורת הוצאת הבעל על חכמים שהטילו אמר1)שם או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

לעניין ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא או פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי זה ואמר וחזר בני זה
עימו ויטול הידועים אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס, עדי שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,

כגון1)בחלקו. מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני ספק ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר
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ּברזל צאן ּכתּבתּה60נכסי יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי חצי61, עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
והן הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנכסי

ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, .62יירׁשּו ְְְְְִִֵֶַָָֻ

רביעי 1ּפרק
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ׁשאר‡. אֹו אבי, אחי זה אֹו אחי, זה אֹו ּבני, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאֹומר:
מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו. נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכתב נׁשּתּתק אפּלּו מרע. ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבריא
לגּטין. ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - יֹורׁשֹו ׁשּזה ידֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָּבכתב

אינֹו·. ואמר: ּדֹודֹו, ּבן אֹו אחיו ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - ּדֹודי ּבן ואינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי
לי: ויראה יירׁשּנּו. ולא ּבני, אינֹו לֹומר: ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהחזק
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּבנים, לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
ּפיו, על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַאינֹו

לענין הּוא יירׁשּנּו.נאמן ולא ירּׁשה, ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻ
נאמן.‚. אינֹו - הּוא עבּדי ואמר: וחזר ּבני, זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבני, ואמר: וחזר עבּדי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
ּכעבד. לי ׁשהּוא ּכלֹומר, - עבּדי ׁשאמר ׁשּזה נאמן; - ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא זּוז, מאה ּבן עבד לֹו: קֹורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם
אינֹו זה הרי - לעבדים אּלא ּביחּוד אֹותן אֹומרין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

ֱֶָנאמן.
אחר„. וחזר זה, הּוא ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיה

מן להבריח אּלא ּבני אמר ׁשּלא נאמן; - עבּדי ואמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
הּוא ּבני ואמר: וחזר הּוא, עבּדי הּמֹוכס: ּבבית אמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמכס.

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
ואּמא‰. ּפלֹוני אּבא להן: קֹורין אין - והּׁשפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעבדים

נפּגם. הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפלֹונית;
להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין והּׁשפחֹות העבדים היּו אם ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּכגֹון אדֹוניהן, ועבדי ּבני ואת אֹותן מּכירין הּקהל וכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹול,
ואּמא. אּבא להן לקרֹות מּתר אּלּו הרי - הּנּׂשיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעבדי

.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן מּמּנה והֹוליד ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
אם אּמֹו, היא ּומׁשחררת הּוא ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצֹות ּבדקּדּוקי ּבדּוק ׁשהּוא ּכׁשר אדם אֹו הּוא חכם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּתלמיד
עד יּׂשראל ּבת נֹוּׂשא אינֹו כן ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
צרי ואין הּוא, הדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻהחזקה
ּבחזקת זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹומר
לאביו אין ואם אֹותֹו. מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעבד

ׁשּיראה הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת - מּמּנּו חּוץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבן
ּבין חּלק ׁשּלא מי ויׁש הּקּבלה. עּקרי על הֹול ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלי
ּבלבד. אחיו ימּכרּוהּו ׁשּלא לענין אּלא העם, לׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשרים
ואין ּביּׂשראל. נחלק לא ליֹורׁשֹו ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹויׁש

זה. ּדבר על לסמ ְִֶַָָָֹראּוי
.Êׁשּזה ׁשהעידּו: עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

ׁשאינן ּפי על אף אחיו, אֹו ּפלֹוני ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמחזק
ּבעדּות יֹורׁשין אּלּו הרי - הּיחסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹעדי

זֹו.
.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב

הּוא, אחינּו זה ּגם ואמר: הּׁשּוק מן לוי ראּובן ּתפס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם,
הּממֹון, חצי נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע איני אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָוׁשמעֹון
נֹוטל ולוי אחין, ׁשלׁשה ׁשהם הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוראּובן
נכסים ללוי נפלּו לראּובן. הּׁשתּות יחזר - לוי מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹׁשתּות.
מֹודה ראּובן ׁשהרי וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחּלקּו - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאחרים
ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות הׁשּביח אחיהן. זה ׁשּלוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשמעֹון
ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים מּגיע ׁשבח אם לוי: ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמת
מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה הּׁשבח הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּבצר
ׁשל הן הרי - להּבצר הּגיעּו לא עדין ואם ּבהן; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויחּלקּו
ּבחלק לוי ונטל אחי, זה לוי אין ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
ׁשמעֹון יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹראּובן
נכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן אּלא ּכלּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו
מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ׁשהּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרים

מקצתן. יֹודּו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִֵֶָָֹּביֹורׁשין
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יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום. לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי
ּבׁשוה. חֹולקין - הּיֹורׁש זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש זהּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמא
הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת מי ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻלפיכ
הּניח ספק. והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; את יֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּבן
הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְֲִֵֶַַָָֻּבנֹות

הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת
הּבנים·. עם הּבנֹות ּדין איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָּכבר

מּתנאי ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו, וׁשם ּובפרנסתן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיהן
מזֹונֹותיהן, אּלא לּבנֹות אין - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי נכסים ּבעּׂשּור הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל, יירׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוהּבנים
לּבנים אין - מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן לבעליהן; ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּנּׂשאּו
ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. למזֹון הּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור קניין אינו שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר בכתובתה60)וגופם אותם ששמו הנכסים
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו אם אחריותם; עליו קיבל של61)והבעל ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב שהבעל וגרושה נתבאר62)אלמנה ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
כתובתה. לרשת זכותו תחת אשתו קבורת הוצאת הבעל על חכמים שהטילו אמר1)שם או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

לעניין ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא או פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי זה ואמר וחזר בני זה
עימו ויטול הידועים אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס, עדי שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,

כגון1)בחלקו. מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני ספק ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר



zelgpע zekld - '` xc` d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן אנּדרֹוגינֹוס: אֹו וטמטּום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻֻּובנֹות
ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות, אצל הּטמטּום ודֹוחין יֹורׁשין, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּבנים
אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - מּועטין ׁשהּנכסים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּובזמן
מזֹונֹות. עּמנּו ל ואין אּתה, זכר לֹו: ואֹומרֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָהּבנים,

ונּׂשאת,‚. חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
ׁשהּוא מּפני מּׁשניהם, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו, יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
.„ּבתֹו ונתיּבמה חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹיבמה

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, וילדה חדׁשים, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
אני הּמת ּבן ׁשּמא אֹומר: הּספק זה לאחרֹון, ׁשבעה ּבן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשאין אֹותּה, ליּבם ראּוי אּתה ואין ּכּלן, אבי נכסי את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואירׁש
ראּויה ואּמ אּתה, ּבני ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום; ּבת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּמי
ספק הּיבם זה וגם הֹואיל ּכלּום; אחי ּבנכסי ל ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָליּבם,
זה ּדין וכן ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּמא
חֹולקין אׁשּתֹו: ׁשּנתיּבמה הּמת ּבנכסי הּיבם ּבני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּספק
אחר הּיבם מת מחצה. הּיבם ּובני מחצה נֹוטל הּספק ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשוה,
לירׁש הראּויים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, זה עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחלק
אני, אחיכם אם לֹומר: הּספק לזה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאביהם,
החצי לי החזירּו אחיכם, איני ואם זֹו; ּבירּׁשה חלק לי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻּתנּו
ּכלּום, עּמהן אביהן ּבנכסי הּספק לזה אין - אביכם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידן. מֹוציא ְִִֵָָואין
יֹורׁש‰. הּיבם הרי - האב ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹספק

הּממֹון חצי לֹו יׁש - הּמת ּבן הּוא אם הּספק: וזה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּדאי,
לפיכ ּכלּום, לֹו אין - הּיבם ּבן הּוא ואם חצי, הּיבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולזה
וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה יֹורׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּיבם
לי ויׁש הּמת, ּבן אני אֹומר: הּספק הרי הּיבם, מת ּכ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואחר
ּובן אחינּו, אּתה אֹומרים: והּׁשנים מחצה; ולׁשניכם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצה
ׁשּמֹודה החצי הּזקן; ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיבם
והּׁשתּות נֹוטל, - לֹו הן ׁשּמֹודין והּׁשליׁש נֹוטלין, - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקים - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהּנׁשאר
ואני הּוא ּבני ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי הּספק, מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחציֹו.

ׁש אֹומר: הּיבם ואבי ואניאירׁשּנּו, הּוא הּמת ּבני ּבן ּמא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אני ּבנֹו אֹומר: הּספק הּיבם, (מת ּבׁשוה. חֹולקין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאירׁשּנּו
וזה אּתה, האחר ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו,

ּבׁשוה). חֹולקין - אירׁשּנּו ואני הּוא אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

האּׁשה; יֹורׁשי ּבחזקת מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת - והּתֹוספת עּקר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּכתּבה,
הּבעל ויֹורׁשי חצין נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי ּברזל, צאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנכסי
נכסי מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָחצין.
יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו לאחיו אין - ּתחּלה הּבן מת ׁשאם הם, ספק - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמן ְְְְְִִֵֵֶַָּבנכסי
.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם ּבּתֹו: ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבּקבר, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת
האב יֹורׁשי יחלקּו לפיכ האב. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָונמצאּו
ּבּתֹו ּבן ּומת האב [נׁשּבה] אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעם
יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,

הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי
.Áועליו מֹוריׁשין, ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָנפל

הּבן מת אֹומרין: האב יֹורׁשי חֹוב, ּובעלי אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻּכתּבת
חֹובֹות ּובעלי החֹוב, ואבד ּכלּום, הּניח ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּתחּלה,

ּבירּׁשתֹו הּבן וזכה ּתחּלה, מת האב לנּואֹומרים: ויׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
האּׁשה ועל הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגּבֹות
ּכלּום. ּבלא להם ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּובעלי

.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין
ּבמדינה והאחר זֹו ּבמדינה וזה אחד ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאׁש,
יֹודעין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אדם‡. ולא2אין לירׁשֹו, ראּוי ׁשאינֹו למי להֹוריׁש יכֹול ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּוא3לעקר ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן לפי4הירּׁשה . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

מׁשּפט לחּקת יּׂשראל לבני והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנאמר
נׁשּתּנתה לא זֹו ׁשחּקה לֹומר: ּבין5- ּבּה. מֹועיל הּתנאי ואין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ּבין6ׁשּצּוה ּפה על ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ְִִֵָּבכתב

.·ׁשנים,7לפיכ ּפי יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני איׁש האֹומר: , ְְְְְִִִִִִִִֵַָָֹֹ
ּפלֹוני ּכלּום8איׁש אמר לא - אחיו עם יירׁש לא איׁש9ּבני . ְְְִִִִִִֶַַָָֹֹ

ּבת לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני ּבמקֹום10ּפלֹוני ּתירׁשני ּבּתי , ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו היּו11ׁשּיׁש אבל . ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ואמר ּבנֹות, אֹו אחים אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין ְְְִִִִִַַַַָָָלֹו
אחי מּכלל יירׁשני אחי ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּבּתי12ּכׁשהּוא אֹו , ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו או בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית אדם1)נפל שאין מבאר
היורש. מן הירושה לעקור ולא ליורשו ראוי שאינו מי להוריש קל.2)יכול בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל4)משנה

מקומות). ובכמה יט: קידושין יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני תישתנה.5)בידינו לא תימן: יד חולה6)בכתב
שם.7)אנוש. בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. כלום.9)שם אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל10)דיבורו

בן. לו כשיש שיירשנו.11)שכן - כלל יורשו שאינו מי על כשאומר לזה, הדומה אותי.12)כל יירש אחיי מבין היחידי הוא

zelgp zekld - '` xc` d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנֹותי מּכלל ּתירׁשני קּימין13ּפלֹונית ּדבריו ׁשאמר14- ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
יירׁשני ּבני ּפלֹוני אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

ּכל15לבּדֹו ּכתב אם אבל קּימין; ּדבריו - ּפה על אמר אם : ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
אּפֹוטרֹוּפֹוס אּלא עּׂשהּו לא - לבנֹו ׁשּבארנּו16נכסיו ּכמֹו ,17. ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

.‚- החצי ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:
קּימין אֹו18ּדבריו ּכּפׁשּוט, יירׁש הּבכֹור אמר: אם אבל . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ

ּכלּום; אמר לא - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר:
הּׂשנּואה בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכיר.19הּבכר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי , ְְְִִֶֶַַַַָֹֹ
ּבריא„. היה לא20ואם לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹ

הּיֹורׁשין. מּׁשאר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹלּבכֹור
אמּורים‰. ּדברים אם21ּבּמה אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּכׁשאמר ? ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻ

נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו - מּתנה ּפיו22נתן על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
מרע23לבניו ׁשכיב לאחד,24ּכׁשהּוא ּומעט לאחד רּבה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

קּימין ּדבריו - הּבכֹור להן ירּׁשה25והׁשוה מּׁשּום אמר ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּכלּום אמר לא -26. ְַָֹ

.Âמּתנה,27ּכתב מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדבריו - ּובּסֹוף ּבּתחּלה ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻאף
אֹו ויירׁשּנה, ּבני לפלֹוני ּפלֹונית ּׂשדה ּתּנתן ּכיצד? ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּימין.
לֹו, ותּנתן יירׁשּנה אֹו ויירׁשּנה, לֹו ותּנתן יירׁשּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאמר:

ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על אף מּתנה, לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהֹואיל
ּׂשדֹות ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו - ּובּסֹוף 28ּבּתחּלה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ותּנתן ּפלֹונית, ּׂשדה ּפלֹוני יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלׁשלׁשה
אף קנּו, - ּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלפלֹוני
לֹו ׁשאמר זה אינֹו ירּׁשה ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻעל

מּתנה ּכדי29ּבלׁשֹון לאמירה אמירה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מערב30דּבּור הּמּתנה לׁשֹון ׁשּיהא צרי - ׁשהה אם אבל ; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ְְִָָּבׁשלׁשּתן.
.Êּפלֹוני31ּכיצד יאמר: - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם ? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבמּתנה להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ּפלֹונית ּׂשדה יירׁשּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּופלֹוני
ּתּנתן32ויירׁשּום יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ּופלֹונית ּפלֹונית היה33ּׂשדה ואם ויירׁשּום. ּופלֹוני לפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָ
ּׂשדה ּופלֹוני ּפלֹוני יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף הּמּתנה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹלׁשֹון

ּבמּתנה. להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ְְְְִִִֶֶַַָָָּפלֹונית
.Áהּבעל מּדבריהם34ירּׁשת ׁשהיא ּפי על אף חּזּוק35, עּׂשּו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ

הּתנאי ואין ּתֹורה, ּכׁשל ּבּה36לדבריהם אם37מֹועיל אּלא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכן

.38איׁשּות ִ
.Ëיֹורׁש ּכֹוכבים ׁשאר39העֹובד אבל ּתֹורה. ּדבר אביו את ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

מנהגם. לפי אֹותֹו מּניחין - ְְְִִִִֵֶַָָֻירּׁשֹותיהן
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בנים.13) לו כמותו.14)ואין הלכה שם ונפסקה קיימים", דברי ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו: ברוקה בן יוחנן כרבי
לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה - בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר שם: בגמרא רבא פירש וטעמו

שירצה. אחרים.15)מי יורשים לבין בן בין מחלק לבנו16)רבינו נכסיו כל הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר קלא: שם
מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר, קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - בפרק17)הגדול

ורבינו מתנה בלשון שהמדובר להבין ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל לשון ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו
אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים בין בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם יירשני", בני "פני כתב

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)" נמסר שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש כאן, פשוט,18)הרי"ף ז דין
שלאחריה. הבבא משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים דבריו - נכסיי כל יירש אמר אפילו הראשון19)שהרי חציו

ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו, יורשיו את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו ביום "והיה זה: פסוק של
כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה. בחלק ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות למדנו, הפסוק של
ביניהם, בכור יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים דבריו נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני מבאר
(שם) והטור והרא"ש הפשוטים. חלק לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה והואיל בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור,

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי מפסידים והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים בחלק עליו בעייה20)חולקים
לשנות יכול בריא שגם חננאל רבינו דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים מיד מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא

שם)]. (עיין ירושה ד21)בלשון להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש יכול אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. קכו:22)בדין שם מתנה.23)משנה וכמסורין24)בלשון "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין, צריכה ואינה

סדרי25)דמי". רק וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין בריאים בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי הרשב"ם26)ירושה, זו. למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון

מי ויש לשנות. רשאי אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן רבי על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש,
מודה, ברוקה בן יוחנן רבי גם ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר "לא שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר,
בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי: והפירוש יונה. רבינו הסכים ולזה

ה וכן דעתכולה. את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של וסגנונה ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י דעת יא
מיגאש. הר"י קכט.27)רבו שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, שם.28)משנה בין29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

יוחנן רבי נגד כמותו הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא מיגאש הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
זה. נמשך30)בדין מתנה ולשון אחד, כדיבור הוא דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב: תלמיד שלום שאילת כדי
ו.31)לכולם. הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב שם.32)נוסח לקיש ריש של שדות33)לשונו בשתי היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני פג:34)ושני חכמים.35)כתובות יירשנה.36)מדברי שלא התנה והוא37)אם
אותה. באריכות.38)יורש זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה ב הלכה כ"ג ולמד39)פרק יז: קידושין רבא של מימרא

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם "וחישב ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה של מדרשתו זה
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ּבנֹותי מּכלל ּתירׁשני קּימין13ּפלֹונית ּדבריו ׁשאמר14- ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
יירׁשני ּבני ּפלֹוני אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

ּכל15לבּדֹו ּכתב אם אבל קּימין; ּדבריו - ּפה על אמר אם : ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
אּפֹוטרֹוּפֹוס אּלא עּׂשהּו לא - לבנֹו ׁשּבארנּו16נכסיו ּכמֹו ,17. ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

.‚- החצי ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:
קּימין אֹו18ּדבריו ּכּפׁשּוט, יירׁש הּבכֹור אמר: אם אבל . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ

ּכלּום; אמר לא - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר:
הּׂשנּואה בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכיר.19הּבכר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי , ְְְִִֶֶַַַַָֹֹ
ּבריא„. היה לא20ואם לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹ

הּיֹורׁשין. מּׁשאר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹלּבכֹור
אמּורים‰. ּדברים אם21ּבּמה אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּכׁשאמר ? ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻ

נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו - מּתנה ּפיו22נתן על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
מרע23לבניו ׁשכיב לאחד,24ּכׁשהּוא ּומעט לאחד רּבה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

קּימין ּדבריו - הּבכֹור להן ירּׁשה25והׁשוה מּׁשּום אמר ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּכלּום אמר לא -26. ְַָֹ

.Âמּתנה,27ּכתב מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדבריו - ּובּסֹוף ּבּתחּלה ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻאף
אֹו ויירׁשּנה, ּבני לפלֹוני ּפלֹונית ּׂשדה ּתּנתן ּכיצד? ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּימין.
לֹו, ותּנתן יירׁשּנה אֹו ויירׁשּנה, לֹו ותּנתן יירׁשּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאמר:

ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על אף מּתנה, לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהֹואיל
ּׂשדֹות ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו - ּובּסֹוף 28ּבּתחּלה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ותּנתן ּפלֹונית, ּׂשדה ּפלֹוני יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלׁשלׁשה
אף קנּו, - ּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלפלֹוני
לֹו ׁשאמר זה אינֹו ירּׁשה ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻעל

מּתנה ּכדי29ּבלׁשֹון לאמירה אמירה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מערב30דּבּור הּמּתנה לׁשֹון ׁשּיהא צרי - ׁשהה אם אבל ; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ְְִָָּבׁשלׁשּתן.
.Êּפלֹוני31ּכיצד יאמר: - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם ? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבמּתנה להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ּפלֹונית ּׂשדה יירׁשּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּופלֹוני
ּתּנתן32ויירׁשּום יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ּופלֹונית ּפלֹונית היה33ּׂשדה ואם ויירׁשּום. ּופלֹוני לפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָ
ּׂשדה ּופלֹוני ּפלֹוני יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף הּמּתנה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹלׁשֹון

ּבמּתנה. להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ְְְְִִִֶֶַַָָָּפלֹונית
.Áהּבעל מּדבריהם34ירּׁשת ׁשהיא ּפי על אף חּזּוק35, עּׂשּו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ

הּתנאי ואין ּתֹורה, ּכׁשל ּבּה36לדבריהם אם37מֹועיל אּלא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכן

.38איׁשּות ִ
.Ëיֹורׁש ּכֹוכבים ׁשאר39העֹובד אבל ּתֹורה. ּדבר אביו את ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

מנהגם. לפי אֹותֹו מּניחין - ְְְִִִִֵֶַָָֻירּׁשֹותיהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנים.13) לו כמותו.14)ואין הלכה שם ונפסקה קיימים", דברי ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו: ברוקה בן יוחנן כרבי
לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה - בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר שם: בגמרא רבא פירש וטעמו

שירצה. אחרים.15)מי יורשים לבין בן בין מחלק לבנו16)רבינו נכסיו כל הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר קלא: שם
מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר, קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - בפרק17)הגדול

ורבינו מתנה בלשון שהמדובר להבין ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל לשון ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו
אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים בין בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם יירשני", בני "פני כתב

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)" נמסר שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש כאן, פשוט,18)הרי"ף ז דין
שלאחריה. הבבא משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים דבריו - נכסיי כל יירש אמר אפילו הראשון19)שהרי חציו

ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו, יורשיו את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו ביום "והיה זה: פסוק של
כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה. בחלק ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות למדנו, הפסוק של
ביניהם, בכור יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים דבריו נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני מבאר
(שם) והטור והרא"ש הפשוטים. חלק לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה והואיל בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור,

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי מפסידים והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים בחלק עליו בעייה20)חולקים
לשנות יכול בריא שגם חננאל רבינו דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים מיד מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא

שם)]. (עיין ירושה ד21)בלשון להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש יכול אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. קכו:22)בדין שם מתנה.23)משנה וכמסורין24)בלשון "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין, צריכה ואינה

סדרי25)דמי". רק וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין בריאים בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי הרשב"ם26)ירושה, זו. למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון

מי ויש לשנות. רשאי אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן רבי על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש,
מודה, ברוקה בן יוחנן רבי גם ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר "לא שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר,
בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי: והפירוש יונה. רבינו הסכים ולזה

ה וכן דעתכולה. את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של וסגנונה ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י דעת יא
מיגאש. הר"י קכט.27)רבו שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, שם.28)משנה בין29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

יוחנן רבי נגד כמותו הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא מיגאש הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
זה. נמשך30)בדין מתנה ולשון אחד, כדיבור הוא דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב: תלמיד שלום שאילת כדי
ו.31)לכולם. הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב שם.32)נוסח לקיש ריש של שדות33)לשונו בשתי היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני פג:34)ושני חכמים.35)כתובות יירשנה.36)מדברי שלא התנה והוא37)אם
אותה. באריכות.38)יורש זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה ב הלכה כ"ג ולמד39)פרק יז: קידושין רבא של מימרא

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם "וחישב ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה של מדרשתו זה
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.Èאּלא40והּגר ּכֹוכבים העֹובד אביו את יֹורׁש אינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
למרּדֹו41מּדבריהם יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, ׁשּיירׁש לֹו ּתּקנּו .42. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זֹו ּבירּׁשה מֹועיל ׁשּתנאי לי, העֹובד43ויראה ואין הֹואיל , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
חכמים ּבתּקנת לעמד מחּיב ּכֹוכבים44ּכֹוכבים העֹובד ואין . ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ

ּגר את יֹורׁש גר ולא הּגר, אביו את ּתֹורה45יֹורׁש מּדברי לא , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
סֹופרים מּדברי .46ולא ְְְִִִֵֹ

.‡Èהּנֹותן ּפי47ּכל על אף הּיֹורׁשין, והּניח לאחרים נכסיו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
נֹוחה חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה נֹוהגין הּיֹורׁשין ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

להן48הימּנּו ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו חסידּות49, מּדת . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אדם יעיד ׁשּלא הירּׁשה50היא, ּבֹו ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ונֹוהג חכם לאחיו ּכּׁשּורה נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמן
ַָּכּׁשּורה.

.·Èהּיּׂשראלים52ׁשהמיר51יּׂשראל קרֹוביו את יֹורׁש - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּלא53ּכׁשהיה ּולקנסֹו ממֹונֹו את לאּבד ּדין ּבית ראּו ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ידיהם את לחּזק ׁשּלא ּכדי יׁש54יירׁש, ואם ּבידן. הרׁשּות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן להן. הּמּומר אביהן ירּׁשת ּתּנתן - ּביּׂשראל ּבנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו

ּבּמערב ּתמיד .55הּמנהג ְֲִִַַַָָָ
.‚Èחכמים אדם56צּוּו יׁשּנה ׁשּלא אפּלּו57, ּבחּייו הּבנים ּבין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

יֹוסף ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר
יֹוסף .58עם ִֵ

ׁשביעי 1ּפרק
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ׁשּמת‡. ּברּורה ראיה ׁשּיביאּו עד נֹוחלין הּיֹורׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף ּתּמן, לפי ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָֻמּׂשיחין

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻונֹוטל
ׁשהיא·. ּפי על אף ּבעלי, מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנּׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת
נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי, מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי הּמת, אחיו ׁשם על יקּום ׁשּנאמר: ּפיה; על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.

ׁשּטבע‚. עדים ּובאּו סֹוף, להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זכרֹו, ואבד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבפניהם
ּבאּו אם וכן ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלכּתחּלה
צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעדים
ולא ׁשּנהרג אֹו ומת, ּבּמלחמה ׁשּנדקר אֹו ּבֹו, אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעֹוף
אֹותם והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אבל ּפניו ְְְֲִִִִִִִָָָָָָָֻהּכירּו
- ּכ אחר זכרֹו אבד אם ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות לּנחלה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹורדין
מּפני אּלא אּלּו ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר: ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאׁשּתֹו.
ּבדברים העדים העידּו אם ממֹון, לענין אבל ּכרת; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּסּור
זכרֹו, ואבד הּדברים אֹותן ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן
וכזה ּפיהן. על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת נׁשמע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
ׁשחלק מי ׁשמענּו ולא דינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשים

זה. ְֶָָּבדבר
וחלקּו„. לּנחלה יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּוי

מחמת הּבֹורח וכן מּידן. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה
יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת הּיֹוצא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָסּכנה.
ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידן, מֹוציאין - וחלקּום ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנכסיו

ִָמֹוריׁשן.
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

יהיּו הּמּטלטלין ּכל עֹוּׂשין? ּכיצד ּבנכסיהן. להתעּסק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּדין
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקעֹות את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹוא ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהן
ּומה ּׁשעּׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים אּלּו ׁשמין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,
ּבין ּבמּטלטלים ּבין לעֹולם, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָיעמידּו
ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אֹו הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבקרקעֹות,
אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמתּו?

דעת. ּבני ׁשהן ְְִִֵֵֶַַלגדֹולים
.Âוענבים לקצר קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה
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ורבי אביו. של אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש. תשלום כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו מת
רבי של לימודו קיבל לא שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן

הכלל. מן כיוצא ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו שמפני לומר שאפשר משום מן41)שם.40)יוחנן,
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כקטן שנתגייר ש"גר משום יורשו, אינו [בתוספות42)התורה ירושתו. את יפסיד שלא כדי

הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר הלא מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל דיבור שם ישנים
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש? יורש.43)ולא אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה יכול44)אם

מדבריהם שהיא פי על אף מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה למעלה נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא
האמור. מטעם התנאי מועיל הגר שבירושת כאן, משמיענו למעלה:45)ולפיכך נתבאר והטעם, שנתגיירו. אחים שני או ובנו האב
גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הגויית, בשר קורבת כאן46)שנותקה שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו הנימוק

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור אם קלג:47)שהרי בתרא בבא וכו'48)משנה ממעשיו רוח נחת לחכמים "אין
לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון רבן לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא" נחלה (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים

תלמידו. יהודה לרב (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור - כשורה נוהגין בניו הלכה49)היו למעלה נתבאר
קיימים. דבריו מתנה שבלשון יהודה.50)ה. לרב כך הורה שמואל כזו. צוואה על כעד יחתום החליף52)שם.51)שלא

השתמד. לעשיו53)דתו, ירושה "כי ה): (שם מהכתוב אביו את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא פי על אף
כישראל חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל ומכאן שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו שעיר", הר את נתתי

הממירים.54)מומר). רבינו.55)ידי מגורי מקום למצרים, מערבית שהן אירופה י:56)בארצות יעדיף.57)שבת לא
חריפה.58) אחים לשנאת גרמה יעקב לו שנתן הפסים מורישם,1)שכתונת שמת ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר
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לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין

ואֹוכ הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין אּלאאין ל. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
.Ë.ּׂשכר מּמּנּו לֹוקחין אין - ׁשכן ׁשהּניחֹו מי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּקרקעֹות:

עד ׁשהּניחֹו ּכמֹו יּׁשארּו - אריס ּבהן ׁשהיה כרם אֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוּׂשדה
ּבּורים; יּׁשארּו - ּבּורים ׁשהּניחם כרם אֹו וּׂשדה ְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשּיבֹוא.
מצּוין אנּו אין לדעת ואבדה ממֹונֹו, אּבד ּברצֹונֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

ְֲִַָלהחזירּה.
.Èהּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת ּברּורה ראיה ׁשּיביא עד ּכאריס ּבהן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים

ׁשּיבֹוא. עד ֶַָאֹו
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לנכסי‡. אֹו ּבֹורח אֹו הּׁשבּוי לנכסי קרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשּמֹורידין
ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי. לי הּמּגיע חלקי זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:

ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׂשדהּו,
ּבירּׁשתי, לי ׁשהּגיע חלקי זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאח,
הּנׁשּבה הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי. ירּׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומחמת
אבי ׁשּמחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין -ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה. חלק ְִֵֶֶַָירׁשּתי
מחמת·. קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו. היא יתרה הרחקה לירׁש. ראּויין ׁשאינן האם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחי
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻיׁש
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות ׁשטר עלי ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
חלק ׁשּזה ויאמר ויטען הּימים ויארכּו הּׁשטרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיאבדּו
ּבאּׁשה מעּׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו) (מחמתֹו לֹו ּבא ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻירּׁשה
אחת, ּובת היא הּזקנה ונׁשּבית ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת,
אין חכמים: ואמרּו קטן; ּבן והּניחה ׁשנּיה ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּומתה
הּזקנה, מתה ׁשּמא - לּנכסים הּנׁשארה הּבת זֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמֹורידין
לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן;
ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה
קטן, ׁשל לחצי אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי מּתֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָעֹוּׂשין?
ׁשמעּו זמן אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָמעמידין

הּזקנ לׁשליׁשׁשּמתה הּנׁשארה הּבת ּתרד חכמים: אמרּו ה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן וירד ירּׁשתּה; חלק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנכסים,
מעמידין - הּׁשבּויה ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה; מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת גם מתה ׁשּמא הּקטן, חלק מּפני אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלּה. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.
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ּכּלן2האחין‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - להן ׁשהּניח ּבּמה ּביחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּתּמׁשין
מֹוריׁשן. ּבנכסי ׁשּתפין הן הרי - הּיֹורׁשין ּבׁשאר וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּדבר.

זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנּׂשא לאמצע3וכל הּׂשכר -4. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּיֹורׁשין·. את5היּו הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נטושין. או רטושים לנכסי או בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ולא1)ודין אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר
קטן. לנכסי אחרת,1)קרוב ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש ודין לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

האחים מן אחד ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן נושא ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד ודין
וקטנים גדולים בנים מניח ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי נטל ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר
שלובש האחים גדול ודין שושבינות, החזרת ודין הגדולים, מזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים פרנסת מתפרנסים הגדולים שאין

נשמעים. דבריו שיהיו כדי הבית, קמד.2)מתפוסת בתרא בבא הירושה.3)משנה ממעשה4)של נלמד זה בשווה. חולקים
גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו האחרים היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן שנשא קמד.) (שם ספרא רב של
הוא שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים פרנסה לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד שביטל ספרא כרב
אני לטעון: יכול ואינו לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים שאנו טרחתי, ובשבילי - והרווחתי וכביאורו5)טרחתי קמג: שם משנה
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לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין

ואֹוכ הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין אּלאאין ל. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
.Ë.ּׂשכר מּמּנּו לֹוקחין אין - ׁשכן ׁשהּניחֹו מי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּקרקעֹות:

עד ׁשהּניחֹו ּכמֹו יּׁשארּו - אריס ּבהן ׁשהיה כרם אֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוּׂשדה
ּבּורים; יּׁשארּו - ּבּורים ׁשהּניחם כרם אֹו וּׂשדה ְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשּיבֹוא.
מצּוין אנּו אין לדעת ואבדה ממֹונֹו, אּבד ּברצֹונֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

ְֲִַָלהחזירּה.
.Èהּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת ּברּורה ראיה ׁשּיביא עד ּכאריס ּבהן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים

ׁשּיבֹוא. עד ֶַָאֹו

ׁשמיני 1ּפרק
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לנכסי‡. אֹו ּבֹורח אֹו הּׁשבּוי לנכסי קרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשּמֹורידין
ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי. לי הּמּגיע חלקי זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:

ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׂשדהּו,
ּבירּׁשתי, לי ׁשהּגיע חלקי זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאח,
הּנׁשּבה הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי. ירּׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומחמת
אבי ׁשּמחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין -ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה. חלק ְִֵֶֶַָירׁשּתי
מחמת·. קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו. היא יתרה הרחקה לירׁש. ראּויין ׁשאינן האם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחי
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻיׁש
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות ׁשטר עלי ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
חלק ׁשּזה ויאמר ויטען הּימים ויארכּו הּׁשטרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיאבדּו
ּבאּׁשה מעּׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו) (מחמתֹו לֹו ּבא ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻירּׁשה
אחת, ּובת היא הּזקנה ונׁשּבית ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת,
אין חכמים: ואמרּו קטן; ּבן והּניחה ׁשנּיה ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּומתה
הּזקנה, מתה ׁשּמא - לּנכסים הּנׁשארה הּבת זֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמֹורידין
לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן;
ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה
קטן, ׁשל לחצי אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי מּתֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָעֹוּׂשין?
ׁשמעּו זמן אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָמעמידין

הּזקנ לׁשליׁשׁשּמתה הּנׁשארה הּבת ּתרד חכמים: אמרּו ה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן וירד ירּׁשתּה; חלק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנכסים,
מעמידין - הּׁשבּויה ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה; מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת גם מתה ׁשּמא הּקטן, חלק מּפני אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלּה. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.

ה'תשע"א א' אדר כ"ו רביעי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכּלן2האחין‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - להן ׁשהּניח ּבּמה ּביחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּתּמׁשין
מֹוריׁשן. ּבנכסי ׁשּתפין הן הרי - הּיֹורׁשין ּבׁשאר וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּדבר.

זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנּׂשא לאמצע3וכל הּׂשכר -4. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּיֹורׁשין·. את5היּו הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נטושין. או רטושים לנכסי או בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ולא1)ודין אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר
קטן. לנכסי אחרת,1)קרוב ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש ודין לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

האחים מן אחד ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן נושא ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד ודין
וקטנים גדולים בנים מניח ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי נטל ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר
שלובש האחים גדול ודין שושבינות, החזרת ודין הגדולים, מזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים פרנסת מתפרנסים הגדולים שאין

נשמעים. דבריו שיהיו כדי הבית, קמד.2)מתפוסת בתרא בבא הירושה.3)משנה ממעשה4)של נלמד זה בשווה. חולקים
גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו האחרים היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן שנשא קמד.) (שם ספרא רב של
הוא שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים פרנסה לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד שביטל ספרא כרב
אני לטעון: יכול ואינו לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים שאנו טרחתי, ובשבילי - והרווחתי וכביאורו5)טרחתי קמג: שם משנה
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אמרּו6הּנכסים לאמצע. הׁשּביחּו לנּו7- ּׁשהּניח מה ראּו : ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ואֹוכלין עֹוּׂשין אנּו והרי מׁשּביח8אּבא, ׁשל הּׁשבח -9. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמׁשּביח;ׁשּיהי10והּוא ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
עצמן מחמת נכסים ׁשבחּו לאמצע.11אבל הּׁשבח - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכלל12וכן‚. הּיֹורׁשת היא מת ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדֹודיה13אחיֹותיה ּבנֹות ּבכלל -14אֹו הּנכסים והׁשּביחה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּבעלי, לי ּׁשהּניח מה ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשבח
הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים הׁשּביח ואֹוכלת, עֹוּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהריני

ׁשּלּה. ֶֶַַָהּׁשבח
ׁשּירׁש„. ואחר15מי ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

- הן קטּנים אם אחרת: ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לאמצע ׁשּיׁש16הּׁשבח נֹודע ולא הֹואיל גדֹולים, היּו ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכאריס לֹו ׁשמין - אחין קטן17לֹו לנכסי ׁשּירד אח וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשהרי לאמצע, הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהׁשּביח
ירד. ּברׁשּות ְִַָֹלא

האחין‰. מן אם18אחד סחֹורה, ּבהן ועּׂשה מעֹות ׁשּלקח ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הרי - אחת ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכם ּתלמיד ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּלֹו אחיו19הּׂשכר לצר ּומתעּסק ּתֹורתֹו מּניח זה ׁשאין ;20. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Âהאחין מן ּגּבאי21אחד הּמל ׁשּמכניס22ׁשּמּנהּו סֹופר אֹו ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמל ּבממֹון וכ23ּומֹוציא מעבֹודת, ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ידּוע אביהן ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, אביהן מחמת אם ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמלכים:

ואמר זה, עם24ּבדבר חסד לעּׂשֹות ּכדי ּבנֹו ּתחּתיו נעמיד : ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לכל ּבעבֹודה ׁשּיּׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהיתֹומים

למּנֹותֹו וראּוי ּביֹותר חכם היה ואפּלּו מחמת25האחין. ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
לעצמֹו זה הרי - מּנּוהּו .26עצמֹו ְְְֲִֵֶַַ

.Êהאחין מן הּבית27אחד ּבתֹו ונֹותן נֹוּׂשא וקנה28ׁשהיה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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בגמרא. רבא להשביח.6)של יכולים אינם שהשביחו.7)והקטנים לפני לקטנים רשב"ם8)הגדולים השבח. את נוטלים
מלשונו גם משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל - עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר, במשנתנו
תנא (שם לא רבי אמר ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני להיות צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של
הרשב"ם על לתמוה ויש שם). הב"ח הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו וכן דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או
שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים בין מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את כלל הביאו שלא המגיד והרב

עדים. בפני תנאי מספיק בגדולים אבל בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו שמא דין, בית שהאחרים,9)בפני מפני
אבל שמפסידים. במקום היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא (בבבא שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם

שם). הרא"ש כתב וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים אינם שהרי כלום, מפסידים אינם בתנאי.10)כאן
אדמה11) עליהן והעלה שדות והציף גדותיו על הנהר שעלה זבל.כגון או וכו'"12)שמינה שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:

דוגמאות. הוסיף ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם בגמרא ראובן13)וביארו ומת אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
יורשו שהיה אביהן, מכוח בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי

בחיים. היה עוד14)אילמלי מוסיף שם ורשב"ם בנות. והניחו ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן שהיו כגון,
הבנים. בין אשתי תירש בעלה: שאמר כגון וֿמ.15)דוגמא: לט: מציעא של16)בבא הירושה בחלק כאריס חלק נוטל ואינו

למעלה (ראה שבוי הוא אפילו קטן לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר מרי של במעשה שם חסדא כרב אחיו.
לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי על ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון ולפיכך א) הלכה ח פרק

לאחיו. ומקבל17)מחל סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים משום אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
כמו בנכסיהם מטפלים דין בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו אלה ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם (ראה בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת יוצא בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי
עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה וכל דין. בית ברשות כיורד
הראב"ד כאן.[בהשגות בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה הדינים כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף משקיע הוא
שטעות ברור, רטושין". דהיינו ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי קרוב מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב:

"גדול"]. להיות צריך "קטן" במקום כאן, בהערות).18)סופר א הלכה למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
כפי19) אחיו בחלק טירחתו שכר וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד הובא והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים וכולם ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב, כאן יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים דבריו "ואין ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט חושן יוסף ובבית
והרי20) אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ דרך עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו לצורך

שהתנאי רבינו, דעת שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא ללמוד יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
שהרי משלו, כסף השקיע ספרא שרב לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש בגופו טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל
בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה "שבק בפירוש: שם אמרו

כסף. בהשקעות שהמדובר הבית).21)הפוסקים בבדק קעז סימן שם יוסף (בית חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
השותפין". "האחין המשנה: מלשון משמע מסים.22)וכן מההכנסות.23)גובה מסויים חלק או קצוב שכר המלך24)ומקבל

שריו. עצמו.25)או כתוב:26)בזכות שם [במשנה נתמנה. האב בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב אם אפילו
מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות - אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם אחד שנפל השותפין "האחין
נוטל המלך לאומנות שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו. הכול - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור (מובא

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק נב.27)לעצמו שם ושמואל רב המשותפים.28)מחלוקת הירושה נכסי ענייני כל מנהל היה

zelgp zekld - '` xc` e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבּדֹו ּבׁשמֹו החֹוב29עבדים ׁשטר והיה לאחרים הלוה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשהלויתי אּלּו מעֹות ואמר: לבּדֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹו

אּמי אבי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, לבּדי ׁשּלי אּלּו אֹו30עבדים , ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראיה להביא עליו - לי נּתנה מּתנה אֹו מצאתי, 31מציאה ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבמּתנה זכה אֹו מציאה, מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו .32ׁשּנפלה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

והיּו34האּׁשה33וכן הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
על יֹוצאֹות חֹובֹות, וׁשטרי עבדים ממּכר ׁשטרי ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָאֹונֹות,
עליה - אבֹותי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, ׁשּלי ואמרה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּה,

לירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ראיה ׁשהיתה35להביא אלמנה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻ
יֹוצאֹות ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָנֹוּׂשאת
אֹו מצאתי, מציאה אֹו לי, נפלּו מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, ְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻעל

ראיה להביא עליה - לי נּתנה נדּוניא36מּתנה לּה יׁש ואם .37, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָ
נדּוניא לּה אין אם אבל נאמנת. - לקחּתי מּנדּוניתי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרה:

ראיה הביאה הּיֹורׁשין.38ולא ּבחזקת הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

ּבעּסתן39ּבעּסתן חלּוקין היּו אם אבל מעּסתֹו40; ׁשּמא - ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָָ

ראיה41קּמץ להביא האחין ועל אמצע42, מּׁשל וכן43ׁשהן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זה מת להביא44אם האחין על - הּבית ּבתֹו והּנֹוּׂשא הּנֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֶַַָָָָָֹראיה,
.Ëהאחין מן חֹוב45אחד ידֹו46ׁשּׁשטר מּתחת -47יֹוצא ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבכתיבה לֹו נתנֹו ׁשאביו ראיה להביא אֹו49ּומסירה48עליו , ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָ
הרי - ראיה הביא לא ואם מרע; ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּצּוה

לאמצע. ְֶַָהּוא
.Èאמּורים ּדברים ׁשֹומטין50ּבּמה ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, ?51 ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

- מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ׁשּטען אחר אבל מּזה; ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבֹו ראיה.52ּגֹובה להביא צרי ואינֹו , ְְְִִֵֶָָָָ

.‡Èהאחין מן אֹו53אחד ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
אצלנּו, אּתה אין אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - אּמנּות ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻללמד

הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל הֹוצאת54אין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
רּבים. ּבין מזֹונֹותיו ּכהֹוצאת לבּדֹו האחד ְְְְִֵֶַַַָָָָמזֹונֹות

.·Èׁשּמת הּגדֹולים55מי אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ
מזֹונֹות56מתּפרנסים נּזֹונים הּקטּנים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָֹ
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הירושה.29) בכספי שנקנו רמז בו ואין בלבד שמו כתוב הקניין האם,30)בשטר מן ולא האב מן אחיו הם האחרים והיורשים
המעות. באותן חלק להם ששנינו31)ואין משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל הלכה מקום שבכל פי על אף כרב.

(שם:). בברייתא כסף32)כמותו לו שיש ראייה להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה" להביא "עליו סתם: אמר רב
את בדק שבוודאי דין בית על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך פירש ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו

כרבה. רבינו ופסק נכונים. ונמצאו - השטר לתוכן הנוגעים הפרטים שם.33)כל לומר35)נשואה.34)ברייתא התכוון לא
העבדים לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה ראייה מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם ראייה להביא שעליה
בנכסי המטפלת אלמנה באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
[בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן כל שלא שם הגמרא מדברי ונראה כן. הדין בעלה בנכסי בנשואה שגם משמיענו ורבינו יתומים.
בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה ובמגיד לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל הלכה אישות מהלכות כ"ב

הבית]. בתוך ונותנת נושאת כשאינה שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה ואין ו. פרק אומרים,36)כתובות אנו ואין
היתומים לרעת האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא והרי יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית מכיוון

ראייה. בלי לה נאמין בעלה.37)ולפיכך, מות אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה אינם39)שם.38)נכסים
ביחד. אוכלים מזונותיהם ואפילו דבר בשום בית40)חלוקים משק ומנהל המשותפת מהירושה פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. זה.41)בפני סכום וחסך שלו הבית משק הוצאות שם.42)צמצם חסדא רב של המשותפים.43)מימרא מנכסים
להביא44) יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא האחין על - מת שאם (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר א עמוד שם

בגמרא שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא מטילים האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום ראייה
כמותו, כאן) רבינו (וכן חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה (הקושיא "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא מי דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה היכא כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר:
אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה להון ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל, הך כי בקושיא, דעלתה
- הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא" בהאי פירוקא

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו קעג.45)לא שם לפלוני.46)ברייתא כסף שהלווה אביהם נתנו47)של אבא - וטוען
במתנה. זה.48)לי חוב שטר על מתנה שטר לו הקנאת49)שכתב בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין השטר. את לו ומסר

רבינו ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה ניקנות אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר: רבי שטר;
אחר,50)כחכמים. מלווה בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא אחר באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא

כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא צריך - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען היתר51)והוא מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מדעת שלא המשותפת הירושה מן לקחת שנאמנותו52)לעצמם רבינו, כתב (שם) מכירה בהלכות

הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה אבל בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך שאינו המלווה לגבי מצומצמת
מיגאש. הר"י רבו שיטת היא וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית ראייה הבא קמד:53)שלי, שם וגמרא ברייתא

פחות54) עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות הוצאות חשבון לפי
המתחיל דיבור שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי (על בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות מסיכום

שם.55)ברכת). בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם מנכסים56)משנה ויתכסו יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים
עצמו. הסוג מאותו קטנים משל יותר יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים,



עה zelgp zekld - '` xc` e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבּדֹו ּבׁשמֹו החֹוב29עבדים ׁשטר והיה לאחרים הלוה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשהלויתי אּלּו מעֹות ואמר: לבּדֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹו

אּמי אבי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, לבּדי ׁשּלי אּלּו אֹו30עבדים , ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראיה להביא עליו - לי נּתנה מּתנה אֹו מצאתי, 31מציאה ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבמּתנה זכה אֹו מציאה, מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו .32ׁשּנפלה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

והיּו34האּׁשה33וכן הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
על יֹוצאֹות חֹובֹות, וׁשטרי עבדים ממּכר ׁשטרי ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָאֹונֹות,
עליה - אבֹותי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, ׁשּלי ואמרה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּה,

לירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ראיה ׁשהיתה35להביא אלמנה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻ
יֹוצאֹות ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָנֹוּׂשאת
אֹו מצאתי, מציאה אֹו לי, נפלּו מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, ְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻעל

ראיה להביא עליה - לי נּתנה נדּוניא36מּתנה לּה יׁש ואם .37, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָ
נדּוניא לּה אין אם אבל נאמנת. - לקחּתי מּנדּוניתי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרה:

ראיה הביאה הּיֹורׁשין.38ולא ּבחזקת הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

ּבעּסתן39ּבעּסתן חלּוקין היּו אם אבל מעּסתֹו40; ׁשּמא - ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָָ

ראיה41קּמץ להביא האחין ועל אמצע42, מּׁשל וכן43ׁשהן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זה מת להביא44אם האחין על - הּבית ּבתֹו והּנֹוּׂשא הּנֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֶַַָָָָָֹראיה,
.Ëהאחין מן חֹוב45אחד ידֹו46ׁשּׁשטר מּתחת -47יֹוצא ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבכתיבה לֹו נתנֹו ׁשאביו ראיה להביא אֹו49ּומסירה48עליו , ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָ
הרי - ראיה הביא לא ואם מרע; ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּצּוה

לאמצע. ְֶַָהּוא
.Èאמּורים ּדברים ׁשֹומטין50ּבּמה ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, ?51 ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

- מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ׁשּטען אחר אבל מּזה; ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבֹו ראיה.52ּגֹובה להביא צרי ואינֹו , ְְְִִֵֶָָָָ

.‡Èהאחין מן אֹו53אחד ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
אצלנּו, אּתה אין אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - אּמנּות ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻללמד

הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל הֹוצאת54אין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
רּבים. ּבין מזֹונֹותיו ּכהֹוצאת לבּדֹו האחד ְְְְִֵֶַַַָָָָמזֹונֹות

.·Èׁשּמת הּגדֹולים55מי אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ
מזֹונֹות56מתּפרנסים נּזֹונים הּקטּנים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָֹ
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הירושה.29) בכספי שנקנו רמז בו ואין בלבד שמו כתוב הקניין האם,30)בשטר מן ולא האב מן אחיו הם האחרים והיורשים
המעות. באותן חלק להם ששנינו31)ואין משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל הלכה מקום שבכל פי על אף כרב.

(שם:). בברייתא כסף32)כמותו לו שיש ראייה להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה" להביא "עליו סתם: אמר רב
את בדק שבוודאי דין בית על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך פירש ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו

כרבה. רבינו ופסק נכונים. ונמצאו - השטר לתוכן הנוגעים הפרטים שם.33)כל לומר35)נשואה.34)ברייתא התכוון לא
העבדים לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה ראייה מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם ראייה להביא שעליה
בנכסי המטפלת אלמנה באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
[בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן כל שלא שם הגמרא מדברי ונראה כן. הדין בעלה בנכסי בנשואה שגם משמיענו ורבינו יתומים.
בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה ובמגיד לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל הלכה אישות מהלכות כ"ב

הבית]. בתוך ונותנת נושאת כשאינה שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה ואין ו. פרק אומרים,36)כתובות אנו ואין
היתומים לרעת האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא והרי יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית מכיוון

ראייה. בלי לה נאמין בעלה.37)ולפיכך, מות אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה אינם39)שם.38)נכסים
ביחד. אוכלים מזונותיהם ואפילו דבר בשום בית40)חלוקים משק ומנהל המשותפת מהירושה פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. זה.41)בפני סכום וחסך שלו הבית משק הוצאות שם.42)צמצם חסדא רב של המשותפים.43)מימרא מנכסים
להביא44) יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא האחין על - מת שאם (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר א עמוד שם

בגמרא שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא מטילים האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום ראייה
כמותו, כאן) רבינו (וכן חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה (הקושיא "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא מי דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה היכא כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר:
אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה להון ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל, הך כי בקושיא, דעלתה
- הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא" בהאי פירוקא

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו קעג.45)לא שם לפלוני.46)ברייתא כסף שהלווה אביהם נתנו47)של אבא - וטוען
במתנה. זה.48)לי חוב שטר על מתנה שטר לו הקנאת49)שכתב בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין השטר. את לו ומסר

רבינו ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה ניקנות אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר: רבי שטר;
אחר,50)כחכמים. מלווה בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא אחר באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא

כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא צריך - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען היתר51)והוא מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מדעת שלא המשותפת הירושה מן לקחת שנאמנותו52)לעצמם רבינו, כתב (שם) מכירה בהלכות

הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה אבל בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך שאינו המלווה לגבי מצומצמת
מיגאש. הר"י רבו שיטת היא וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית ראייה הבא קמד:53)שלי, שם וגמרא ברייתא

פחות54) עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות הוצאות חשבון לפי
המתחיל דיבור שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי (על בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות מסיכום

שם.55)ברכת). בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם מנכסים56)משנה ויתכסו יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים
עצמו. הסוג מאותו קטנים משל יותר יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים,
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ּבׁשוה57הּגדֹולים חֹולקים אּלא נּׂשאּו58, לאחר59. גדֹולים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ
ּכ ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן הּקטּנים יּׂשאּו - אביהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמיתת
לאחר הּקטּנים ואמרּו אביהן, ּבחּיי הּגדֹולים נּׂשאּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹיחלקּו.

נֹוּׂשאין אנּו הרי אביהן: אּתם60מיתת ׁשּנּׂשאתם 61ּכדר- ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּׁשּנתן מה אּלא להן, ׁשֹומעין נתן.62אין - אביהם להם ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‚Èהאב ההֹוצאה63הּׂשיא והיתה מׁשּתה, לֹו ועּׂשה ּבנֹו את ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, האב64מּׁשל ּבחּיי הּבן ,65לזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חֹוזרת לאמצע66ּכׁשהיא חֹוזרת - האב מיתת אבל67לאחר . ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשּלֹו ּבּמׁשּתה הּבן הּבן68הֹוציא מחלק אּלא חֹוזרת אינּה - ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבלבד לֹו .69ׁשּנׁשּתּלחה ְְְִִֶַַָ
.„Èׁשּׁשלח ּכׁשּתחזר70האב מּבניו, אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּלֹו71הּׁשֹוׁשבינּות היא הרי - הּבן ׁשלחּה72לאֹותֹו אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
לאמצע ּתחזר - ּכׁשּתחזר סתם, ּבניו ּבׁשם זה73האב ואין . ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

להחזירּה חּיב לֹו הּבנים74ׁשּנׁשּתּלחה עּמֹו ׁשּיּׂשמחּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
,לפיכ נׁשּתּלחה. ּכּלן ׁשּבׁשם ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּכּלן;

ּבמקצתן ּׂשמח ּבלבד,75אם עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לאמצע. הּוא ְֲֵֶַַָוהרי

.ÂËהאחין נאים,76ּגדֹול מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הרי - נׁשמעין דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו הנאה לאחים יׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

הּבית מּתפיסת לֹובׁש .77זה ְִִִֵֶַַַ

עּׂשירי 1ּפרק
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וכן‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
אחד ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
מחלקת, ּבטלה - ּכספים וזה קרקע זה נטל אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהן,

ּבׁשוה. הּׁשאר וחֹולקין ְְְְְְִִֶַָָוחֹוזרין
ּׂשדה·. אֹו דקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הרי - ּכלּום לפלֹוני נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹמּנכסיו,
מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוּׂשין? וכיצד ּבטלה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמחלקת

ּכּתחּלה. וחֹולקין חֹוזרין ּכ ְְְְְִִִַַַָָואחר
ּׁשעל‚. מה אבל ּׁשעליהן; מה להן ׁשמין - ׁשחלקּו ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחין

וכן ׁשמין. אין - הּבית מּתפיסת להן ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבניהן
ּדברים ּבּמה לעצמן. ּבהן זכּו ׁשּכבר נׁשֹותיהן, ּׁשעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה

מה ׁשמין - ּומֹועד ׁשּבת ּבבגדי אבל חל; ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?
ֲֵֶֶּׁשעליהן.

ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי
מעמידין - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבית
חלקּו ּדין ּבית ּפי על ׁשהרי למחֹות, יכֹולין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהגּדילּו
יכֹולין - ׁשתּות ּופחתּו ּבּׁשּומא ּדין ּבית טעּו ואם ְְְֲִִִִֵֶַָָָלהם.

ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻלמחֹות,
למּנֹות‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי

ואם ׁשּיגּדיל. עד הּקטן ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס
עד אּפֹוטרֹוּפֹוס להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַׁשּיגּדילּו;
.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה

אּפֹוטרֹוּפֹוס הּמֹוריׁש מּנה אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ּבּה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אין אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעל
ולא קטן ולא עבד ולא אּׁשה לא אּפֹוטרֹוּפֹוס ממּנין ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבית
ּבֹודקין אּלא העברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
היתֹומים ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
לׁשמר ּכדי העֹולם ּבעסקי ּכח לֹו וׁשּיׁש טענתם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוטֹוען
ּבין הּקטּנים. על אֹותֹו ּומעמידין ּבהן, ּולהרויח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָנכסים
קרֹוב היה ׁשאם אּלא לּקטן. קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

לּקרקעֹות. ירד לא -ְֵֵַַָֹ
.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

יׁש - ּבֹו אמּוד ׁשהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא ְִִֵֵֶֶָָָָָָָוׁשֹותה
ּומסּלקין אֹוכל, הּוא יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו לחּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלהן
אין - יתֹומים אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָאֹותֹו
ׁשהּוא עדים ּבאּו אם אבל מצא. מציאה ׁשּמא אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמסּלקין
הּגאֹונים הסּכימּו ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין - יתֹומים נכסי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמפסיד
לאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין והּוא ּומפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַַׁשּמׁשּביעין
יׁשר והיה טֹובה, ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָׁשּמּנהּו
החׁשד, ּבדרכי והֹול וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָורֹודף
אֹותֹו לסּלק חּיבים ּדין ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּדברים וכל ּכׁשר. אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולהׁשּביעֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מגדולים.57) יותר לאכול קטנים של רוצה.58)דרכם שהוא כמה מחלקו מוציא אחד חופה59)וכל לצרכי והוציאו נשים,
החלוקה. לפני הירושה מנכסי המשותפים.60)וכדומה הירושה האב.61)מנכסי מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

קמד:63) שם וברייתא כדי64)משנה מעות, ומיודעיו ריעיו לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות, ברוב פשוט "מנהג
ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו שמוציא ההוצאה על בהן שיתחזק
ומתנה זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות" נקראין שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל - במקצתן או המשתה
שושבינות). דין פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב השושבינות את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה

הנישואין.65) סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום המעות, את לעצמו לקח שהאב ויש66)ומובן, אשה נשא כשהשולח
שושבינות. לו בשווה67)להחזיר מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל האב שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל
ובחובותיו. ההוצאות.68)בזכויותיו לצרכי השושבינות הוא שקיבל69)ולקח מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת

אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך האב.71)שם.70)השושבינות מיתת האב72)אחר שלח כן מנת שעל
בשמו. בשווה.73)השושבינות יחלקו - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל בשושבינות, שותפים אם74)כולם

על המגיע החלק אלא השושבינות כל להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר חלקם. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו
שנשאו]. לאלה החשבון נישואיהם.75)פי בשמחת השתתף והוא האחים קלט.76)מקצת שם רבא של מכספי77)מימרא

המשותפים. ולא1)הירושה הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה ודין הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

zelgp zekld - '` xc` e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו
יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן

.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו
אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
אּלּו הרי - לּׂשכר וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּתנּו
קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד מעט, מזֹונֹות מהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמֹוציאין

להן. ׁשּיעמידּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ּביד אֹותֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָוימסרּו
אֹותן·. ּומֹוכרין אֹותן ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
ׁשל הּמעֹות עם דמיהן ויצטרפּו אֹותן. ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלּׁשּוק

ְִיתֹומים.
עד‚. ּכאן יּניחֹו אם יתֹומים, ׁשל ׁשכר ּבידֹו ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמי

אנס יארעֹו ׁשּמא - לּׁשּוק יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּמכר
ּכל וכן ּבׁשּלֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוּׂשה זה הרי ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹּבּדר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכל„. לֹו מֹוסרין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא והּוא נמּכרּו. ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע הּקטן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנכסי
מה ּכפי ועֹוּׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׁשֹובר, וסֹותר ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
יֹותר להן ירויח ולא להן. הראּוי ּוכפי הּממֹון ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹההֹוצאה

מּדי. יתר עליהם יצמצם ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמּדי,
ואינֹו‰. מֹוריׁשן, ממֹון להם נֹותן - היתֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיגּדילּו

אֹומר אּלא והֹוציא, ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות להן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי
ּכלּום. ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר. זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן:

אּפֹוטרֹוּפֹוס אבל ּדין; ּבית ּכׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
על נׁשּבע אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים אבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּנהּו
מּנכסי ּולהתּכּסֹות ללּבׁש לאּפֹוטרֹוּפֹוס יׁש ספק. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטענת
והּוא נׁשמעין. דבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻיתֹומים,
נׁשמעין. ּדבריו ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

.Âּׂשדֹות ּוׁשפחֹות, ועבדים ּבהמה למּכר לאּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין אין אבל ליתֹומים. להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,

ו עבדים, לּקח ּׂשדֹות מֹוכרין ואין לּקחהּמעֹות, עבדים לא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשורים לּקח ּׂשדה מֹוכרין אבל יצליח. לא ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּׂשדֹות,
ּׂשדֹות. נכסי ּכל עּקר הן ׁשהּׁשורים אחרֹות, ּׂשדֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

.Ê,ּבקרֹוב ולגאל ּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹאין
ואין ׁשּקנּו. זה יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברעה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלמּכר
יזּכּו לא ׁשּמא ליתֹומים, לזּכֹות מנת על ולחּוב לדּון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹרּׁשאין

קּים. החֹוב ְְִַַָָונמצא
.Áאפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאין

אֹותן מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמים העבד מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
לחרּות, ׁשּיֹוציאּוהּו מנת על הּדמים מהן ולֹוקחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים

אֹותם. ׁשּמׁשחררין הן האחרים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָואֹותן
.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָהאּפֹוטרֹוּפין

אבל האסּור. דבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, ּפרֹות להּניח ּכדי יתרמּו ולא יעּׂשרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻלא

יתּקן. - לתּקן והרֹוצה טבל, ְְְֵֵֶֶֶַַָָאֹותן
.È,וׁשֹופר וציצית וסּכה לּולב לּקטּנים עֹוּׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻהאּפֹוטרֹוּפין

מצֹות ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּומגּלה. ּומזּוזֹות ּותפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
ׁשהּוא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהּוא ּבין קצּבה, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעּׂשה
חּיבין ׁשאינן ּפי על אף להם, עֹוּׂשין - סֹופרים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי
ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ּכדי אּלא הּמצֹות אּלּו מּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבמצוה
אין אּלּו ׁשּמצֹות מּפני ׁשבּויים, לפדיֹון ואפּלּו צדקה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעליהן

קצּבה. ְִֶָָלהן
.‡Èׁשּנ עליוּומי ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּוי. היה אם ְִָָָָָצדקה,
.·È,חׁשּבֹון לעּׂשֹות צרי האּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאף

ּולהּזהר לדקּדק עצמֹו לבין ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
ערבֹות; רֹוכב ׁשהּוא היתֹומים, אּלּו ׁשל מאביהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהרּבה

וגֹו'. יתֹומים אבי וגֹו', ּבערבֹות לרכב סּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

חמּׁשה, הלכֹותיו ׁשּדי. ּבעזרת עּׂשר, ׁשלׁשה ספר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנגמר
עּׂשר ׁשלׁשה - ּׂשכירּות הלכֹות וׁשבעים: חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּופּקדֹון ׁשאלה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָּפרקים.
ונטען טֹוען הלכֹות ּפרקים. וׁשבעה עּׂשרים - ולוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמלוה
ּפרקים. עּׂשר אחד - נחלֹות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה -ְְְְִִִִַַָָָָָָָָ

ואביֹון עני ודין צדק, ׁשפט ּפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָּפתח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קטנים. ליתומים אפוטרופוס מינוי ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה, שבטלה למי1)נתנו, יתומים מעות דין מבאר
מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס ודין יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו שיש מי ודין אותם, מוסרין
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הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו
יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן

.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו
אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
אּלּו הרי - לּׂשכר וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּתנּו
קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד מעט, מזֹונֹות מהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמֹוציאין

להן. ׁשּיעמידּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ּביד אֹותֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָוימסרּו
אֹותן·. ּומֹוכרין אֹותן ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
ׁשל הּמעֹות עם דמיהן ויצטרפּו אֹותן. ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלּׁשּוק

ְִיתֹומים.
עד‚. ּכאן יּניחֹו אם יתֹומים, ׁשל ׁשכר ּבידֹו ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמי

אנס יארעֹו ׁשּמא - לּׁשּוק יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּמכר
ּכל וכן ּבׁשּלֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוּׂשה זה הרי ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹּבּדר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכל„. לֹו מֹוסרין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא והּוא נמּכרּו. ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע הּקטן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנכסי
מה ּכפי ועֹוּׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׁשֹובר, וסֹותר ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
יֹותר להן ירויח ולא להן. הראּוי ּוכפי הּממֹון ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹההֹוצאה

מּדי. יתר עליהם יצמצם ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמּדי,
ואינֹו‰. מֹוריׁשן, ממֹון להם נֹותן - היתֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיגּדילּו

אֹומר אּלא והֹוציא, ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות להן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי
ּכלּום. ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר. זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן:

אּפֹוטרֹוּפֹוס אבל ּדין; ּבית ּכׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
על נׁשּבע אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים אבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּנהּו
מּנכסי ּולהתּכּסֹות ללּבׁש לאּפֹוטרֹוּפֹוס יׁש ספק. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטענת
והּוא נׁשמעין. דבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻיתֹומים,
נׁשמעין. ּדבריו ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

.Âּׂשדֹות ּוׁשפחֹות, ועבדים ּבהמה למּכר לאּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין אין אבל ליתֹומים. להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,

ו עבדים, לּקח ּׂשדֹות מֹוכרין ואין לּקחהּמעֹות, עבדים לא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשורים לּקח ּׂשדה מֹוכרין אבל יצליח. לא ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּׂשדֹות,
ּׂשדֹות. נכסי ּכל עּקר הן ׁשהּׁשורים אחרֹות, ּׂשדֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

.Ê,ּבקרֹוב ולגאל ּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹאין
ואין ׁשּקנּו. זה יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברעה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלמּכר
יזּכּו לא ׁשּמא ליתֹומים, לזּכֹות מנת על ולחּוב לדּון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹרּׁשאין

קּים. החֹוב ְְִַַָָונמצא
.Áאפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאין

אֹותן מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמים העבד מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
לחרּות, ׁשּיֹוציאּוהּו מנת על הּדמים מהן ולֹוקחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים

אֹותם. ׁשּמׁשחררין הן האחרים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָואֹותן
.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָהאּפֹוטרֹוּפין

אבל האסּור. דבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, ּפרֹות להּניח ּכדי יתרמּו ולא יעּׂשרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻלא

יתּקן. - לתּקן והרֹוצה טבל, ְְְֵֵֶֶֶַַָָאֹותן
.È,וׁשֹופר וציצית וסּכה לּולב לּקטּנים עֹוּׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻהאּפֹוטרֹוּפין

מצֹות ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּומגּלה. ּומזּוזֹות ּותפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
ׁשהּוא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהּוא ּבין קצּבה, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעּׂשה
חּיבין ׁשאינן ּפי על אף להם, עֹוּׂשין - סֹופרים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי
ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ּכדי אּלא הּמצֹות אּלּו מּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבמצוה
אין אּלּו ׁשּמצֹות מּפני ׁשבּויים, לפדיֹון ואפּלּו צדקה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעליהן

קצּבה. ְִֶָָלהן
.‡Èׁשּנ עליוּומי ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּוי. היה אם ְִָָָָָצדקה,
.·È,חׁשּבֹון לעּׂשֹות צרי האּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאף

ּולהּזהר לדקּדק עצמֹו לבין ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
ערבֹות; רֹוכב ׁשהּוא היתֹומים, אּלּו ׁשל מאביהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהרּבה

וגֹו'. יתֹומים אבי וגֹו', ּבערבֹות לרכב סּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

חמּׁשה, הלכֹותיו ׁשּדי. ּבעזרת עּׂשר, ׁשלׁשה ספר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנגמר
עּׂשר ׁשלׁשה - ּׂשכירּות הלכֹות וׁשבעים: חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּופּקדֹון ׁשאלה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָּפרקים.
ונטען טֹוען הלכֹות ּפרקים. וׁשבעה עּׂשרים - ולוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמלוה
ּפרקים. עּׂשר אחד - נחלֹות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה -ְְְְִִִִַַָָָָָָָָ

ואביֹון עני ודין צדק, ׁשפט ּפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָּפתח
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קטנים. ליתומים אפוטרופוס מינוי ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה, שבטלה למי1)נתנו, יתומים מעות דין מבאר
מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס ודין יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו שיש מי ודין אותם, מוסרין
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והענׁשין סנהדרין הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
ד. ממרים. הלכֹות ג. עדּות. הלכֹות ב. להם. ְְְְִִִִֵֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹותיהם. מלכים הלכֹות ה. אבל. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָהלכֹות

oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤

מצֹות ועּׂשרים עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָיׁש
ׁשּלא ב) ׁשֹופטים. למּנֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
רּבים אחרי לנטֹות ג) הּמׁשּפט. ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבין רּבּו אם להרג ׁשּלא ד) הּׁשֹופטים. נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ה) ׁשנים. יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג ז) ּבסקילה. להרג ו) נפׁשֹות. ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
יא) לתלֹות. י) ּבחנק. להרג ט) ּבסיף. להרג ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבּׂשרפה.

הּנה ׁשּלאלקּבר יג) נבלתֹו. ּתלין ׁשּלא יב) הריגתֹו. ּביֹום רג ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבהּכאת יֹוסיף ׁשּלא טו) רׁשע. להלקֹות יד) מכּׁשף. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלהחיֹות
נקי ּדם להרג ׁשּלא יז) אנּוס. לענׁש ׁשּלא טז) ֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּלֹוקה.
ּבֹו. חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא יח) הּדעת. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאמד
ּבּדין. ּגדֹול להּדר ׁשּלא כ) ּבּדין. הּדל את לרחם ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹיט)
ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעלי על הּדין להּטֹות ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹכא)

מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא כג) מׁשּפט. לעּות ׁשּלא כב) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹחֹוטא.
מאיׁש ּבּדין לירא ׁשּלא כה) ּבצדק. לׁשּפט כד) ויתֹום. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּגר
כח) הּדּינים. לקּלל ׁשּלא כז) ׁשחד. לּקח ׁשּלא כו) ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹזרֹוע.
ׁשּלא ל) הּנּׂשיא. לקּלל ׁשּלא כט) ׁשוא. ׁשמע לּׂשא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכׁשרים. יּׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
ּפל2מדינה ּובכל וׁשטרים3ּומדינה ׁשפטים ׁשּנאמר: .ופל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשערי ּבכל ל הּקבּועין4ּתּתן הּדּינים אּלּו - ׁשֹופטים . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבעלי אּלּו - ׁשֹוטרים לפניהם. ּבאים דינין ּובעלי ּדין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבית

ּבּׁשוקים5מּקל המסּבבין הּדּינין, לפני עֹומדים והם ּורצּועה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּׁשערים לתּקן החנּיֹות, ועל ּולהּכֹות7והּמּדֹות6ּוברחֹובֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֻ

מעּות הּדּינים8ּכל ּפי על מעּׂשיהם וכל ּבֹו9. ׁשּיראּו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכפי10עּוּות אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ּדבר ְְְְִִִִִִֵָָָ

.11רׁשעֹו ְִ
ּובכל·. ופל ּפל ּבכל דינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין

- לארץ ּבחּוצה אבל ּבלבד; יּׂשראל ּבארץ אּלא ועיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר
ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ּתּתן12אינן ׁשּנאמר: . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לׁשבטי ל נֹותן אלהי יי אׁשר ׁשערי ּבכל 13ל. ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
יהיה‚. וכּמה ּביּׂשראל? יהיּו קבּועין דינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה

ּבּמקּדׁש14מנינן הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין והּוא15? , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
סנהדרי ׁשּנאמר:16הּנקרא ואחד. ׁשבעים ּומנינם גדֹולה. ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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יתומים. מנכסי צדקה פוסקים גדולה1)ואם סנהדרי חברי הרכב ופלך. מדינה בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת
בלבד. דיינים שלושה של דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים עיר באיזו קטנה. עיר3)עיר.2)וסנהדרי

דין בית יהיה שבפלך צריך ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים". "פלך ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית,
משנה). (לחם ב הלכה בסוף הערה לקמן וראה כולם, על ממונה אונקלוס:4)מחוזי מתרגם - שעריך" "בכל ב. טז, סנהדרין

וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי להושיב ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר בכל כלומר, קרויך. בכל
י"ד. הלכה ט, פרק מלכים וב"ספרי"5)בהלכות ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים פי על במקלות "שחובטים

לפניכם". הלויים "ושוטרים יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה המכים אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים
ביוקר.6) ימכרו שלא אגרדמין7)המחירים, "מעמידים אמרו: א פט, בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית "חייבים ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים", בין למידות בין (=שוטרים)
להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר משקל עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים את ומצדקים החנויות

הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו... מעוות.8)רשות כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. (סוטה9)מקלקל אמרו וכן
השופט שיצווה מי את לנגוש עשוי שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש - גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב,
ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר, על הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות בספר רבינו וכתב לכוף".

איש". כל לאמונת דבר.10)צריכות ערוות תימן: יד -11)ובכתב מקושש איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"
מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה ובחוץ12)מגיד בארץ נוהגת סנהדרין א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם אלה "והיו כט) לה, (במדבר שנאמר כל13)לארץ מיושבים השבטים אין לארץ ובחוץ
סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי ופלך פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא שם). (מכות לעצמו אחד
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא דין בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש משנה הכסף

יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר בכל ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו מניין14)תפשת,
דין. בית שבכל מניין15)חבריהם אמרו: ו הלכה ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית הגזית בלשכת

המשפטים ואלה א): כא, (שמות נאמר לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר: המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה
לפניהם. תשים ובסנהדרין16)אשר מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו" זקנים "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין אומר: י"א משנה ט, רק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון דחכימיא
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ּגּביהן, על ּומׁשה יּׂשראל; מּזקני איׁש ׁשבעים ּלי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאספה
ואחד ׁשבעים הרי - עּמ ׁשם והתיּצבּו הּגדֹול17ׁשּנאמר: . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עליהן ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ראׁש18ּבחכמה והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻ
מקֹום ּבכל נּׂשיא החכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ,19היׁשיבה. ְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּבּׁשבעים הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא
ּדין20מׁשנה ּבית אב הּנקרא והּוא מימינֹו. ויֹוׁשב .21לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

יֹוׁשב הּׁשבעים מעלתםּוׁשאר ּוכפי ׁשניהם ּכפי לפניו .22ין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאלֹו לּנּׂשיא קרֹוב יהיה - ּבחכמה מחברֹו הּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

מחברֹו ּכדי23יֹותר ּבעּגּול, גרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
ּכּלן רֹואין ּדין ּבית אב עם הּנּׂשיא ועֹוד24ׁשּיהיה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ

עּׂשרים ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל דינין ּבּתי ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָמעמידין
העזרה25ּוׁשלׁשה ּפתח על אחד הר26: ּפתח על ואחד , ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מאה27הּבית ּבּה ׁשּיׁש מּיּׂשראל, ועיר עיר ּבכל ּומעמידין . ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

קטּנה28ועּׂשרים סנהדרי יֹותר, העיר,29אֹו ּבׁשער ויֹוׁשבת . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מׁשּפט בּׁשער והּציגּו מנינם?30ׁשּנאמר: יהיה וכּמה . ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ראׁש ׁשּבכּלן ּבחכמה והּגדֹול דּינים. ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֻעּׂשרים
גרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר ׁשּיהא31עליהן. ּכדי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּכּלן. את רֹואה ֶֶָָֹֻהראׁש
ׁשלׁשה„. ּבּה מעמידין - ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָעיר

רב32דּינים ּבהן ׁשּיהא ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
הּדינין מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם .33ּומעּוט, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ללּמד‰. ראּוי אחד ּגדֹולים, חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ויֹודע34ּולהֹורֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ּולהׁשיב ּפי35לׁשאל על אף סנהדרין, ּבּה מֹוׁשיבין אין - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל אלפים ּבּה .36ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶָָָ

.Âראּוי ואחד לׁשמע ראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹסנהדרין
סנהדרין זֹו הרי - ּבינֹונית.37לדּבר זֹו הרי - ׁשלׁשה ּבּה היּו . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

חכמה סנהדרי זֹו הרי - לדּבר יֹודעים ארּבעה ּבּה .38היּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.Êׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

איׁש. ּוׁשלׁשה עּׂשרים וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין וׁשּורה ׁשּורה וכל הימּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהימּנה,

ּבחכמה מעלתן לפי .39ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Áהּסנהדרין נחלקּו אחד40אם לסמ והצרכּו להֹוסיף41, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֻ

והראׁשֹון ׁשּבּה; ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין - מנינן ְְְִִִִִֶַָָָָָָָעל
ּכדי הראׁשֹונה, ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת

ׁשנּיה ּומֹוׁשיבין42ׁשּורה הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ
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ב.17) טז שם ובגמרא א ב, בסנהדרין (=של18)משנה במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא (בבא שאמרו כמו
זקנה". אחר הלך ועוד.19)משתה) א ב, פרק ובאבות ב לב, בקידושין וכן ב יג, א: ט, ב21)סגן.20)הוריות טז, חגיגה

ב. יג, לפני22)והוריות "יושבים התימנים: יד בכתב וכן שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים היו אם בחכמה,
בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, השנים בחשיבות כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד) (=הנשיא לא23)שניהם

אלא, לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו שכולם
בתוספתא שנינו וכן האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא משמאל יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים

(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע יושב "הנשיא א משנה ח פרק ושם24)סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים פני אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה רואים שיהיו "כדי מודגש:
שהכל הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע יושב היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו מקור אולם

משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי ג.25)מתייחס הלכה ה, פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ו.26) משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד מד, יחזקאל במקרא ונזכרת המקדש, בית השטח27)חצר והוא בנוי, הבית שעליו ההר

ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת קלה וקדושתו לעזרה, שמחוץ
ב). פח, (סנהדרין א י.28)הלכה הלכה להלן ראה זה למניין שעריך30)שם.29)והטעם בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

עיר". של בגובהה שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
כ"ג.31) של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי הייתה "סנהדרין ב לו, בסנהדרין "וכמה32)משנה ב ב, בסנהדרין משנה

שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא אותה משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין, ראוייה ותהא בעיר יהא
משנה). דין33)(כסף בית ואין שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין אמרו וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז

שלם דין בית שלושה של דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול,
משובח". זה הרי רבים שהם זמן כל לאשורם.34)הוא, חבירו דברי היטב חבירו,35)להבין בדברי להתווכח וליתן, לישא

אמיתתם. על מעמידם הוא כך הכסף36)שמתוך (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד שניים בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
יודעים שיהיו צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות: ללמד - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין אין משנה)
ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין יתמנו איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים שאינם פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול

אחר. בעניין מפרש בדוחק.37)שם ח,38)וכשרה פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה ה, פרק שקלים הירושלמי כדברי
דן התימני ושמעון עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה: וביבנה שלושה היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין א. משנה

בקרקע". א.39)לפניהם לז, סנהדרין במשנה כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד ואחד40)וכל מחייבים עשר שנים ויהיו
(שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה ואין מזכים, עשר

שניים.41)וברש"י). מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן תהי42)ראה ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים
שם). (סנהדרין לשועלים" ראש
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ּגּביהן, על ּומׁשה יּׂשראל; מּזקני איׁש ׁשבעים ּלי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאספה
ואחד ׁשבעים הרי - עּמ ׁשם והתיּצבּו הּגדֹול17ׁשּנאמר: . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עליהן ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ראׁש18ּבחכמה והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻ
מקֹום ּבכל נּׂשיא החכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ,19היׁשיבה. ְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּבּׁשבעים הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא
ּדין20מׁשנה ּבית אב הּנקרא והּוא מימינֹו. ויֹוׁשב .21לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

יֹוׁשב הּׁשבעים מעלתםּוׁשאר ּוכפי ׁשניהם ּכפי לפניו .22ין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאלֹו לּנּׂשיא קרֹוב יהיה - ּבחכמה מחברֹו הּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

מחברֹו ּכדי23יֹותר ּבעּגּול, גרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
ּכּלן רֹואין ּדין ּבית אב עם הּנּׂשיא ועֹוד24ׁשּיהיה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ

עּׂשרים ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל דינין ּבּתי ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָמעמידין
העזרה25ּוׁשלׁשה ּפתח על אחד הר26: ּפתח על ואחד , ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מאה27הּבית ּבּה ׁשּיׁש מּיּׂשראל, ועיר עיר ּבכל ּומעמידין . ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

קטּנה28ועּׂשרים סנהדרי יֹותר, העיר,29אֹו ּבׁשער ויֹוׁשבת . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מׁשּפט בּׁשער והּציגּו מנינם?30ׁשּנאמר: יהיה וכּמה . ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ראׁש ׁשּבכּלן ּבחכמה והּגדֹול דּינים. ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֻעּׂשרים
גרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר ׁשּיהא31עליהן. ּכדי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּכּלן. את רֹואה ֶֶָָֹֻהראׁש
ׁשלׁשה„. ּבּה מעמידין - ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָעיר

רב32דּינים ּבהן ׁשּיהא ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
הּדינין מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם .33ּומעּוט, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ללּמד‰. ראּוי אחד ּגדֹולים, חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ויֹודע34ּולהֹורֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ּולהׁשיב ּפי35לׁשאל על אף סנהדרין, ּבּה מֹוׁשיבין אין - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל אלפים ּבּה .36ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶָָָ

.Âראּוי ואחד לׁשמע ראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹסנהדרין
סנהדרין זֹו הרי - ּבינֹונית.37לדּבר זֹו הרי - ׁשלׁשה ּבּה היּו . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

חכמה סנהדרי זֹו הרי - לדּבר יֹודעים ארּבעה ּבּה .38היּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.Êׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

איׁש. ּוׁשלׁשה עּׂשרים וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין וׁשּורה ׁשּורה וכל הימּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהימּנה,

ּבחכמה מעלתן לפי .39ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Áהּסנהדרין נחלקּו אחד40אם לסמ והצרכּו להֹוסיף41, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֻ

והראׁשֹון ׁשּבּה; ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין - מנינן ְְְִִִִִֶַָָָָָָָעל
ּכדי הראׁשֹונה, ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת

ׁשנּיה ּומֹוׁשיבין42ׁשּורה הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ
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ב.17) טז שם ובגמרא א ב, בסנהדרין (=של18)משנה במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא (בבא שאמרו כמו
זקנה". אחר הלך ועוד.19)משתה) א ב, פרק ובאבות ב לב, בקידושין וכן ב יג, א: ט, ב21)סגן.20)הוריות טז, חגיגה

ב. יג, לפני22)והוריות "יושבים התימנים: יד בכתב וכן שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים היו אם בחכמה,
בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, השנים בחשיבות כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד) (=הנשיא לא23)שניהם

אלא, לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו שכולם
בתוספתא שנינו וכן האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא משמאל יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים

(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע יושב "הנשיא א משנה ח פרק ושם24)סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים פני אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה רואים שיהיו "כדי מודגש:
שהכל הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע יושב היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו מקור אולם

משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי ג.25)מתייחס הלכה ה, פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ו.26) משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד מד, יחזקאל במקרא ונזכרת המקדש, בית השטח27)חצר והוא בנוי, הבית שעליו ההר

ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת קלה וקדושתו לעזרה, שמחוץ
ב). פח, (סנהדרין א י.28)הלכה הלכה להלן ראה זה למניין שעריך30)שם.29)והטעם בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

עיר". של בגובהה שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
כ"ג.31) של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי הייתה "סנהדרין ב לו, בסנהדרין "וכמה32)משנה ב ב, בסנהדרין משנה

שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא אותה משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין, ראוייה ותהא בעיר יהא
משנה). דין33)(כסף בית ואין שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין אמרו וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז

שלם דין בית שלושה של דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול,
משובח". זה הרי רבים שהם זמן כל לאשורם.34)הוא, חבירו דברי היטב חבירו,35)להבין בדברי להתווכח וליתן, לישא

אמיתתם. על מעמידם הוא כך הכסף36)שמתוך (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד שניים בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
יודעים שיהיו צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות: ללמד - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין אין משנה)
ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין יתמנו איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים שאינם פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול

אחר. בעניין מפרש בדוחק.37)שם ח,38)וכשרה פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה ה, פרק שקלים הירושלמי כדברי
דן התימני ושמעון עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה: וביבנה שלושה היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין א. משנה

בקרקע". א.39)לפניהם לז, סנהדרין במשנה כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד ואחד40)וכל מחייבים עשר שנים ויהיו
(שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה ואין מזכים, עשר

שניים.41)וברש"י). מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן תהי42)ראה ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים
שם). (סנהדרין לשועלים" ראש
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ׁשליׁשית ׁשּורה ּבסֹוף אֹו43אֹותֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵָָֹ
ה44ׁשליׁשי הּזה הּסדר על עֹוּׂשים- .45ם ְִִִֵֵֶֶַַַ

.Ëדּינים סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו סנהדרין, ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
אחד הּׂשמאל. מן ואחד הּימין מן אחד לפניהם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין

המחּיבין ּדברי המזּכים46ּכֹותב ּדברי ּכֹותב ואחד ,47. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
.È?ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולמה

ׁשּורֹות וׁשלׁש ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדי
ּוׁשלׁשה עּׂשרים הּכנסת48ׁשל ּבית ׁשל ּבטלנין ועּׂשרה ,49, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חּזנים ּוׁשני סֹופרים, דינין50ּוׁשני ּבעלי ּוׁשני עדים,51, ּוׁשני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ
זֹוממין זֹוממין52ּוׁשני זֹוממי ּוׁשני צדקה,53, גּבאי ּוׁשני , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

צדקה לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד אּמן54ועֹוד ורֹופא ,55, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ועּׂשרים56ולבלר מאה הרי ּתינֹוקֹות. ּומלּמד ,57. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
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אּלא‡. ּבקטּנה, ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
דעה ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלגין ּונבֹונים, חכמים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאנׁשים
וחׁשּבֹון רפּואֹות ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת יֹודעים ְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות ּומּזלֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּותקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעים
לכהּנה. להּׂשיא הראּויים המיחסים ויּׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְַַּוביחס.
ׁשּנאמר:·. ּולוּיים, ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרין להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹּומצוה

ּכּלם היּו אפּלּו מצאּו, לא ואם הלוּים. הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻּובאת
מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶָֻיּׂשראלים

ולא‚. ּבּׁשנים מפלג זקן לא הּסנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאין

ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות. ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹסריס,
רחמן. ְֲֵֶַָׁשּיהא

לחלק„. ׁשאסּור ּבסנהדרין, יּׂשראל מל מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואין
היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדברֹו. את ולמרֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹעליו

ּבחכמה. ְְָָָראּוי
אֹותם‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף ּדוד, ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי

אם אֹותם, ודנים העם. את הם ודנים יֹוׁשבין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבסנהדרין
ּדנין ואין ּדנין אין - יּׂשראל מלכי אבל ּדין. עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָיׁש
מהן ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה, לדברי נכנעים ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם;

ַָָּתּקלה.
.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם

מ ּכּלןמּכל ׁשּיהיּו ּולחּפּׂש, ולבּדק להׁשּתּדל וצרי הּגּוף. ּומי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
וׁשּידעּו לחׁש, נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי ּׂשיבה, ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעלי
מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהא ׁשּלא ּכדי הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּברב

ְְַָֻהּתרּגמן.
.Êּבכל ּבהן מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

דברים. ׁשבעה מהן אחד ּבכל ׁשּיהא צרי - הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
ואהבת ממֹון, וּׂשנאת ויראה, וענוה, חכמה, הן: ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָואּלּו
אּלּו וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להן, הּברּיֹות ואהבת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאמת,
חכמים אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּדברים
אּלּו - לׁשבטיכם וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻּונבנים
לּברּיֹות? אהּובים יהיּו ּובּמה מהם. נֹוחה הּברּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרּוח
טֹובה, וחברתן ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
אנׁשי אֹומר: הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ּומּׂשאן ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָודּבּורן
עצמם, על ּומדקּדקים ּבמצֹות, ּגּבֹורים ׁשהן אּלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָחיל
ׁשם ולא ּגנאי ׁשּום להן יהא ׁשּלא עד יצרן, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכֹובׁשין
לב להן ׁשּיהיה חיל, אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרע,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אולם43) ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים שמספיקים פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו שורות שלוש נמצאו שם.
אין וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים שורות שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות מהנימוס זה אין
שם). (רש"י כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד, תלמידים שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה

מת.44) או מהשורות אחד שחלה המקום45)כגון שהוא השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב שאינו
ח. הלכה ב פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול שבשורות התלמידים מן "שהגרוע לו, חייב46)הראוי פלוני

זה. האחד47)ומטעם יטעה שאם והמחייבים, המזכים דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם זה ומטעם זיכה פלוני
ג. הלכה י"ב פרק לקמן וראה חבירו. של כתבו שם.48)יוכיח ובביאורנו ח הלכה לעיל להיות49)ראה מלאכה מכל בטלים

ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז, (שם וערבית שחרית הכנסת לבית החייב50)מזומנים להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם (שם). לדין דינים בעלי דנים51)ולהזמין הם מי את כן לא שאם

שם). י"ח52)(רש"י פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים עדים ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו
והגדרתה. הזמה דיני אֿב וישכור53)הלכה עדים פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את להזים אחרים עדים

אלו יבואו הראשונים, העדים להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר אחרים שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים
זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם כשהם הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים

א). עח, לסנהדרין (רש"י הראשונים זוממים שנותנים54)של ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת בשניים נגבית שהצדקה
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד הטכני55)לכל במובן יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע

משנה). ספרים.56)(כסף בהלכות57)כותב וראה דם. מקיז - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב. יז, סנהדרין
אבל דברים, שני הם כי וייתכן לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה מונה שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות

שם. משנה" ה"לחם כדברי בהם, מתעסק אחד הדיינים1)איש כשרות מידותיהם, וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין של סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים

oixcdpq zekld - '` xc` f"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מׁשה וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין עֹוׁשקֹו. מּיד עׁשּוק להּציל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּמיץ
ענו. להיֹות צרי ּדּין ּכל אף ענו, רּבנּו ּמׁשה ּומה ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּיֹוׁשען.
אינן ׁשּלהם ממֹון אף - בצע ּׂשנאי ּכמׁשמעֹו. - אלהים ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיראי
ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון. לקּבץ רֹודפין ולא עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנבהלין
אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת אנׁשי יבאּנּו. חסר - להֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנבהל
את וּׂשֹונאין האמת, את אֹוהבין ּבדעּתן. עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,
.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּימצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו עֹוּׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָוׁשפּוי,
ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָדּין
ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

ַָהּגדֹול.
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשלׁשּתן אפּלּו ממזר, אחד היה מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
מהם אחד ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָממזרים
אבל ּבסנהדרין. ּכן ּׁשאין מה ּכׁשר. - מעיניו ּבאחד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסּומא

לּכל. ּפסּול - עיניו ּבׁשּתי ְִֵֵַַָָָֹהּסּומא
.Èלאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאף

ּומּדברי .עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלדּון
ּדין. ּדיניהן אין - ׁשּדנּו ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָסֹופרים,

.‡Èּדין מּבית רׁשּות ׁשּנטל אֹו לרּבים, ממחה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
עּמֹו ׁשּמֹוׁשיב הּוא חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻואף
יחידי ּדן ׁשאין יחידי, דן ּתהי אל אמרּו: ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחרים;

אחד. ֶֶָָאּלא
.·Èהֹואיל ּכח. ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעּׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין. לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוּׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף
לבית והביאֹו ּדינֹו ּבעל עליו קבל אם ,לפיכ ּדין. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָלבית
- לעצמֹו ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעּׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּדין,

ּדינֹו. את סֹותרין ְִִֵֶאין
È.‚,הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח. זה הרי - רּבים ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשם ּכּלם הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין מעּׂשרה. יֹותר עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבאחד

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין ְְְֲִִִִֵֵַָּבבית
.„È.יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין ׁשּיׁשב חכם לאדם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל ולא ְְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינים יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָׁשל
ׁשל מּתמיד יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ּבית אבל ּבּיֹום. ְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעֹות
טֹובים וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו
ּכּלן·. יֹוׁשבין ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין

להתקּבץ צריכין ׁשּיהּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש; ּבמקֹומן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן, מתקּבצין -ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעּׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר. חפצֹו לעּׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹיצא
מהן אחד הצר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשארּו אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת
אחר. ׁשּיבֹוא עד יצא לא - לאו ואם יצא; - ּוׁשלׁשה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרים

למדּו,‚. הּׁשמּועה מּפי ּבּלילה. הּדינין את מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאין
נגעים ראּית מה נגע; וכל ריב ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים. ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדינין

ּבלבד. ּבּיֹום הּדינין אף ּבלבד, ְְִִִִַַַַַַּבּיֹום
ּבּלילה.„. ׁשטרֹות מקּימין ואין עדּות מקּבלין אין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּלילה. הּדין לגמר מּתר - ּבּיֹום התחילּו אם ממֹונֹות, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּובדיני
.‰לפיכ מׁשּפט. לחּקת ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין; - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּנחלֹות

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין ְְִִֵַַַָָאין
.Âּכֹותבים - ּבפניהם וצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשנים

עֹוּׂשין רצּו ּכֹותבין, רצּו - ׁשלׁשה היּו ואם ּדין. עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵָָָָואין
ואין ּכֹותבין - ּבּלילה אבל ּבּיֹום; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדין.

ּדין. ִִעֹוּׂשין
.Ê.עּמהם ׁשכינה - הגּון ׁשהּוא יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכל

וכבד ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינים צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבטלה ּבּׂשיחה לסּפר אֹו לּׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹֹראׁש.

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּבבית
.Áליּׂשראל להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל

ּדּין, להיֹות וראּוי הּתֹורה ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדּין
זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ויׁש מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֻאף
פנים תּכירּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה. ּבלא עֹובר ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהעמידֹו
הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמׁשּפט.
נאה, ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא חכמים: אמרּו ּדּינין. ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹלהֹוׁשיב

גּבֹור, ּפלֹוני איׁש דּין; ּפלֹוניאֹוׁשיבּנּו איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָ
אֹוׁשיבּנּו לׁשֹון, ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָקרֹובי,
ׁשהּוא מּפני לא הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב את מזּכה נמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹדּין.
פנים תּכירּו לא נאמר: לכ יֹודע. ׁשאינֹו מּפני אּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרׁשע,
- הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליּׂשראל הּמעמיד ּכל אמרּו: ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּמׁשּפט.
ּׂשנא אׁשר מּצבה ל תקים ולא ׁשּנאמר: מּצבה. הקים ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכאּלּו
אׁשרה. נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום .אלהי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹיי
וכן .אלהי יי מזּבח אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע לא ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשביל הּבא אלֹוּה - כסף אלהי אּתי תעּׂשּון לא חכמים: ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאמרּו

ּבלבד. עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היחס1) וכן הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת שלושה. של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין
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מׁשה וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין עֹוׁשקֹו. מּיד עׁשּוק להּציל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּמיץ
ענו. להיֹות צרי ּדּין ּכל אף ענו, רּבנּו ּמׁשה ּומה ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּיֹוׁשען.
אינן ׁשּלהם ממֹון אף - בצע ּׂשנאי ּכמׁשמעֹו. - אלהים ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיראי
ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון. לקּבץ רֹודפין ולא עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנבהלין
אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת אנׁשי יבאּנּו. חסר - להֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנבהל
את וּׂשֹונאין האמת, את אֹוהבין ּבדעּתן. עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,
.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּימצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו עֹוּׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָוׁשפּוי,
ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָדּין
ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

ַָהּגדֹול.
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשלׁשּתן אפּלּו ממזר, אחד היה מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
מהם אחד ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָממזרים
אבל ּבסנהדרין. ּכן ּׁשאין מה ּכׁשר. - מעיניו ּבאחד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסּומא

לּכל. ּפסּול - עיניו ּבׁשּתי ְִֵֵַַָָָֹהּסּומא
.Èלאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאף

ּומּדברי .עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלדּון
ּדין. ּדיניהן אין - ׁשּדנּו ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָסֹופרים,

.‡Èּדין מּבית רׁשּות ׁשּנטל אֹו לרּבים, ממחה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
עּמֹו ׁשּמֹוׁשיב הּוא חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻואף
יחידי ּדן ׁשאין יחידי, דן ּתהי אל אמרּו: ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחרים;

אחד. ֶֶָָאּלא
.·Èהֹואיל ּכח. ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעּׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין. לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוּׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף
לבית והביאֹו ּדינֹו ּבעל עליו קבל אם ,לפיכ ּדין. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָלבית
- לעצמֹו ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעּׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּדין,

ּדינֹו. את סֹותרין ְִִֵֶאין
È.‚,הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח. זה הרי - רּבים ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשם ּכּלם הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין מעּׂשרה. יֹותר עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבאחד

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין ְְְֲִִִִֵֵַָּבבית
.„È.יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין ׁשּיׁשב חכם לאדם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל ולא ְְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינים יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָׁשל
ׁשל מּתמיד יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ּבית אבל ּבּיֹום. ְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעֹות
טֹובים וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו
ּכּלן·. יֹוׁשבין ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין

להתקּבץ צריכין ׁשּיהּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש; ּבמקֹומן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן, מתקּבצין -ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעּׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר. חפצֹו לעּׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹיצא
מהן אחד הצר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשארּו אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת
אחר. ׁשּיבֹוא עד יצא לא - לאו ואם יצא; - ּוׁשלׁשה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרים

למדּו,‚. הּׁשמּועה מּפי ּבּלילה. הּדינין את מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאין
נגעים ראּית מה נגע; וכל ריב ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים. ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדינין

ּבלבד. ּבּיֹום הּדינין אף ּבלבד, ְְִִִִַַַַַַּבּיֹום
ּבּלילה.„. ׁשטרֹות מקּימין ואין עדּות מקּבלין אין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּלילה. הּדין לגמר מּתר - ּבּיֹום התחילּו אם ממֹונֹות, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּובדיני
.‰לפיכ מׁשּפט. לחּקת ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין; - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּנחלֹות

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין ְְִִֵַַַָָאין
.Âּכֹותבים - ּבפניהם וצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשנים

עֹוּׂשין רצּו ּכֹותבין, רצּו - ׁשלׁשה היּו ואם ּדין. עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵָָָָואין
ואין ּכֹותבין - ּבּלילה אבל ּבּיֹום; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדין.

ּדין. ִִעֹוּׂשין
.Ê.עּמהם ׁשכינה - הגּון ׁשהּוא יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכל

וכבד ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינים צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבטלה ּבּׂשיחה לסּפר אֹו לּׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹֹראׁש.

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּבבית
.Áליּׂשראל להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל

ּדּין, להיֹות וראּוי הּתֹורה ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדּין
זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ויׁש מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֻאף
פנים תּכירּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה. ּבלא עֹובר ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהעמידֹו
הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמׁשּפט.
נאה, ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא חכמים: אמרּו ּדּינין. ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹלהֹוׁשיב

גּבֹור, ּפלֹוני איׁש דּין; ּפלֹוניאֹוׁשיבּנּו איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָ
אֹוׁשיבּנּו לׁשֹון, ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָקרֹובי,
ׁשהּוא מּפני לא הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב את מזּכה נמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹדּין.
פנים תּכירּו לא נאמר: לכ יֹודע. ׁשאינֹו מּפני אּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרׁשע,
- הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליּׂשראל הּמעמיד ּכל אמרּו: ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּמׁשּפט.
ּׂשנא אׁשר מּצבה ל תקים ולא ׁשּנאמר: מּצבה. הקים ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכאּלּו
אׁשרה. נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום .אלהי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹיי
וכן .אלהי יי מזּבח אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע לא ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשביל הּבא אלֹוּה - כסף אלהי אּתי תעּׂשּון לא חכמים: ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאמרּו

ּבלבד. עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היחס1) וכן הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת שלושה. של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין
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.Ë.מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים: ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור. ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין הראׁשֹונים: חכמים דר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּכ
ׁשם ׁשאין ׁשּידעּו עד ּבּדין, יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹודֹוחקין
אף הּׁשּורה. ּתקלקל - הּדין מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָראּוי
עליהם ׁשּמכּבידין עד אּלא ּבּדין יֹוׁשבין היּו לא כן ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּבהן. ּופֹוצרים והּזקנים העם ְְְִִֵֶֶַָָָאת

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום

רביעי 1ּפרק
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ה‡. ּדין ּבית קטּנה2ּגדֹולאחד סנהדרין ּבית3ואחד אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אחד ׁשּיהיה צרי ׁשלׁשה, ׁשל מּפי4ּדין סמּו מהן ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

5הּסמּווּיסמ ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה . ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו. עליו ידיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאת

ׁשכינה6סמכם עליהן וׁשרתה סמכּו7, הּזקנים ואֹותן . ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ
מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים. ואחרים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַלאחרים,
מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ועד יהֹוׁשע ׁשל ּדינֹו ּבית עד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֻאיׁש,

הּנּׂשיא8רּבנּו מּפי הּנסמ ואחד מן9. אחד מּפי אֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לעֹולם ּבסנהדרין סמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו .10הּסמּוכין, ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹ

ידיהן·. ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא על11וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּזקן אּת12ראׁש הרי לֹו: ואֹומרים רּבי, לֹו ׁשּקֹורין אּלא , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קנסֹות דיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,13סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ

לדּינּות‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא סמיכה סֹומכין אּלא14ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים15ּבׁשלׁשה מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא .16, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּבארנּו .17ּכמֹו ְְֵֶַ
אלהים„. קרּוי ּבארץ18אין ׁשּנסמ ּדין ּבית אּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבלבד לדּון19יּׂשראל הראּויין החכמים האנׁשים והם .20, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּומּנּו יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית אֹותן אֹותם21ׁשּבדקּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

אֹותן. ְְָָוסמכּו
לתלמידיו‰. סֹומ ׁשּנסמ מי ּכל היה .22ּבראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

להּלל ּכבֹוד חלקּו אדם23וחכמים יהא ׁשּלא והתקינּו הּזקן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּברׁשּות אּלא אּלא24נסמ סֹומ הּנּׂשיא יהא וׁשּלא הּנּׂשיא. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עּמֹו ּדין ּבית אב היה ּכן ּדין25אם ּבית אב יהיה וׁשּלא . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
- החבּורה ׁשאר אבל עּמֹו. הּנּׂשיא היה ּכן אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָסֹומ
ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנּׂשיא. ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

מּׁשלׁשה26עּמֹו ּפחֹות סמיכה ׁשאין ,27. ְְִִִֵֶָָָ
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

יּׂשראל ּבארץ נסמכּו ּבארץ,28הּסֹומכין הּסֹומכין היּו אפּלּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
סֹומכין אין - לארץ חּוצה אם29והּנסמ לֹומר צרי ואין . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
ּבמקֹום הּסֹומכים עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ

לֹו30אחד ׁשֹולחין אּלא ונֹותנין31; ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָ
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ראשי1) בין ההבדל הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת. חלקית לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת
שאינו למרות לדון והרשהו הגולה ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות

ואחד.2)ראוי. שבעים ג.3)של הלכה א, פרק לעיל כמבואר ושלושה, עשרים כל4)של שיהיה צריכים התימנים: יד בכתב
אחד כל שיהיה שנצטרך לפי שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק לסנהדרין טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד

סמוך. עצ5)מהם פי על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה, סומך ידי על שדרשו6)מו.נסמך כמו אותם, מינה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים אותם שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה רבה בראשית במדרש

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, הרוח".7)(קריית עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה) יא, (במדבר השווה8)ככתוב
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה מפי רבינו ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: לעיל9)הקדמת ראה הסנהדרין, ראש

ג. הלכה א, ולא10)פרק החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו למרות א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה מצינו שהרי
הסנהדרין. מן ביד.11)היה שהייתה ליהושע, משה לסמיכת חכם".12)בניגוד אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,

הסמוכים,13) והם מומחים שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה ותשלומי כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין
שם. ובביאורנו ח הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון דבר14)כמבואר העלם פר על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד

כאן. בה ידובר שלא י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של
ב.15) יג, חמישה16)סנהדרין שסמך בבא, בן יהודה ברבי מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים השניים אבל

מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו שניים, עוד עימו והיו זקנים,
(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין יהודה, רבי עם בית17)יחד עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א, הלכה לעיל

ר משה של ורבנות.18)בינו.דינו שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים ירשיעון "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב "מניתיך אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך וכן19)"ראה א. יד, סנהדרין

בבבל. מומחים שאין - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא ומידותיהם.20)בבבא חכמתם והמחו21)בזכות התימנים: יד בכתב
ובקיאים. מומחים שהם שקבעו תלמידיו.22)אותן, סומך התימנים: יד כלומר,23)בכתב הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל: יד בכתב

תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד מבית שהוא הלל, לבית
לדעת שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו חזרו יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן רבן כגון

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא "אב25)בהסכמתו שם גורס ורבינו שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי
(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" סמוכים.26)בית שאינם פי על מינהו27)אף שאפילו כאן, וחידש ג. הלכה לעיל כמבואר

משנה). (לחם משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך עדיין הנשיא, ברשות א.28)הסמוך יד, בכתב29)סנהדרין
שליח. ידי על בארץ30)או שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין לארץ בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם פי על שליח.31)אף ידי על לו מודיעים

oixcdpq zekld - '` xc` g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות ארץ32לֹו וכל ּבארץ. ּוׁשניהם הֹואיל , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו לסמיכה33יּׂשראל .34ראּויה ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.Êאחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמל35יׁש ודוד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד ּביֹום אלף ׁשלׁשים 36סמ. ְְִֶֶֶַָָ

.Áוהּוא יחידים. לדברים ׁשּירצּו מי ּכל למּנֹות להן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָויׁש
מפלא חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשראּוי37ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
לדּון רׁשּות לֹו38לֹו יּתנּו אֹו והּתר. ּבאּסּור להֹורֹות ולא , ְְְְְְִִֵֶָֹ

והּתר ּבאּסּור רׁשּות39רׁשּות יּתנּו אֹו ממֹונֹות. ּדיני לדּון ולא , ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
קנסֹות, ּדיני לדּון אֹו קנסֹות. ּדיני לדּון לא אבל ולזה, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹלזה

ּבמּומין ּבכֹורֹות להּתיר לא להּתיר40אבל רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו . ְְְְְְֲִִִִַַָֹ
ּבלבד ּכתמים41נדרים לראֹות אֹו ּבהן.42, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Ëיׁש :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן
ּכל אֹו לכאן, הּנּׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָָל

ּבּמדינה עּמנּו אּתה ׁשאין ּבזה.43זמן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èׁשהּוא ּפי על אף אחת, ּבעינֹו סּומא ׁשהּוא מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחכם
לדיני ממֹונֹות44ראּוי לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ,45ממֹונֹות ְְְִִִֵֵֵָָָ

הּדברים לכל ראּוי ׁשאינֹו ּבזה46מּפני ּכּיֹוצא ּכל וכן .47. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡Èסֹומ אּלא יּׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא -48הרי אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבצּדֹו ׁשנים זה,49מֹוׁשיב אחר זה אֹו ּכאחד, ׁשבעים וסֹומ , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא יעּׂשה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
החכמים ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים: לי נראין אחרים. ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָדינין

יּׂשראל אּלּו50ׁשּבארץ הרי - אֹותם ולסמ ּדּינים למּנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
קנסֹות ּדיני לדּון להן ויׁש להן51סמּוכים, ויׁש ,52לסמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

על53לאחרים מצטערין החכמים היּו למה ּכן, אם . ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיּׂשראל54הּסמיכה קנסֹות דיני יּבטלּו ׁשּלא לפי55ּכדי ? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

מפּזרין ּכּלן56ׁשּיּׂשראל ׁשּיסּכימּו אפׁשר ואי ׁשם57, היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ
קנסֹות ּדיני דן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו - סמּו מּפי ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻסמּו

הכרע58לּכל צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ ׁשהרי ,59. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È- לארץ חּוצה ויצאּו יּׂשראל ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית
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ב.32) הלכה לעיל וסיעתו.33)כמבואר עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על קדושת34)אף קדושה שאינה פי על אף
וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין - הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות לעניין ישראל ארץ
בקדושתה היא הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן (ראה מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר לעניין
מחוץ שהן הגבולין, על העומדות בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ הסמיכה, מועילה להן ואם לארץ,
הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי את לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד, הלכה לקמן וראה

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו מגדיר אחת35)ז בפעם זקנים לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
למבי"ט). ספר (קרית אחת בפעם זקנים שבעים סמך רבינו (שמואלֿב36)ומשה לפסוק בקשר ב הלכה י, פרק סנהדרין ירושלמי

(לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור כל את דוד עוד "ויוסף א) ו,
ובקי.37)משנה). ממונות.38)מומחה כמו39)בדיני מלשלם פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו יטעה שאם

גמיר. אי המתחיל: דיבור ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים המומחה שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו
מומחה40) פי על אלא הבכור את שוחטים ואין א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה לשחטם מותר קבוע, המום שאם

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון רשות, הנשיא לו הלכה41)שנתן ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא מתירם שאין
בהלכות42)ה. כמבואר וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא הם דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים

אמרו: ושם ח. הלכה א פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם אלא בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו אחד, לדבר ראוי הדברים לכל בירושלמי43)"הראוי וכן ב ה סנהדרין

הנ"ל. ט.44)חגיגה הלכה ב, פרק לעיל א.45)כמבואר הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, פטור יהיה יטעה שהרי46)שאם
ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול אחד47)הוא תלמיד על מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

לעיל. וכמבואר מעיניו באחת סומא שהיה מפני יכול, ולא לסמכו סמוך.48)שרצה התימנים: יד סמיכת49)ובכתב שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה אלא אחד.50)דיינים סמוך אפילו ביניהם שאין פי על אלא51)אף אותם דנים שאין

ח. הלכה ה פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, ישראל.52)הסמוכים ארץ חכמי כל בהסכמת שנתמנו אלו , לסמוכים
לפי53) לעולם, הגדול דין בית שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג) משנה א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך... מהם אחד כל שיהיה שנצטרך
עשר כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח". בוא לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא כשיכין ספק בלא
סמך והוא ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל שבארץ ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים

אמן". ליושנה, העטרה להחזיר עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו תיבטל.54)קצת יד,55)שלא (סנהדרין שמצינו כמו
גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים בו וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן בבא בן יהודה ברבי א)

הסמיכה? לחדש אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך, הארץ.56)שלא למקום57)ברחבי כולם שיתקבצו
אחד. ח.58)מעמד הלכה ה פרק לקמן כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין וסומכם, בצידו שניים כשמושיב

החידוש59) שכל וכו'. הדברים" לי "נראים המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין בזה, מדגיש רבינו ברורה. החלטה
שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי. בירור אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת ידי על דיינים מינוי בדבר
ידוע שהיר לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה שאותה רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו כתב בנעוריו
רבינו בהקדמת כמבואר השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי בכתובים כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו

שהרי רבינו, ראיית את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת לפני אחרים יסמוך וממילא הזה, בלספר מג, בעירובין



פג oixcdpq zekld - '` xc` g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות ארץ32לֹו וכל ּבארץ. ּוׁשניהם הֹואיל , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו לסמיכה33יּׂשראל .34ראּויה ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.Êאחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמל35יׁש ודוד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד ּביֹום אלף ׁשלׁשים 36סמ. ְְִֶֶֶַָָ

.Áוהּוא יחידים. לדברים ׁשּירצּו מי ּכל למּנֹות להן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָויׁש
מפלא חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשראּוי37ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
לדּון רׁשּות לֹו38לֹו יּתנּו אֹו והּתר. ּבאּסּור להֹורֹות ולא , ְְְְְְִִֵֶָֹ

והּתר ּבאּסּור רׁשּות39רׁשּות יּתנּו אֹו ממֹונֹות. ּדיני לדּון ולא , ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
קנסֹות, ּדיני לדּון אֹו קנסֹות. ּדיני לדּון לא אבל ולזה, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹלזה

ּבמּומין ּבכֹורֹות להּתיר לא להּתיר40אבל רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו . ְְְְְְֲִִִִַַָֹ
ּבלבד ּכתמים41נדרים לראֹות אֹו ּבהן.42, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Ëיׁש :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן
ּכל אֹו לכאן, הּנּׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָָל

ּבּמדינה עּמנּו אּתה ׁשאין ּבזה.43זמן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èׁשהּוא ּפי על אף אחת, ּבעינֹו סּומא ׁשהּוא מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחכם
לדיני ממֹונֹות44ראּוי לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ,45ממֹונֹות ְְְִִִֵֵֵָָָ

הּדברים לכל ראּוי ׁשאינֹו ּבזה46מּפני ּכּיֹוצא ּכל וכן .47. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡Èסֹומ אּלא יּׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא -48הרי אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבצּדֹו ׁשנים זה,49מֹוׁשיב אחר זה אֹו ּכאחד, ׁשבעים וסֹומ , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא יעּׂשה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
החכמים ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים: לי נראין אחרים. ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָדינין

יּׂשראל אּלּו50ׁשּבארץ הרי - אֹותם ולסמ ּדּינים למּנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
קנסֹות ּדיני לדּון להן ויׁש להן51סמּוכים, ויׁש ,52לסמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

על53לאחרים מצטערין החכמים היּו למה ּכן, אם . ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיּׂשראל54הּסמיכה קנסֹות דיני יּבטלּו ׁשּלא לפי55ּכדי ? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

מפּזרין ּכּלן56ׁשּיּׂשראל ׁשּיסּכימּו אפׁשר ואי ׁשם57, היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ
קנסֹות ּדיני דן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו - סמּו מּפי ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻסמּו

הכרע58לּכל צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ ׁשהרי ,59. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È- לארץ חּוצה ויצאּו יּׂשראל ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית
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ב.32) הלכה לעיל וסיעתו.33)כמבואר עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על קדושת34)אף קדושה שאינה פי על אף
וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין - הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות לעניין ישראל ארץ
בקדושתה היא הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן (ראה מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר לעניין
מחוץ שהן הגבולין, על העומדות בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ הסמיכה, מועילה להן ואם לארץ,
הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי את לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד, הלכה לקמן וראה

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו מגדיר אחת35)ז בפעם זקנים לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
למבי"ט). ספר (קרית אחת בפעם זקנים שבעים סמך רבינו (שמואלֿב36)ומשה לפסוק בקשר ב הלכה י, פרק סנהדרין ירושלמי

(לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור כל את דוד עוד "ויוסף א) ו,
ובקי.37)משנה). ממונות.38)מומחה כמו39)בדיני מלשלם פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו יטעה שאם

גמיר. אי המתחיל: דיבור ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים המומחה שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו
מומחה40) פי על אלא הבכור את שוחטים ואין א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה לשחטם מותר קבוע, המום שאם

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון רשות, הנשיא לו הלכה41)שנתן ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא מתירם שאין
בהלכות42)ה. כמבואר וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא הם דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים

אמרו: ושם ח. הלכה א פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם אלא בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו אחד, לדבר ראוי הדברים לכל בירושלמי43)"הראוי וכן ב ה סנהדרין

הנ"ל. ט.44)חגיגה הלכה ב, פרק לעיל א.45)כמבואר הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, פטור יהיה יטעה שהרי46)שאם
ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול אחד47)הוא תלמיד על מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

לעיל. וכמבואר מעיניו באחת סומא שהיה מפני יכול, ולא לסמכו סמוך.48)שרצה התימנים: יד סמיכת49)ובכתב שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה אלא אחד.50)דיינים סמוך אפילו ביניהם שאין פי על אלא51)אף אותם דנים שאין

ח. הלכה ה פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, ישראל.52)הסמוכים ארץ חכמי כל בהסכמת שנתמנו אלו , לסמוכים
לפי53) לעולם, הגדול דין בית שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג) משנה א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך... מהם אחד כל שיהיה שנצטרך
עשר כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח". בוא לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא כשיכין ספק בלא
סמך והוא ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל שבארץ ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים

אמן". ליושנה, העטרה להחזיר עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו תיבטל.54)קצת יד,55)שלא (סנהדרין שמצינו כמו
גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים בו וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן בבא בן יהודה ברבי א)

הסמיכה? לחדש אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך, הארץ.56)שלא למקום57)ברחבי כולם שיתקבצו
אחד. ח.58)מעמד הלכה ה פרק לקמן כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין וסומכם, בצידו שניים כשמושיב

החידוש59) שכל וכו'. הדברים" לי "נראים המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין בזה, מדגיש רבינו ברורה. החלטה
שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי. בירור אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת ידי על דיינים מינוי בדבר
ידוע שהיר לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה שאותה רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו כתב בנעוריו
רבינו בהקדמת כמבואר השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי בכתובים כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו

שהרי רבינו, ראיית את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת לפני אחרים יסמוך וממילא הזה, בלספר מג, בעירובין
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לארץ ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנים הם ׁשּדנים60הרי ּכדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין והּוא61ּבארץ; , ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

סמּוכים .62ׁשּיהיּו ְְִִֶ
.‚Èׁשּבבבל גלּיֹות עֹומדים63ראׁשי הן מל ּבמקֹום ויׁש64- . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

לרּדֹות רצּו65להן ּבין עליהן ולדּון מקֹום, ּבכל יּׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
מיהּודה ׁשבט יסּור לא ׁשּנאמר: רצּו. לא ראׁשי66ּבין אּלּו - ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּבבבל. ְֶֶָָֻגלּיֹות
.„Èלדּון הראּוי ּדּין רׁשּות67וכל ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן , ְְֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּלא68לדּון ּפי על אף העֹולם ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין דינין, ּבעלי ּפי69רצּו על אף , ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קנסֹות ּדיני דן ּבית70ׁשאינֹו לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין וכל . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - לדּון רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּדין
הּגבּולים על העֹומדֹות ּובעירֹות יּׂשראל ּפי71ארץ על אף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

רׁשּותןׁשּלא אין - לארץ ּבחּוצה אבל דינין; ּבעלי רצּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף דינין. ּבעלי את לכף לֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמֹועלת
לדּון ׁשרֹוצה למי אּלא דן אינֹו - לארץ ּבחּוצה קנסֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּדיני
רׁשּות, לֹו אין - להם ולדּון דינין ּבעלי את לכף אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלֹו;

ּגלּות מראׁש רׁשּות ׁשּיּטל .72עד ְִֵֶַָֹֹ
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון, ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ׁשעבר73הגּון ּבית74, ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
עד75ּדין ּכלּום לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ונתנּו ְְְְְִֵֶֶַָָ

מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש ראּוי. הּקדּׁשה76ׁשּיהא אין - לּמזּבח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
עליו .77חלה ָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
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ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עיר ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סנהדרי עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד.
לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹועיר
ּכהן את ולא הּׁשקר נביא את ולא ּכּלֹו ׁשהּדח הּׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻֻאת
ממֹונֹות ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּבדיני ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ולא ממרא, זקן עֹוּׂשין אין וכן ּבׁשלׁשה. - ּגדֹול] ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ[ׁשל
ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה, את מׁשקין ולא הּנּדחת, עיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעֹוּׂשין
מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל העיר על מֹוסיפין ואין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול.
ּדין ּבית ּפי על אּלא החלל, ולמדידת הרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלמלחמת

.אלי יביאּו הּגדל הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול.
ׁשהן·. ּוׁשלׁשה, מעּׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין

נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם, ׁשל נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסנהדרי
הּבהמה ולא הּנסקל ׁשֹור ּדנין אין ,לפיכ ּבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּוׁשלׁשה. עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא הרֹובע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרּבעת
ּבעלים, להן ויׁש ּתרּבּות ּבני ׁשהן ּוברּדלס, ודב ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
- ׁשהמית נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים מיתתן - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהמיתּו

אֹותֹו. הֹורג ֵֶָאחד
ּדין‚. ּבבית אּלא ּתחּלה אֹותֹו ּדנין אין - רע ׁשם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוציא

ׁשּמא נפׁשֹות, ּדיני צד ּבדינֹו ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובא הּבעל, דברי נאמנּו לא הּבת. ותּסקל אמת הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ּבּקנס לתֹובעֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאב
הן, קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? ּבעּׂשרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין לבית תחילה יבוא שאליהו בהסכמתאמרו: שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני עוד בארץ
המוזכר לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו כדברי החכמים
ספרנו בהקדמת ביארנו שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על ואף יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
התגלות לפני תשוב שהסנהדרין סבור ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה יגרע ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה,
דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי בצלאל (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר: מסימניו יהיה וזה המשיח

בירב). יעקב רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו, "שבאו60)וינציאה ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
פרק לקמן וראה מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם" שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי

י"ב. הלכה א.61)ה ו, במכות בארץ.62)משנה סמוכים התימנים: יד (רש"י63)בכתב פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה, תוקף64)לסנהדרין להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים

הנהר".65)מלכותי. עבר בכל רודה (שלמה) הוא "כי ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשון66)לשלוט - שבט א. ה, סנהדרין
הלל של בניו בני אלו - רגליו מבין "ומחוקק דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין בית שהפקר ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה.
(רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים, וחכמיה ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד כלומר, ברבים", תורה שמלמדים
שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר והטעם עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין אבל ב), יא, להוריות
שבט. דהכא המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות, דוד מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם הגולה
אלא לחכמתו חוששים אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד) משנה ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה

בלבד". מקומו אנשי בהסכמת אותו וממנים במידות.67)לייחוסו והגון בתורה חכם לחבירו.68)שהוא אדם שבין ממון בעסקי
א.69) ה, א.70)סנהדרין יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל בלבד, ישראל ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות שלדיני
וברש"י).71) א ה, (סנהדרין ישראל ארץ אחרי רשות72)הנמשכות ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם. סנהדרין

על בין מועילה הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ אלא אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
ד, פרק בכורות למשנה בפירושו שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה ראש ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי
בשום ממנו גדול יימצא שלא עד מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל, ממונה - ישיבה ראש אומר: ד משנה

אותו. שממנים בזמן ישראל בארץ טובות.73)פנים כך.74)במידות על הוא שחשוד שאינם75)בזדון, ישראל, שבארץ
בזדון. כך על לעבור מום.76)חשודים בעלת וצריכה77)בהמה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח. על להיקרב הגוף קדושת

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין, ותצא מבוצעיםהדב1)פדיון שאינם רים
והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני הדין בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד. שבעים של דין בית פי על אלא

הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני ממונות דיני בין ההבדל
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lybe zxecdn jezn

ׁשֹופטת עדה - העדה והּצילּו העדה וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- מּצלת ועדה המחּיבין, והן - ׁשֹופטת עדה מּצלת; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועדה
עּׂשרים; הרי - מעּׂשרה ּפחֹות עדה ואין המזּכין; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהן
ּבֹו ויהיה ׁשקּול, ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹּומֹוסיפין

להּטֹות. רּבים ְֲִֵַַַאחרי
ּכׁשּמלקין„. ׁשּימּות ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכֹות

אֹותֹו.
ּבחמּׁשה.‰. - העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת
.Â.ּבׁשלׁשה - החדׁש ְִִֶַָֹעּבּור
.Ê.ׁשּבארנּו ּכמֹו סמּוכין אּלּו וכל ּבׁשבעה. - הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעּבּור
.Áּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון קנסֹות, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה והאֹונס וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותם ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאין
- והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָיּׂשראל.
ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה אפּלּו אּלא ממחה, צריכין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות אלהים, לארץ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹחּוצה
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָעֹוּׂשין;

.Ëהּמצּויין דברים אּלא לארץ חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאין ּדברים אבל חברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָממֹון
דברים אֹו ּבחברּתּה; ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
אין - ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמצּויין,
חכמים ׁשּקנסּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדנין
ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו את ּובסֹוטר לחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבתֹוקע
ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. חּוצה ּדּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
ׁשהּוא מּפני צרֹורֹות, נזק מחצי חּוץ לארץ; חּוצה דּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותֹו

קנס. ואינֹו ְְֵָָממֹון
.È.לארץ חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - ּכעבד הּנּׁשֹום ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּבׁשת והּצער הּנזק ּגֹובין אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּגֹובין, - ורּפּוי ׁשבת אבל לארץ; חּוצה ּדּיני ּבהן חּיב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ואמרּו: הּגאֹונים, הֹורּו וכן ּכיס. חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת לגּבֹות יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּמעּׂשים
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

ׁשהּזיק אדם אבל מצּוי. ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלארץ,
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו
דבר זה הרי - מּתחּלתּה להן מּועדת והיא הֹואיל ורגל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבׁשן
ּבהמה ׁשהּזיקה ּבין לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו וגֹובין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצּוי,
לאכלן, ׁשּדרּכּה ּפרֹות אכלה אֹו ּבּה, ׁשּנתחּככה ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחרת,
עליהן חּיבת ׁשהיא וכלים אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבזה, ְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
היתה אם אבל לארץ. חּוצה ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנזק

אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון והּזיקה, והּועדה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָּתּמה
חּוצה ּדּיני הּׁשלם הּזה הּנזק ּגֹובין אין - נגחה אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעטה
ויצא ּבארץ הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה מּועד ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלארץ,
דבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק לארץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלחּוצה

ָמצּוי.
.·Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמּפני

ּבארץ. הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹו
ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידים ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È,לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין - גזל אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

הּכפל. את ּגֹובין אין ֲִֵֶֶֶַָאבל
.„Èעצמֹו ּפי על המׁשּלם ּכל חּוצהולא דּיני מּמּנּו ּגֹובין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּפי על אדם מׁשּלם והּכפר והּבׁשת הּפגם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלארץ.
את ׁשֹורי והמית ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָעצמֹו,

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין ואין ְְִִֵֵֶַָָָָּפלֹוני,
.ÂËּבהן ודנין אֹותן וגֹובין ּכקנסֹות, אינן - גרמֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.ÊËעּׂשה ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ממֹון הּמֹוסר ּדין ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכן

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין - ֲִֵֶֶַַָָָָמעּׂשה
.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף לארץ: ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

עּמֹו יעלה אֹו ּדינֹו, לבעל ׁשּיפּיס עד אֹותֹו מנּדין קנס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשם
מּתירין - לֹו הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יּׂשראל. לארץ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלדין
ּתפּׂש אם וכן נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹנּדּויֹו,
מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין אין - לּטל לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור ִִִִִִֵֶַַָָָֹהּנּזק

.ÁÈּדיני דן ׁשהּוא ּפי על אף לרּבים, ממחה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻיחיד
ּדין, ּבבית הֹודאה ּבפניו ההֹודאה אין - יחידי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָממֹונֹות
סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף הּׁשלׁשה, אבל .סמּו היה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
הרי - אלהים ּבהן קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהרי
ּבפניהם, הּכֹופר וכן ּדין. ּבבית הֹודאה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָההֹודאה
ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻואחר
הֹודאֹות לענין הן הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
הּדברים. לכל הּסמּו ּדין ּכבית ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהלואֹות

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ּבדברים‡. טעה אם וטעה: ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכל
ּבגמרא אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והידּועים, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹהּגלּויים
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין, חֹוזר -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו טהֹור, דבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
לא להּזיק, ׁשּגרם ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבזה

להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגדול1) דין לבית לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה הדעת. בשיקול או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך,



פה oixcdpq zekld - '` xc` g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשֹופטת עדה - העדה והּצילּו העדה וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- מּצלת ועדה המחּיבין, והן - ׁשֹופטת עדה מּצלת; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועדה
עּׂשרים; הרי - מעּׂשרה ּפחֹות עדה ואין המזּכין; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהן
ּבֹו ויהיה ׁשקּול, ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹּומֹוסיפין

להּטֹות. רּבים ְֲִֵַַַאחרי
ּכׁשּמלקין„. ׁשּימּות ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכֹות

אֹותֹו.
ּבחמּׁשה.‰. - העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת
.Â.ּבׁשלׁשה - החדׁש ְִִֶַָֹעּבּור
.Ê.ׁשּבארנּו ּכמֹו סמּוכין אּלּו וכל ּבׁשבעה. - הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעּבּור
.Áּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון קנסֹות, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה והאֹונס וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותם ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאין
- והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָיּׂשראל.
ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה אפּלּו אּלא ממחה, צריכין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות אלהים, לארץ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹחּוצה
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָעֹוּׂשין;

.Ëהּמצּויין דברים אּלא לארץ חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאין ּדברים אבל חברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָממֹון
דברים אֹו ּבחברּתּה; ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
אין - ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמצּויין,
חכמים ׁשּקנסּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדנין
ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו את ּובסֹוטר לחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבתֹוקע
ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. חּוצה ּדּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
ׁשהּוא מּפני צרֹורֹות, נזק מחצי חּוץ לארץ; חּוצה דּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותֹו

קנס. ואינֹו ְְֵָָממֹון
.È.לארץ חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - ּכעבד הּנּׁשֹום ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּבׁשת והּצער הּנזק ּגֹובין אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּגֹובין, - ורּפּוי ׁשבת אבל לארץ; חּוצה ּדּיני ּבהן חּיב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ואמרּו: הּגאֹונים, הֹורּו וכן ּכיס. חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת לגּבֹות יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּמעּׂשים
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

ׁשהּזיק אדם אבל מצּוי. ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלארץ,
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו
דבר זה הרי - מּתחּלתּה להן מּועדת והיא הֹואיל ורגל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבׁשן
ּבהמה ׁשהּזיקה ּבין לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו וגֹובין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצּוי,
לאכלן, ׁשּדרּכּה ּפרֹות אכלה אֹו ּבּה, ׁשּנתחּככה ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחרת,
עליהן חּיבת ׁשהיא וכלים אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבזה, ְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
היתה אם אבל לארץ. חּוצה ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנזק

אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון והּזיקה, והּועדה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָּתּמה
חּוצה ּדּיני הּׁשלם הּזה הּנזק ּגֹובין אין - נגחה אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעטה
ויצא ּבארץ הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה מּועד ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלארץ,
דבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק לארץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלחּוצה

ָמצּוי.
.·Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמּפני

ּבארץ. הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹו
ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידים ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È,לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין - גזל אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

הּכפל. את ּגֹובין אין ֲִֵֶֶֶַָאבל
.„Èעצמֹו ּפי על המׁשּלם ּכל חּוצהולא דּיני מּמּנּו ּגֹובין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּפי על אדם מׁשּלם והּכפר והּבׁשת הּפגם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלארץ.
את ׁשֹורי והמית ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָעצמֹו,

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין ואין ְְִִֵֵֶַָָָָּפלֹוני,
.ÂËּבהן ודנין אֹותן וגֹובין ּכקנסֹות, אינן - גרמֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.ÊËעּׂשה ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ממֹון הּמֹוסר ּדין ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכן

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין - ֲִֵֶֶַַָָָָמעּׂשה
.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף לארץ: ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

עּמֹו יעלה אֹו ּדינֹו, לבעל ׁשּיפּיס עד אֹותֹו מנּדין קנס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשם
מּתירין - לֹו הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יּׂשראל. לארץ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלדין
ּתפּׂש אם וכן נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹנּדּויֹו,
מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין אין - לּטל לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור ִִִִִִֵֶַַָָָֹהּנּזק

.ÁÈּדיני דן ׁשהּוא ּפי על אף לרּבים, ממחה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻיחיד
ּדין, ּבבית הֹודאה ּבפניו ההֹודאה אין - יחידי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָממֹונֹות
סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף הּׁשלׁשה, אבל .סמּו היה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
הרי - אלהים ּבהן קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהרי
ּבפניהם, הּכֹופר וכן ּדין. ּבבית הֹודאה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָההֹודאה
ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻואחר
הֹודאֹות לענין הן הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
הּדברים. לכל הּסמּו ּדין ּכבית ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהלואֹות

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבדברים‡. טעה אם וטעה: ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכל
ּבגמרא אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והידּועים, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹהּגלּויים
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין, חֹוזר -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו טהֹור, דבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
לא להּזיק, ׁשּגרם ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבזה

להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגדול1) דין לבית לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה הדעת. בשיקול או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך,
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אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועּׂשה ּבפרּוׁש, מהן ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעּׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהן, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד
מראׁש רׁשּות ונטל ממחה הּדּין זה היה אם האחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכדברי
דינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל רׁשּות נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹּגלּות,
אפׁשר אי ואם הּדין, חֹוזר - ממחה והּוא הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻעליהן,
אֹו ּגלּות מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהחזיר
אבל יּׂשראל, ּבארץ יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין מּבית רׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּנֹוטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה ְְְֵֶֶַָָָֹלא
ּבעלי‚. אֹותֹו קּבלּו ולא רׁשּות נטל ולא ממחה הּטֹועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהיה

ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ממחה היה ׁשּלא אֹו עליהן, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻדינין
נּׂשא אם הּדעת: ּבׁשּקּול וטעה ּכּדין, להן לדּון עליהן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָדינין
נּׂשא לא אם מּביתֹו; ויׁשּלם עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - ּבּיד ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתן
יׁשּלם - להחזיר אפׁשר אי ואם הּדין, יחזר - ּבּיד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונתן

ִֵמּביתֹו.
מ„. אףאבל דינין, ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה ׁשאינֹו י ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ

ּבכלל ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדינֹו אין לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּדּינין.
ואם ּדין. ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם דינין, מּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחד
ולֹוקח וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין יׁשּלם, - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה‰. ועּׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה
ּכלּום; אינּה - הּפׁשרה על מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ׁשבּועה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבן
ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא
וכן חֹוזר. - ּבטעּות קנין וכל הּטֹועה, ּבּה ׁשחּיבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âואחד ּכאן, נדּון אֹומר: אחד ּבדין, ׁשּנתעּצמּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּדּינין אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית נעלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:

אמר: ואם ּבעירֹו. ודן אֹותֹו ּכֹופין - ּכּדין ׁשּלא ממֹון ְְְְִִִִִֶַַָָָֹויֹוציאּו
ּכֹותבים - טעיתם ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם זה מאי לי ּותנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכתבּו
ּדבר לׁשאל הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻונֹותנין
וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָמּבית
הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבא מה ּכפי ּבעירם להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹודנין

.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
והּל ּכאן, נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ּדיןאֹו לבית נל אֹומר: וה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכֹופין - הּגדֹול ּדין לבית נל הּמלוה: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּגדֹול;
וכן מלוה. לאיׁש לוה עבד ׁשּנאמר: עּמֹו, ועֹולה הּלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹאת
ּכֹופין - לעלֹות הּטֹוען ורצה גזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

.Áלּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּכׁשּיהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
את מחּיבין אין - ריקנית טענה אבל לּמלוה; אֹו לּנּזק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ונפטר. ּבמקֹומֹו נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהּנטען
.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבזמן הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּומקֹומֹות לרּבים, ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻמקֹומֹות
נל הּמלוה: אמר אם ּכמֹותן, ׁשאינן ּתלמידים ּבהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ונדּון הּגדֹול ּופלֹוני לפלֹוני ּפלֹונית ׁשּבארץ ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָלמקֹום
היּו וכן עּמֹו. והֹול הּלוה את ׁשּכֹופין - זה ּבדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלפניו

ּבספרד. יֹום ּבכל ְְֲִִַַָָמעּׂשים

ה'תשע"א א' אדר כ"ט קודש שבת

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואמר‡. לי, ידּון ּפלֹוני איׁש ׁשאמר: דינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּדינֹו זה2ּבעל ׁשּברר הּדּינים, ׁשני אּלּו הרי - לי ידּון ּפלֹוני : ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הם אחד, וזה ׁשליׁשי3אחד ּדּין להן ּדנין4ּבֹוררים ּוׁשלׁשּתן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לאמּתֹו הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו האחד5לׁשניהן; היה אפּלּו . ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּדין ּבעלי וסמּו6ׁשּבררּו ּגדֹול את7חכם לכף יכֹול אינֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּירצה מי ּבֹורר הּוא גם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .8ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפסּול·. אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ּבין9מי דּין להיֹותֹו ּבין , ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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לקבלת1) הצדדים הסכמת בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם באחד, בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים
שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או עדים הבאת להעיד. או לדון פסול או שכנגד.2)קרוב תיבה3)הצד התימנים יד בכתב

א. יג, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וכן איננה כאן4)זו קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי צורך אין אבל
א). כג, (סנהדרין עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת הרי5)אלא החייב שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,

שביררו "מתוך אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה בזכותי להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני
דברים לחפות במקומו ועומד שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים יש ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף
לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה עצמו הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין, לא אשר
ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר מבין המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא גמור, דין לו שייראה
ביניהם ומכריע שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות שום ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן חבירו, עם

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי שם.6)ועל משפט בחושן וכן הדין. בעל שבירר תימן: יד א.7)בכתב הלכה ד, פרק לעיל ראה
הצד8) יכול זאת ובכל הונא, כרב גדול חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי כגון פפא: רב כדברי שם, סנהדרין

לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר גר כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל (רדב"ז). בו לבחור השני
רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר אחרת, לעיר עימו
לו לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין לו לברור

שם). משפט בחושן וכן (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, ומשחק9)תלמיד בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
בקוביא.

oixcdpq zekld - '` xc` h"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עליו, עד 10להיֹותֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
עליו להעיד ּכׁשרים עדים ּדין11ּכׁשני ּבית ּכׁשלׁשה אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ

ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין לֹו, לדּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻממחין
טֹוען ּׁשהיה ׁשּקּבל12מה ּבין ּפיהן, מה13על ּכל ׁשּיּתן ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבדינֹו אֹו הּפסּול זֹו ּבעדּות חברֹו עליו קנּו14ּׁשּיטען אם : ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו15מּידֹו לחזר יכֹול אינֹו - זה -16על מּידֹו קנּו לא ואם ; ְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

הּדין נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר הּממֹון17יכֹול והֹוציא , ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הּפסּול זה לחזר18ּבדין יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו .19אֹו ְְֲִֵֵֶַַָָֹ

ּדין‚. ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי לֹו20וכן ואמר ,21: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ראׁש ּבחּיי לי ראׁש22הּׁשבע ּבחּיי לי הּׁשבע אֹו והּפטר, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּׁשּתטען מה ּכל ל לחזר23ואּתן יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּדין24ּבֹו ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול - מּידֹו קנּו לא ואם ;25. ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹנגמר
ְֵַלׁשּלם.

הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין אם27והפכּה26והּוא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה נׁשּבע אם אֹו מּידֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקנּו

.28ּבֹו

.‰ל אּׁשבע ואמר ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא ּבמי הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהּוא
קנּו29ׁשבּועה לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְֲִִִֵַָָָָָֹֹ

ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף הּדין30מּידֹו, ׁשּיּגמר עד חֹוזר - ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.31ויּׁשבע ְִַָ

.Âראיה אֹו עדים והביא ּדין, ּבבית ׁשּנתחּיב -32מי לזכּותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
הּדין וחֹוזר הּדין, את הּדין,33סֹותר נגמר ׁשּכבר ּפי על אף . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ראיה מביא ׁשהּוא זמן סֹותר34ּכל ּכל35- הּדּינים: לֹו אמרּו . ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף יֹום! ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָראיֹות
ּיעּׂשה מה הּדין. את סֹותר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהביא

לאחר ּומצא ׁשלׁשים ּבתֹו מצא לא ?36ׁשלׁשיםאם ְְְְִִִַַָָָָֹ
.Êסתם אם אמרּו37אבל ּכיצד? סֹותר. אינֹו - טענֹותיו את ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר: ראיה? ל יׁש עדים. לי אין אמר: עדים? ל יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו:
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון וחּיבּוהּו. אֹותֹו ודנּו ראיה. לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין
מּתֹו ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני! ּופלֹוני ּפלֹוני קרבּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָאמר:

ועל38אפנּדתֹו עדיו על מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.39ראיתֹו ְָָ

.Áהראיה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים 41אצלֹו40ּבּמה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
לי ואין עדים לי אין אמר: אם אבל ּבּמדינה; עּמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָוהעדים
ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָראיה,

אחרים,42החמת ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא

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
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אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, עדים11)שפסולים כשני אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים
א). כג, (סנהדרין הנתבע.12)כשרים חבירו בדיניו".14)הנתבע.13)כלפי או הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שם.15) ובביאורנו ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב שהוא סודר קניין בקבלת ממנו גמר16)שקבלו לפני ואפילו
כלום". קניין לאחר "אין ב) כד, (סנהדרין לו.17)דין תן צא הדין: בית זה19)לדון.18)שאמר ואין רבא. וכדעת שם.

שא אלא לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון" ב"הוצאת יכולתלוי עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק פילו
הלכות והשווה כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר: רבינו כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
להיות: וצריך טעות כאן שיש מחליט פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר, וראוי גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה

וכו'. הממון" להוציא הדין (הלכות20)"נגמר ישראל אלוקי בה' נשבע הריני ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
חֿט). הלכה י"א, פרק לנתבע.21)שבועות שמים.22)התובע שם בה מזכיר שאינו קלה, שבועה הנתבע23)שזוהי שאמר

(ראה מקצתו אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר קבלת הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב לתובע
א. מה, בשבועות כמבואר להישבע, המלווה ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה ב.24)הלכות ועמוד א כד, השבועה25)סנהדרין

נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא שאמרו כמו דין הגמר היאֿהיא
ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה בו. לחזור הוא היסת,26)יכול ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא

מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור התורה שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים שהשיאוהו
י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה היסת27)ב) שבועת אלא שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע, על
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות אתה28)בלבד" גנבתי... לא אומר והוא גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא

אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן עבדים על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע רצונך לי... מכרתו
משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם הרי היסת, חמורה.29)שבועת שבועה התימנים: יד כלומר,31)שהתחייב.30)בכתב

כב). קטן סעיף כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה אלא דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו
שבכתב.32) וברש"י).33)הוכחה א לא, (סנהדרין שכנגדו את ומחייבים שפסקו דינו לו סותר דינו זכותו.34)בית שטר
כבר".35) פרע אם "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן דין. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
גמליאל.36) בן שמעון וכרבן שם, כיסים.38)סגר.37)סנהדרין כעין תפירות מלאה שכרם39)חגורתו, שמא חוששים כי

שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן ולאחר לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא שטרותיו. וזייף שקר להעיד
שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר אם דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו, שרבינו אלא
משפט בחושן להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו, והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב עד
הנוסח הוא וכך הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף שם משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ
ראייה לי אין אמר אמרו... אם לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון:

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן השמיט והמדפיס וחייבוהו". אותו ערוך,ודנו השולחן לשון הוא וכן השנייה. ראייה"
רבינו. לשון אחרי נמשך הוא זכותו.40)שכידוע עור.42)ברשותו.41)שטר שק
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ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עליו, עד 10להיֹותֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
עליו להעיד ּכׁשרים עדים ּדין11ּכׁשני ּבית ּכׁשלׁשה אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ

ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין לֹו, לדּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻממחין
טֹוען ּׁשהיה ׁשּקּבל12מה ּבין ּפיהן, מה13על ּכל ׁשּיּתן ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבדינֹו אֹו הּפסּול זֹו ּבעדּות חברֹו עליו קנּו14ּׁשּיטען אם : ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו15מּידֹו לחזר יכֹול אינֹו - זה -16על מּידֹו קנּו לא ואם ; ְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

הּדין נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר הּממֹון17יכֹול והֹוציא , ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הּפסּול זה לחזר18ּבדין יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו .19אֹו ְְֲִֵֵֶַַָָֹ

ּדין‚. ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי לֹו20וכן ואמר ,21: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ראׁש ּבחּיי לי ראׁש22הּׁשבע ּבחּיי לי הּׁשבע אֹו והּפטר, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּׁשּתטען מה ּכל ל לחזר23ואּתן יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּדין24ּבֹו ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול - מּידֹו קנּו לא ואם ;25. ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹנגמר
ְֵַלׁשּלם.

הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין אם27והפכּה26והּוא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה נׁשּבע אם אֹו מּידֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקנּו

.28ּבֹו

.‰ל אּׁשבע ואמר ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא ּבמי הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהּוא
קנּו29ׁשבּועה לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְֲִִִֵַָָָָָֹֹ

ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף הּדין30מּידֹו, ׁשּיּגמר עד חֹוזר - ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.31ויּׁשבע ְִַָ

.Âראיה אֹו עדים והביא ּדין, ּבבית ׁשּנתחּיב -32מי לזכּותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
הּדין וחֹוזר הּדין, את הּדין,33סֹותר נגמר ׁשּכבר ּפי על אף . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ראיה מביא ׁשהּוא זמן סֹותר34ּכל ּכל35- הּדּינים: לֹו אמרּו . ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף יֹום! ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָראיֹות
ּיעּׂשה מה הּדין. את סֹותר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהביא

לאחר ּומצא ׁשלׁשים ּבתֹו מצא לא ?36ׁשלׁשיםאם ְְְְִִִַַָָָָֹ
.Êסתם אם אמרּו37אבל ּכיצד? סֹותר. אינֹו - טענֹותיו את ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר: ראיה? ל יׁש עדים. לי אין אמר: עדים? ל יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו:
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון וחּיבּוהּו. אֹותֹו ודנּו ראיה. לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין
מּתֹו ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני! ּופלֹוני ּפלֹוני קרבּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָאמר:

ועל38אפנּדתֹו עדיו על מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.39ראיתֹו ְָָ

.Áהראיה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים 41אצלֹו40ּבּמה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
לי ואין עדים לי אין אמר: אם אבל ּבּמדינה; עּמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָוהעדים
ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָראיה,

אחרים,42החמת ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, עדים11)שפסולים כשני אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים
א). כג, (סנהדרין הנתבע.12)כשרים חבירו בדיניו".14)הנתבע.13)כלפי או הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שם.15) ובביאורנו ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב שהוא סודר קניין בקבלת ממנו גמר16)שקבלו לפני ואפילו
כלום". קניין לאחר "אין ב) כד, (סנהדרין לו.17)דין תן צא הדין: בית זה19)לדון.18)שאמר ואין רבא. וכדעת שם.

שא אלא לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון" ב"הוצאת יכולתלוי עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק פילו
הלכות והשווה כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר: רבינו כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
להיות: וצריך טעות כאן שיש מחליט פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר, וראוי גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה

וכו'. הממון" להוציא הדין (הלכות20)"נגמר ישראל אלוקי בה' נשבע הריני ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
חֿט). הלכה י"א, פרק לנתבע.21)שבועות שמים.22)התובע שם בה מזכיר שאינו קלה, שבועה הנתבע23)שזוהי שאמר

(ראה מקצתו אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר קבלת הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב לתובע
א. מה, בשבועות כמבואר להישבע, המלווה ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה ב.24)הלכות ועמוד א כד, השבועה25)סנהדרין

נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא שאמרו כמו דין הגמר היאֿהיא
ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה בו. לחזור הוא היסת,26)יכול ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא

מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור התורה שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים שהשיאוהו
י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה היסת27)ב) שבועת אלא שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע, על
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות אתה28)בלבד" גנבתי... לא אומר והוא גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא

אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן עבדים על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע רצונך לי... מכרתו
משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם הרי היסת, חמורה.29)שבועת שבועה התימנים: יד כלומר,31)שהתחייב.30)בכתב

כב). קטן סעיף כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה אלא דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו
שבכתב.32) וברש"י).33)הוכחה א לא, (סנהדרין שכנגדו את ומחייבים שפסקו דינו לו סותר דינו זכותו.34)בית שטר
כבר".35) פרע אם "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן דין. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
גמליאל.36) בן שמעון וכרבן שם, כיסים.38)סגר.37)סנהדרין כעין תפירות מלאה שכרם39)חגורתו, שמא חוששים כי

שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן ולאחר לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא שטרותיו. וזייף שקר להעיד
שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר אם דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו, שרבינו אלא
משפט בחושן להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו, והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב עד
הנוסח הוא וכך הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף שם משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ
ראייה לי אין אמר אמרו... אם לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון:

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן השמיט והמדפיס וחייבוהו". אותו ערוך,ודנו השולחן לשון הוא וכן השנייה. ראייה"
רבינו. לשון אחרי נמשך הוא זכותו.40)שכידוע עור.42)ברשותו.41)שטר שק



oixcdpqפח zekld - '` xc` h"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה43וסֹותר ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין עדים לי אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאמרּתי
לי אין ׁשאמרּתי זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצלי.
מּפני אֹו אצלי, מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹעדים
מּמׁש והיה ראיה, לי ואין עדים לי אין אמרּתי וכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּכ
ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי אין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹואמר:
לסּתר יכֹול אינֹו - אחרים ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, .44ראיה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

.Ëאמּורים ּדברים ׁשּנתחּיב45ּבּמה ּבגדֹול ראיֹות46? והביא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
קטן ׁשהּוא יֹורׁש אבל טענֹותיו; ׁשּסתם אחר עדים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהביא

מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו מֹוריׁשֹו, אחר47ּכׁשּמת ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּיצא ואחר ראיה, לי ואין עדים לי אין ואמר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהגּדיל,
עדּות לאבי יֹודעים אנּו אחרים: לֹו אמרּו חּיב ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּבית
הפקיד מֹוריׁש אחד: לֹו אמר אֹו זה, ּדין ּבּה 48ׁשּתסּתר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

יֹודע קטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר, מּיד מביא זה הרי - זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראיה
מֹוריׁשֹו ראיֹות .49ּכל ְִָָ

.Èמּידֹו ׁשּקנּו ויּׁשבע50מי ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם ,51- ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
ויּטל ּבטענתֹו נאמן חברֹו ּבלא52יהיה ּׁשּטען מה ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אּבד - ויּטל ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
זכּותֹו חברֹו53את ויּפטר ּכלּום לֹו ולא54ואין הּיֹום ועבר , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

זכּותֹו את ואּבד הּתנאים, נתקּימּו - ראיה55ּבא הביא ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּיֹום ּבאֹותֹו אנּוס ויּׁשבע56ׁשהיה זה, מּקנין ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּקדם ּכׁשהיה חברֹו, ו57ּכׁשּיתּבעּנּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל .58כן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּומקצתם‡. זּכאי, אֹומרים מקצתם ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות וזֹו הרב. אחר הֹולכין - חּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרים
ּבדיני אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות. רּבים אחרי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּבהן; וכּיֹוצא וטהֹור וטמא ּומּתר אסּור ּדיני ּובׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻממֹונֹות
לא אֹו יהרג אם החֹוטא ּבזה נחלקּו אם נפׁשֹות, ּבדיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבל

- מחּיבין הרב היּו ואם זּכאי, - מזּכים הרב היּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹיהרג:
מּפי ׁשנים. המזּכים על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאינֹו
תהיה לא ואמרה: ּתֹורה הזהירה זה ׁשעל למדּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לא - להרג לרעה נֹוטים הרב אם ּכלֹומר: לרעת. רּבים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹֹאחרי
המחּיבין ויֹוסיפּו גדֹולה הטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָתהיה
על - לטֹובה הּטית להּטת. רּבים אחרי לנטת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשנים.
הם. קּבלה הּדברים אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על - לרעה אחד, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפי

ואחד·. זּכאי, אֹומרים ׁשנים ׁשּנחלקּו: ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבית
אֹומר ואחד חּיב, אֹומרים ׁשנים זּכאי. זה הרי - חּיב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאֹומר
חּיב, אֹומר ואחד זּכאי, אֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזּכאי
חּיב, אֹו זּכאי ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
נמצאּו ׁשנים. הּדּינים יֹוסיפּו - יֹודע איני אֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָוהּׁשליׁשי
זּכאי, מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר. ונֹותנים נֹוּׂשאים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָחמּׁשה
חּיב, ׁשלׁשה אמרּו זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּוׁשנים
ּוׁשנים זּכאי, מהם ׁשנים אמרּו חּיב. זה הרי - זּכאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּוׁשנים
אם אבל ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד חּיב, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהם
אֹו יֹודע, איני אֹומר ואחד חּיב, אֹו זּכאי ארּבעה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ּבין יֹודע, איני אחד ואמר חּיב, ואחד זּכאי, ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבּתחּלה, יֹודע איני ׁשאמר הּוא יֹודע איני ׁשאמר זה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה
למחצה מחצה היּו הרב. אחר הֹולכים - אחר ׁשאמר ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע איני אֹומר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָואחד
ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין - הּדבר נסּתּפק ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָאם
חּיב, וחמּׁשה ׁשלׁשים ואמרּו ואחד, לׁשבעים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָהּגיעּו
נֹוּׂשאים - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, וחמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשלׁשים
ׁשלׁשים ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹונֹותנים
אחד ולא הּוא לא חזר לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹוׁשּׁשה
ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן

לדבריו‚. טעם לתת צרי אינֹו - יֹודע איני ׁשאמר מי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
המזּכה ׁשּמראה ּכדר הּספק, לֹו ּבא טעם זה מאי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהֹודיע

מחּיב. טעם זה מאי והמחּיב מזּכה, טעם זה ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.43) לא, משה'44)סנהדרין ה'פני ומפרש בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי וכן ו. משנה ו פרק שם תוספתא
לסתור. יכול אינו שוב אחרים, ביד ולא בידי לא כלל ראייה לי אין לסתור.45)שאמר: יכול עצמו.46)שאינו נגד47)מחמת

ממורישו. שירש זו.48)הנכסים ראייה אצלי הפקיד תימן: יד ששם49)בכתב פי על ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
לדונו נזקק נחמן רב היה לא גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע רבינו סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב:
משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים לפיכך מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא עדות מקבל כאילו זה שהרי כלל,

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת מלשלם.51)שהתחייב ולהיפטר התובע טענת את כאן53)התובע.52)להכחיש
מהתובע. כשקנו סעיף55)הנתבע.54)מדובר כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי על וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה הקניין שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה ומקור ב). קטן
מכירה בהלכות כמבואר להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא" וכל פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין בבית עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה שם ואמנם ב, הלכה י"א, פרק

משנה). לחם פי (על מכירה בהלכות דבריו על כאן בא.56)סמך לא (נדרים57)ולפיכך בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני
ג, פרק קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז, עשה מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס א) כז,
שם בש"ך וראה עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע כך יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: ְֶַַהלכה

ג. קטן י"ד.58)סעיף הלכה י"א, פרק מכירה הלכות על1)השווה יתר המחייבים שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין
אם יודע, איני האומר: דיין יודע. איני אומר: והשלישי חייב או זכאי אומרים שניים שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך

ayene akyn i`nhn zekld - '` xc` b"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכּלן‡. ואמרּו ּתחּלה, נפׁשֹות ּבדיני ּכּלם ׁשּפתחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻסנהדרין
ׁשּיהפכּו מזּכין מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

יהרג. ּכ ואחר המחּיבין, וירּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבזכּותֹו,
עּׂשר·. ׁשנים נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּנחלקּו קטּנה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסנהדרי

זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים עּׂשר ואחד זּכאי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאֹומרים
אֹו זּכאי, אֹומרים עּׂשר ואחד חּיב, אֹומרים עּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשנים

וא חּיב, עּׂשר ואחד זּכאי, עּׂשר אחד איניׁשאמרּו אֹומר חד ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹומר והאחד מחּיבין, אֹו מזּכין ּוׁשנים עּׂשרים אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע,
הּוא הרי - יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיני
אחר ונמצאּו חֹובה. ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי
ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת
עּׂשר אחד זּכאי. זה הרי - חּיב עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
ּפי על אף חּיב, אֹומרים עּׂשר ּוׁשלׁשה זּכאי, ְְְִִִַַַַַָָָָאֹומרים
ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע איני אֹומר הראׁשֹונים מן ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהאחד
עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, עּׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהמחּיבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּיב,
אֹו זּכאי, ויהא אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹוסיפין

אּלּו ּכנגד אּלּו היּו חּיב. ויהא יֹותר אֹו ׁשנים המחּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָירּבּו
ּבלבד אחד יֹותר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין -ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָ
חּיב אֹומרים וחמּׁשה ּוׁשלׁשים זּכאי, אֹומרים וׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וׁשּׁשה ׁשלׁשים זּכאי. זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיראה עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנים - זּכאי אֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחמּׁשה
ואם אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו ּדברי מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד
ּופֹוטרין הּדין! נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינים ּגדֹול - ראה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וחמּׁשה ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָאֹותֹו.
אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאֹומרים
אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זּכאי, אֹומרים ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִַַַָָָארּבעה
המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב,

ְִַׁשנים.
נפׁשֹות‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

עליהן, מֹוסיפין אין - ּתֹורה ּבדיני ּבין ממֹונֹות ּבדיני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָּבין
ואם ׁשּלהן. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו דנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו הּנהרגין מן אחד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדין

יתחּיב. אֹו ְְְִִֵֶַׁשּיפטרּוהּו
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עם‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד
ואם מדרס. ּוטמאין מת טמא טמאים אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָהארץ
אבל מת מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמּכירֹו
ׁשּלא עליהם יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹטמאים
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

אּלּו·. את לי ׁשמר לֹו: ואמר הארץ עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
על הּניחן מת. מּטמא ּוטהֹורין מדרס טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו
ּכליו הּניח ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינֹו טהֹורין, הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין. - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּובא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבּמרחץ
לעיר ׁשּנכנס ּפי על אף ּובֹורֹו, ּגּתֹו הּניח ּכן. יעּׂשה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין, - ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּובא

ִֵֶָׁשּיּכנס.
ׁשּלא‚. טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמֹוסר

הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו ְְִֵֶַַַַַָָמסר

על„. אף עליהם, ונעל מרחץ ׁשל ּבחּלֹונֹות ּכליו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמּניח
חתם אם וכן טהֹורין. ּכליו - הארץ לעם הּמפּתח ׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי
- מקלקל החֹותם מצא אפּלּו סימן, לֹו עּׂשה אֹו החּלֹון ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻעל

טהֹורין. אּלּו ּכל ְֲִֵֵָהרי
מרחֹוק:‰. הּוא ויׁשב לׁשמרֹו ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל הרי - הּיֹוצאין ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבזמן
צמיד מּקף ׁשאינֹו חרס ּוכלי והּמׁשקין האכלין מן ְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּבית
הּמּקף חרס ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל טמאין, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפתיל
ולא הּנכנסין את לא רֹואה אינֹו ואם טהֹורין; ּפתיל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד
ּכרּות אֹו ּכפּות היה אפּלּו טמא. ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ורגלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידים

.Âּכלים והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחבר
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדלֹו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמקּפלים
יּגע ולא ּבעליהן, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהן מּפני טהֹורין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי. ויּביט יעֹור עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי הארץ, עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êעליה ויׁשן עליה ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Áּתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים את ּתׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלּבית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדיני1) שנחלקו גדולה סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו קטנה סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין
הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה ושלושים מזכים, וחמישה שלושים נפשות,
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ּכּלן‡. ואמרּו ּתחּלה, נפׁשֹות ּבדיני ּכּלם ׁשּפתחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻסנהדרין
ׁשּיהפכּו מזּכין מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

יהרג. ּכ ואחר המחּיבין, וירּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבזכּותֹו,
עּׂשר·. ׁשנים נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּנחלקּו קטּנה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסנהדרי

זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים עּׂשר ואחד זּכאי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאֹומרים
אֹו זּכאי, אֹומרים עּׂשר ואחד חּיב, אֹומרים עּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשנים

וא חּיב, עּׂשר ואחד זּכאי, עּׂשר אחד איניׁשאמרּו אֹומר חד ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹומר והאחד מחּיבין, אֹו מזּכין ּוׁשנים עּׂשרים אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע,
הּוא הרי - יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיני
אחר ונמצאּו חֹובה. ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי
ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת
עּׂשר אחד זּכאי. זה הרי - חּיב עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
ּפי על אף חּיב, אֹומרים עּׂשר ּוׁשלׁשה זּכאי, ְְְִִִַַַַַָָָָאֹומרים
ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע איני אֹומר הראׁשֹונים מן ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהאחד
עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, עּׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהמחּיבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּיב,
אֹו זּכאי, ויהא אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹוסיפין

אּלּו ּכנגד אּלּו היּו חּיב. ויהא יֹותר אֹו ׁשנים המחּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָירּבּו
ּבלבד אחד יֹותר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין -ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָ
חּיב אֹומרים וחמּׁשה ּוׁשלׁשים זּכאי, אֹומרים וׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וׁשּׁשה ׁשלׁשים זּכאי. זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיראה עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנים - זּכאי אֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחמּׁשה
ואם אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו ּדברי מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד
ּופֹוטרין הּדין! נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינים ּגדֹול - ראה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וחמּׁשה ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָאֹותֹו.
אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאֹומרים
אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זּכאי, אֹומרים ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִַַַָָָארּבעה
המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב,

ְִַׁשנים.
נפׁשֹות‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

עליהן, מֹוסיפין אין - ּתֹורה ּבדיני ּבין ממֹונֹות ּבדיני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָּבין
ואם ׁשּלהן. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו דנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו הּנהרגין מן אחד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדין

יתחּיב. אֹו ְְְִִֵֶַׁשּיפטרּוהּו

�
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עם‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד
ואם מדרס. ּוטמאין מת טמא טמאים אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָהארץ
אבל מת מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמּכירֹו
ׁשּלא עליהם יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹטמאים
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

אּלּו·. את לי ׁשמר לֹו: ואמר הארץ עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
על הּניחן מת. מּטמא ּוטהֹורין מדרס טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו
ּכליו הּניח ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינֹו טהֹורין, הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין. - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּובא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבּמרחץ
לעיר ׁשּנכנס ּפי על אף ּובֹורֹו, ּגּתֹו הּניח ּכן. יעּׂשה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין, - ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּובא

ִֵֶָׁשּיּכנס.
ׁשּלא‚. טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמֹוסר

הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו ְְִֵֶַַַַַָָמסר

על„. אף עליהם, ונעל מרחץ ׁשל ּבחּלֹונֹות ּכליו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמּניח
חתם אם וכן טהֹורין. ּכליו - הארץ לעם הּמפּתח ׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי
- מקלקל החֹותם מצא אפּלּו סימן, לֹו עּׂשה אֹו החּלֹון ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻעל

טהֹורין. אּלּו ּכל ְֲִֵֵָהרי
מרחֹוק:‰. הּוא ויׁשב לׁשמרֹו ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל הרי - הּיֹוצאין ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבזמן
צמיד מּקף ׁשאינֹו חרס ּוכלי והּמׁשקין האכלין מן ְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּבית
הּמּקף חרס ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל טמאין, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפתיל
ולא הּנכנסין את לא רֹואה אינֹו ואם טהֹורין; ּפתיל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד
ּכרּות אֹו ּכפּות היה אפּלּו טמא. ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ורגלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידים

.Âּכלים והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחבר
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדלֹו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמקּפלים
יּגע ולא ּבעליהן, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהן מּפני טהֹורין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי. ויּביט יעֹור עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי הארץ, עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êעליה ויׁשן עליה ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Áּתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים את ּתׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלּבית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדיני1) שנחלקו גדולה סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו קטנה סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין
הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה ושלושים מזכים, וחמישה שלושים נפשות,
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אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים,
ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו ּתּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:

טמאין. הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵַּתׁשּברם
.Ëּומצאֹו ער הּניחֹו ויצא: ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע, ידיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל. למעלה הּתלּויין ּבאכלין אֹו בּכלי ונגעּו סּלם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹֻעל

.È,ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם אׁשת ׁשהּניחה חבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
אּלא טמא אין - ׁשּתים היּו ואפּלּו הרחים ּפסקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
ׁשּמא אֹומרין: ואין ולּגע, ידן את לפׁשט ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום
נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחת

הּגבֹוהֹות. ּבּמקֹומֹות ְְְְַַָָועלתה
.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

חזקתֹו ׁשאין טהֹורֹות, הן הרי - ּתרּומה אפּלּו ּכּכרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָּבצד
עם אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּגע
טהֹורה. הּקדרה הרי - הּקדרה מּתחת גחלים חֹותה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ

.·Èׁשּבּבית ּכל - למׁשּכן הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו מלכּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּגּבאי
לא לֹומר נאמנים - ּכֹוכבים עֹובד עּמהם יׁש אם ֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹטמא.
ּדברים ּבּמה עליהן. ּכֹוכבים העֹובד ׁשאימת מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנגענּו,
הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּורים?
- נגענּו לא אבל נכנסנּו מעצמן: הן אמרּו אם אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם;

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין,
.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

(דבר) אּלא מּלבלׁש מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרגלי
הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ּבמזּמן. האכליןׁשּנֹוטלין ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים; חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמׁשקין
עּמהן יׁש ואם טהֹורין. - ּפתיל צמיד הּמּקפין חרס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּוכלי

טמא. הּכל - אּׁשה אֹו ּכֹוכבים ִִֵֵַָָָֹעֹובד
.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעּׂשּו והּגּנבים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על ואפּלּו נאמנים אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכׁשּנכנסנּו

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח, ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
והלכּו ונמלכּו ּפתחּוהּו הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּבית

נכנסּו. ולא ְְְִֶָֹלהם
.ÊËּומצאֹו ּובא זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻקרּדם

נכנס טמא אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבזוית
ּונטלֹו. ְְָָלׁשם

.ÊÈאפּלּו ּבחצר, ּכלים וׁשכח ּבחצר הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעּׂשה עד טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו

הארץ. עם ּברׁשּות יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹטפחים,
.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

לפני הארץ עם ׁשל סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,

טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּפתחֹו
רׁשּות. זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

.ËÈזה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה גּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
ׁשעם ּפי על אף ּבחזקתן, והן טהרֹות ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשֹוטח
חֹוׁשׁש אינֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד וכן ולּגע. ידֹו לפׁשט יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהארץ
ּבצד זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל גּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הארץ עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות הּניח ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

טמאה. ּבחזקת ולּגע ידֹו את ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻלפׁשט
.Îוהחיצֹונה חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתי

אף ּפרֹות ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפּׂש מּפני לׁשם, מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Îּבצד הארץ ועם זה ּבצד וחבר ּבמסיפס, החלּוקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחצר
מּגעת, הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות טהרֹותיו - ְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָזה

החבר. ּברׁשּות ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶָמּפני
.·Îוהל הארץ עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ּדליֹו ׁשּנפל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָחבר

עם ּברׁשּות ׁשהּנח מּפני טמא, זה הרי - יעלּנּו ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלהביא
אחת. ׁשעה ֶַַָָָָהארץ

.‚Îלהֹוציא חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשת
מּפני טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - חבר ׁשל ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבנֹו
למּכר קדרֹותיו ׁשהכניס חבר קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנכנסה
טמאֹות. והחיצֹונֹות טהֹורֹות הּפנימּיֹות הרי - לׁשּתֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָוירד
מּפני הרּבים, לרׁשּות סמּו ּבׁשהּניחן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּבחי נֹוגעים והּׁשבים אבלׁשהעֹוברים הליכה; ּבׁשעת צֹונֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
- ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי היּו אם הרּבים: מרׁשּות רחֹוקֹות ְְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
הּכל ויד למּכר ׁשהּנחּו מֹוכיחין ׁשּכליו מּפני טמאֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻהּכל
טהֹורֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי אין ּבהן; ְְְְְְֵֵֶַַָָָֹֻממׁשמׁשֹות
על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח חבר אדם. ּבהן נגע ׁשּלא ְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹחזקתן
ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס חנּותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּפתח

ּבהן. ממׁשמׁשין ְְְְִִֶַַָָוהּׁשבים

ה'תשע"א א' אדר כ"ד שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן
ׁשהן זה ּכהן ׁשל ּבכלים נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבחזקתן;
יּׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּבתֹו
ׁשּיּכנס הארץ עם לׁשמר היה ּבלּבי ׁשּיאמר: עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹטמאֹות,

ּבּכלים. יּגע ׁשּלא ִִֵֶַַַַֹלּגת
הרי·. - הארץ עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעּׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה

מטּביל - ׁשמן עֹוּׂשה היה אם וכן הּבֹוצרים. את מטּביל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
ּבפניו, ׁשּיטּבלּו עד האּמנים על לעמד וצרי הּבּדדין. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאת
לפתח חּוץ יצאּו וחציצה. טבילה הלכֹות יֹודעים אינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - וחזרּו הּגדר אחֹורי ונפנּו הּבד ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּבית
אבל מעיניו. יּסתרּו ׁשּלא ּכדי עד טהֹורין? והם ירחיקּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכּמה
ּפעם ׁשּיטּבילם עד לטמאתם, חזרּו - מעיניו נסּתרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאם

ׁשמׁשן. ויעריב ְְֲִִֶֶַַָאחרת
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נאמנין‚. - לפניהן טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין
ׁשּלהם. ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו. לא ְְִֵֶֶַַַָָֹלֹומר

עליהן,„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
מּקדם אֹותם ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
טמא, הּבד ּבית הרי - טמאתן מּפני הּכלים מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
עּמי ׁשאין טמא, הּמסיט ׁשאין מדּמין והן הסיטּו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמא

הּסט. ּבטמאת ּבקיאין ְְְִִֵֶֶַָָֻהארץ
אף‰. לפניו, ועֹוברין טהרֹות טֹוענין ּופֹועליו חּמריו ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָהיּו

ׁשהן מּפני טהֹורֹות, אּלּו הרי - מּמיל יתר ׁשהפליגּו ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָעל
עכׁשו ואֹומרים: לּגע מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחזקת
ואני צאּו להם: אמר אם אבל אחרינּו. הּוא ׁשהרי ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיבֹוא,
טמאֹות. הן הרי מעיניו ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאבֹוא

.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועטּוף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָחבר
דעּתי והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק את לׁשמר היה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבלּבי
נגע ׁשּמא טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו החלּוק הרי - הּטּלית ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן
ואמר: הּסל, ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו על סל היה הארץ. עם ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבּה
מּדבר הּמגרפה את ולׁשמר הּסל, את לׁשמר היה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלּבי
והּמגרפה טהֹור, הּסל - הּפֹוסלּה מּדבר לא אבל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָֹהמטּמאּה
ׁשּפֹוסלת הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה,
ּבחזקת ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא ּפי על אף ּתרּומה, נמצאת ּכ ואחר חּלין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה, אסּורה היא הרי - ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָטהֹורה
ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבחּלין וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי - הּפֹוסלּה מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו, - ּולבׁשן חל ׁשל ּבכלים ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנתחּלפּו

ּבׁשּתיׁשאי מעּׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר נֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּובא הּמרחץ, ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתּה נפלה אפּלּו הּכל. וטּמאּו חכמים לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשה
ּגזרה נטמאת. - לּה ּונתנּה לי, ּתנה לחבר: ואמרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָמּמּנה
מׁשּמרּה; החבר יהיה ׁשּלא אֹו הארץ, עם לּה יּתנּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ּכן אם אּלא ּככליו, ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין

עליו. ׁשּסמ ִֶַַָָָהֹודיע
.Êּכלים הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָחבר

עליהם והּזה נטמאּו ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאים; הן הרי -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ
עליהם הּזה ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי, עליהן הּזה ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשליׁשי
ּבּׁשביעי עליהן הּזה לא ׁשּמא אֹו הטּביל, לא ועדין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשביעי

עּקר. ִָָּכל
.Áׁשֹותק והּלה ,טהרֹותי נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות. הן והרי נאמן זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
עּמֹו עֹוּׂשה היה ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנטמאּו
ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבטהרֹות
ׁשעּׂשיתי ּוזבחים נטמאּו עּמ ׁשעּׂשיתי טהרֹות ּבֹו: ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּפגע
לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן. זה הרי - נתּפּגלּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעּמ
נאמן, אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּום,
טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות ּבחזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
טמאת א)ּדין פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ג)ּדין ׁשרץ. טמאת ב)ּדין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
הלכותשאראבותהטומאות

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מטּמא‡. מּבּׂשרּה ּכזית הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּנבלה
האדם את ּומטּמא ּבאויר. חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
ּבכלים נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים וכן טהֹורין. הן הרי - ּבּנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאפּלּו
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשעליו
ׁשּנאמר: נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוּׂשא
ראׁשֹון הּבגדים ואֹותן ּבגדיו. יכּבס נבלתם את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנּׂשא
ּבׁשעת ואפּלּו חרס כלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנּׂשיאתֹו,
האסּורין,·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאחד

טהֹורה ּבהמה ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבּׂשרן ּכּלן - מתּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻאם
ּבעזרה חּלין ׁשחט ואפּלּו מקֹום. ּבכל מטהרתן טהֹורה ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָֻוחּיה
ּבּׁשחיטה ּפּסּול ארע ואם טהֹורין. אּלּו הרי - ּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוקדׁשים
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ְִָׁשחיטה.
ּבּה,‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונקּה אֹו הּנֹוחרּה אֹו הּׁשֹוחטּה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָואחד
לכזית, טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי -ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
ּכנבלה,„. מטּמא אינֹו הּנבלה ודם ּכבּׂשר. הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמח
ולאא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו טמאים, ּכמׁשקין הּוא הרי ּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּתֹורה. מן ִִֵַָּכלים
נבלה‰. וחלב ׁשּנאמר: טהֹור. - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחלב

מי - תאכלהּו לא ואכל מלאכה לכל יעּׂשה טרפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹֻוחלב
ּבּמׁשקין הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשאּסּורֹו
נבלה. ּכבּׂשר ואינֹו טמאין, ּכאכלין הּוא הרי - ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמכׁשירין
זה הרי - הפרׁשה קדם הּכליא את החֹופה ּבחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּנֹוגע
מּמּנה נמׁשכין חּוטין ּכּמה ׁשהרי עצמּה, ּבּכליא ּכנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמא
- טמאה ּבין טהֹורה ּבין והחּיה טמאה ּבהמה אבל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחלב.
וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ואחד ּבּׂשרּה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

הּנבלה. ּכבּׂשר ְְְִִִֵַַַָּבכזית
.Âאין לפיכ ּבספק. וטמאתֹו ּכבּׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּכֹוי

טמאתֹו על ּכרת חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּׂשֹורפין
קדׁשיו. אכילת על אֹו הּמקּדׁש ּביאת ְְֲִִִַַַַַָָָָועל

.Ê,העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
החי מן יחת ׁשאם הר עּקרן אפּלּו והּטלפים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּקרנים
והּגידים, והאלל מעּבד, ׁשאינֹו ּפי על אף והעֹור, דם, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיֹוצא
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. ׁשּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּמרק
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נאמנין‚. - לפניהן טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין
ׁשּלהם. ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו. לא ְְִֵֶֶַַַָָֹלֹומר

עליהן,„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
מּקדם אֹותם ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
טמא, הּבד ּבית הרי - טמאתן מּפני הּכלים מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
עּמי ׁשאין טמא, הּמסיט ׁשאין מדּמין והן הסיטּו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמא

הּסט. ּבטמאת ּבקיאין ְְְִִֵֶֶַָָֻהארץ
אף‰. לפניו, ועֹוברין טהרֹות טֹוענין ּופֹועליו חּמריו ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָהיּו

ׁשהן מּפני טהֹורֹות, אּלּו הרי - מּמיל יתר ׁשהפליגּו ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָעל
עכׁשו ואֹומרים: לּגע מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחזקת
ואני צאּו להם: אמר אם אבל אחרינּו. הּוא ׁשהרי ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיבֹוא,
טמאֹות. הן הרי מעיניו ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאבֹוא

.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועטּוף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָחבר
דעּתי והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק את לׁשמר היה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבלּבי
נגע ׁשּמא טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו החלּוק הרי - הּטּלית ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן
ואמר: הּסל, ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו על סל היה הארץ. עם ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבּה
מּדבר הּמגרפה את ולׁשמר הּסל, את לׁשמר היה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלּבי
והּמגרפה טהֹור, הּסל - הּפֹוסלּה מּדבר לא אבל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָֹהמטּמאּה
ׁשּפֹוסלת הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה,
ּבחזקת ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא ּפי על אף ּתרּומה, נמצאת ּכ ואחר חּלין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה, אסּורה היא הרי - ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָטהֹורה
ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבחּלין וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי - הּפֹוסלּה מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו, - ּולבׁשן חל ׁשל ּבכלים ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנתחּלפּו

ּבׁשּתיׁשאי מעּׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר נֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּובא הּמרחץ, ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתּה נפלה אפּלּו הּכל. וטּמאּו חכמים לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשה
ּגזרה נטמאת. - לּה ּונתנּה לי, ּתנה לחבר: ואמרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָמּמּנה
מׁשּמרּה; החבר יהיה ׁשּלא אֹו הארץ, עם לּה יּתנּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ּכן אם אּלא ּככליו, ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין

עליו. ׁשּסמ ִֶַַָָָהֹודיע
.Êּכלים הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָחבר

עליהם והּזה נטמאּו ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאים; הן הרי -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ
עליהם הּזה ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי, עליהן הּזה ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשליׁשי
ּבּׁשביעי עליהן הּזה לא ׁשּמא אֹו הטּביל, לא ועדין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשביעי

עּקר. ִָָּכל
.Áׁשֹותק והּלה ,טהרֹותי נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות. הן והרי נאמן זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
עּמֹו עֹוּׂשה היה ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנטמאּו
ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבטהרֹות
ׁשעּׂשיתי ּוזבחים נטמאּו עּמ ׁשעּׂשיתי טהרֹות ּבֹו: ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּפגע
לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן. זה הרי - נתּפּגלּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעּמ
נאמן, אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּום,
טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות ּבחזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי יום
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טמאת א)ּדין פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ג)ּדין ׁשרץ. טמאת ב)ּדין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
הלכותשאראבותהטומאות

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מטּמא‡. מּבּׂשרּה ּכזית הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּנבלה
האדם את ּומטּמא ּבאויר. חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
ּבכלים נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים וכן טהֹורין. הן הרי - ּבּנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאפּלּו
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשעליו
ׁשּנאמר: נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוּׂשא
ראׁשֹון הּבגדים ואֹותן ּבגדיו. יכּבס נבלתם את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנּׂשא
ּבׁשעת ואפּלּו חרס כלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנּׂשיאתֹו,
האסּורין,·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאחד

טהֹורה ּבהמה ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבּׂשרן ּכּלן - מתּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻאם
ּבעזרה חּלין ׁשחט ואפּלּו מקֹום. ּבכל מטהרתן טהֹורה ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָֻוחּיה
ּבּׁשחיטה ּפּסּול ארע ואם טהֹורין. אּלּו הרי - ּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוקדׁשים
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ְִָׁשחיטה.
ּבּה,‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונקּה אֹו הּנֹוחרּה אֹו הּׁשֹוחטּה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָואחד
לכזית, טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי -ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
ּכנבלה,„. מטּמא אינֹו הּנבלה ודם ּכבּׂשר. הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמח
ולאא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו טמאים, ּכמׁשקין הּוא הרי ּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּתֹורה. מן ִִֵַָּכלים
נבלה‰. וחלב ׁשּנאמר: טהֹור. - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחלב

מי - תאכלהּו לא ואכל מלאכה לכל יעּׂשה טרפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹֻוחלב
ּבּמׁשקין הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשאּסּורֹו
נבלה. ּכבּׂשר ואינֹו טמאין, ּכאכלין הּוא הרי - ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמכׁשירין
זה הרי - הפרׁשה קדם הּכליא את החֹופה ּבחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּנֹוגע
מּמּנה נמׁשכין חּוטין ּכּמה ׁשהרי עצמּה, ּבּכליא ּכנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמא
- טמאה ּבין טהֹורה ּבין והחּיה טמאה ּבהמה אבל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחלב.
וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ואחד ּבּׂשרּה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

הּנבלה. ּכבּׂשר ְְְִִִֵַַַָּבכזית
.Âאין לפיכ ּבספק. וטמאתֹו ּכבּׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּכֹוי

טמאתֹו על ּכרת חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּׂשֹורפין
קדׁשיו. אכילת על אֹו הּמקּדׁש ּביאת ְְֲִִִַַַַַָָָָועל

.Ê,העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
החי מן יחת ׁשאם הר עּקרן אפּלּו והּטלפים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּקרנים
והּגידים, והאלל מעּבד, ׁשאינֹו ּפי על אף והעֹור, דם, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיֹוצא
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. ׁשּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּמרק
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ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה; מן ׁשּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּכזית, ּבּבּׂשר ׁשּיהיה והּוא טמא. זה הרי - ּבּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמחּברין

לכזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
.Áאינֹו - סּכין ׁשּפלטּתּו ּבין חּיה ׁשּפלטּתּו ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאלל,

מטּמא. - ּכזית ּבֹו והיה ּכּנסֹו ואם לכזית. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמצטרף
.Ë,יּׁשּוב ׁשל חזיר עֹור ּכבּׂשרם: ׁשעֹורֹותיהם ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

הּׁשליל, ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹוטרת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועֹור
ואם הּנבלה. מן מטּמאין אּלּו הרי האליה. ׁשּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועֹור
ואם טהֹורים. אּלּו הרי - עּבּודּה ּכדי ּבהן הּל אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָעּבדן
הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין - ׁשּבּטלן מעּׂשה ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעּׂשה
- לכפיפתֹו ׁשּטלאּה חמֹור אזן ּכיצד? עּבּודּה. ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבהן
היא זֹו ואי מילין. ארּבעה עּבּודּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורה.
ולא לטען זמּנּה הּגיע טענּה. ׁשּלא זמן ּכל רּכה? ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹחטֹוטרת

ספק. זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטענּה,
.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט

ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיחה אם ּגּסה: ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע - טפחים ׁשני הפׁשיט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשהפׁשט
- חמת העֹור מן לעּׂשֹות ּכדי הפׁשיטּה ּבּבּׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעֹור
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמרגליה
הּמפׁשיט וכן הּבּׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבּׂשר,
חּבּור - הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט עד חּבּור - ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּבּׁשרצים
הּוא ּכ - לטּמא חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט ְְְִִֵֶֶַַַָָֻעד
זה ּבעֹור טמאה ונגעה ׁשחּוטה היתה ׁשאם להתטּמא, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻחּבּור

הּבּׂשר. נטמא - חּבּור ְִִֶַָָָׁשהּוא
.‡Èמּמּנּו הּיֹוצא ּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹור

ּבּׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא, העֹור מאחֹורי ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּובּׂשערֹו
לּבּׂש אבלׁשֹומר חּיה; ׁשּפלטּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

העֹור. אּגב ּבטל - מרּדד היה אם סּכין, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻּפלטּתּו
.·Èהעֹור - נבלה ּבּׂשר זיתים חצאי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור

ׁשאינֹו ׁשּכל ּבמּׂשא; ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמבּטלן,
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
נּׂשא ׁשהרי טמא, הּנֹוּׂשאן - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָחצאי
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, והּנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית,
אם אבל ּכאחד; ׁשּיּנטלּו עד ּבזה זה ּודבּוקין מרּדדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהן
אחד, ּבקיסם עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

טהֹור. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל והביא הֹולי ְֲִִִֵַָָֻאפּלּו
.‚È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּׂשר

לא. אם ּבכזית מטּמא אם ספק - הּנבלה נצל ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
לעת מעת ּבפֹוׁשרין לּׁשרֹות יכֹול אם ׁשּיבׁש: נבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבּׂשר
ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - לכלב וראּוי לח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלחזר

מטּמא. אינֹו טמאין ְְֳִִֵֵֵַָָּכאכלין
.„Èאדם למאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשר

ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּתהיה עד -ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.ÂËואינּה וכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשליא

מתטּמאה - לאכילה עליה חׁשב ואם ּכנבלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמטּמאה
מּכלּום. טהֹורין - נבלה ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

.ÊËמןּבהמ ׁשּנפטרה ּפי על אף ּדם, חררת ׁשּׁשפעה ה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורה
לפיכ עּמּה, הּיֹוצא ּברב ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה
אּמּה. אּגב לּגר ראּויה ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

.ÊÈּבטלה - הּׁשחּוטה מן רב אם ּבׁשחּוטה, ׁשּנתערבה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹנבלה
נּׂשא אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנבלה
אבל נבלה, ׁשּתחזר לּׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא. - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל

ּתּבטל. לפיכ ּכׁשּתסרח, ׁשּתטהר אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנבלה
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מּׁשּום‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
והרי ראׁשּה, את ׁשּיּתיז עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנבלה
ּבּה אין - מפרּכסת היא והרי נחרּה טמאין. ּכאכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא
הּפֹורׁש ואיבר מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאפּלּו
ּובּׂשר החי, מן ּכפֹורׁש נח לבני אסּור - המפרּכסת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ׁשּנפסלה טהֹורה וכן החי. מן ּכפֹורׁש - מּמּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפֹורׁש
רב אֹו אחד ּבּה ׁשחט אֹו מפרּכסת, היא ועדין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשחיטתּה
לׁשנים ּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל טמאה לּה אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה זֹו הרי - ׁשּלּה וחלל יר ׁשּנּטלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
מּגּבּה קרעּה אם וכן ּבחּיים. עדין ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּובמּגע,
לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאֹו

ָָּדבר.
ידֹו·. את הרֹועה והֹוׁשיט מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבהמה

הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה ּבבהמה ּבין ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע
העֹולם. לאויר הּנפל ׁשּיצא עד ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור,

ּבין‚. טהֹורין ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה מּבהמה הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּׂשר
החי מן איבר אבל ּכנבלה. מטּמא ואינֹו טהֹור - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָטמאין
הּפֹורׁש החי מן איבר אחד ּכנבלה, מטּמא - מהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפֹורׁש
ׁשּבבטנּה. הּׁשליל מן הּפֹורׁש איבר אֹו עצמּה הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן
- ּפחֹות אֹו ּכּׂשעֹורה היה אפּלּו ׁשעּור, להן אין ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָוהאיברים
ועצמֹות, וגידין ּבּׂשר ּכברּיתֹו, האיבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמטּמא.
ּפחֹות הּבּׂשר היה ארּוכה; להעלֹות ּכדי ּבּׂשר עליו ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָויהיה

טהֹור. - עצמֹו חסר אֹו ּבחי ארּוכה ְֲֲִֵַַַַָָָמהעלֹות
ׁשהן„. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא

הרי - עצם ּבהם ואין הֹואיל חליפין, עֹוּׂשין ואין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאיברים
ּכבּׂשר. ְֵָָהן

ׁשאינן‰. חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין האיבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבּׂשר
ּכנבלה מטּמאין אינן - הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָיכֹולין
הכׁשרּו אם אכלין, ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין -ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻֻ
אֹותן עֹוּׂשה הּׁשחיטה ׁשאין ּכנבלה, מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשחיטה
ׁשהיה הּבּׂשר - הּבהמה מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר הכׁשר, צרי ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻמדלּדל
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מן איבר ּבין ּומה הּנבלה. מן איבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהחי
- החי מן מאיבר הּפֹורׁש ׁשהּבּׂשר הּנבלה? מן לאיבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחי
ּבכּזית מטּמא - הּנבלה מן מאיבר הּפֹורׁש והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָטהֹור,

לּׁשעּור. ׁשוין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִִֶֶַַַָָָָּבמּגע
.Âאסּורה ׁשהיא ּפי על אף ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטרפה

ּומצא הּבהמה את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה. היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה
ּבּה מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּה
- ׁשּנטרף אחר ׁשּנׁשחט ּפי על אף נטרף. - חי ׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּבן
ׁשחיטה. למינֹו ׁשאין לפי נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
אם ּגמּורין, ימים ׁשבעה ׁשהה ׁשּלא ּבהמה ולד ,ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפיכ
נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

ּכנפל. ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶמּפני
.Êקדם חי, ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאין ּפי על אף הּקרקע, על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
- אּמֹו נטמאת אם מטהרּתּו, אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - אּמֹו נתנּבלה ואם הּוא, נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלֹות טמאת ולא אכלין טמאת לא מתטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻֻהחי
ּגּבי על ׁשּיפריס קדם מת ואם מאיבריה. ּכאיבר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפי

טהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַַָקרקע
.Á,הּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנׁשחטה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה

יתרה מעלה וזֹו סֹופרים. מּדברי נטמא - הּקדׁש ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
בּקדׁש. ֶֶַָֹׁשעּׂשּו

.Ë,וחתכּה ידֹו את העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּבּׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האיבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
האיבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו את ׁשחט טהֹור. ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֻהעּבר
ׁשחּוטה, טרפה מּגע העּבר ּבּׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּכטרפה
הֹוציא הּתרּומה. את לא אבל הּקדׁש את מטּמאה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
- וחתכֹו סימן לׁשחיטת סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר

נבל מידי האיבר לטהר לסימן סימן ׁשחיטת ה.מצטרף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
.Èואפּלּו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה - ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשחיטת

ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו על עֹומד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיּׂשראל
ׁשחיטתן ּתֹוׁשב גר אֹו הּכּותי ואחד ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
טמאת ׁשהרי סֹופרים. מּדברי זה ׁשאף ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻנבלה.
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מּדבריהם, ּתקרבּתּה וטמאת זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעבֹודה
ואם ׁשחיטתן. ונאסרה הּכּותים נתרחקּו זרה עבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּובגלל
ּכל לא ּתֹורה! ּדין ּבאכילה אסּורה היא והלֹוא ֲֲֲִִִַַַָָָָֹֹּתאמר:
ואי ּוטהֹורה. אסּורה הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאסּור
ואכילת מקּדׁש ּביאת על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻאפׁשר

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְֳִֶָָָָָָקדׁשיו
.‡Èּדבר ׁשּכל טהֹור; נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָקּולית

נּקבה ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע מטּמא ׁשאינֹו הּנבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
ּדברים ּבּמה טמא. נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
מעלה אינּה ׁשהרי מתקׁשקׁש, ׁשּבּה הּמח ּכׁשהיה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּכדי ּבֹו יׁש אם ּבמקֹומֹו, עֹומד היה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָארּוכה;
ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי - מּבחּוץ לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האיברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּכל ְִַָָָָהּסתּום
.·Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית

מחּסר אי ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
לא. אֹו מעּׂשה ּכמחּסר ְְֲִִֶַַָֹֻנקיבה

ה'תשע"א א' אדר כ"ז חמישי יום
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הּׁשמּועה‡. מּפי הּתֹורה. מן מטּמא הּטהֹור העֹוף ְְְִִִִֵַַַַַָָָָנבלת
ּוטרפה נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבאֹוכל
ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
הּבליעה. ּבית ּבתֹו אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמּׂשא
ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה - ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לטמאתּה ׁשעּור לתת - 'ּתאכל' ׁשּנאמר וזה הּנפׁש; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבבית
- ּבגדיו וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכזית. ׁשהּוא אכילה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשעּור
מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ׁשהּמתטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמלּמד,
ונגע הּטהֹור העֹוף מּנבלת ּכזית הּבֹולע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּכמֹו
היה לטמאה. ראׁשֹון ונעּׂשּו טמאים - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻּבכלים
ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרס ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא אינֹו ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככלי הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאר
- ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּמטּמאיו,

ּכלים. מטּמא ְִֵֵֵַאינֹו
טמאה·. לטּמא מחׁשבה צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻאין

הרי - מקֹום מּכל ּכזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו
זֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזֹו
אף לטמאה ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין, טמאת ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמטּמאה
הכׁשר. צריכה ואינּה אחרת, טמאה ּבּה נגע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעל

ׁשהן‚. ּפי על אף ּכן. אינן הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפרה
צריכין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטּמאין

אכלין. טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר טמאה ּבהן ְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּתּגע
מעי„. לתֹו והכניס ּבכֹוׁש ׁשּתחבֹו הּבהמה מּנבלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכזית

חברֹו ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָהאּׁשה
טּמאֹו זה הרי - מטּמאה הּטהֹור העֹוף ׁשּנבלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמקֹום
הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא נֹוּׂשא, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹמּׁשּום

וכּיֹוצא‰. ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבּׂשר ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּכֹור
ּכרכֹו טמא. זה הרי - ּבגרֹונֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף ּובלעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּה

טהֹור. זה הרי - ּובלעֹו ְְֲִֵֶָָּבסיב
.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע

לגרֹונֹו ּכׁשּתצא ּבגדים מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּתתעּכל
ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה

ׁשּמקיאּה. ּבׁשעה לא ְְְִִֶָָָָֹּבליעה,
.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי

הּבליעה ּבבית יׁש אם ּפיו: לתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה
טהֹור. - לאו ואם טמא, זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָּכזית

.Á.מתטּמא אינֹו - ּכזית ּבֹו ׁשאין ׁשלם איבר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבלע
לאו ואם נטמא, - ּכזית ּבּה יׁש אם ואכלּה: צּפֹור נטל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאפּלּו

טהֹור. -ָ
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מן איבר ּבין ּומה הּנבלה. מן איבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהחי
- החי מן מאיבר הּפֹורׁש ׁשהּבּׂשר הּנבלה? מן לאיבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחי
ּבכּזית מטּמא - הּנבלה מן מאיבר הּפֹורׁש והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָטהֹור,

לּׁשעּור. ׁשוין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִִֶֶַַַָָָָּבמּגע
.Âאסּורה ׁשהיא ּפי על אף ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטרפה

ּומצא הּבהמה את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה. היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה
ּבּה מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּה
- ׁשּנטרף אחר ׁשּנׁשחט ּפי על אף נטרף. - חי ׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּבן
ׁשחיטה. למינֹו ׁשאין לפי נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
אם ּגמּורין, ימים ׁשבעה ׁשהה ׁשּלא ּבהמה ולד ,ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפיכ
נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

ּכנפל. ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶמּפני
.Êקדם חי, ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאין ּפי על אף הּקרקע, על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
- אּמֹו נטמאת אם מטהרּתּו, אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - אּמֹו נתנּבלה ואם הּוא, נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלֹות טמאת ולא אכלין טמאת לא מתטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻֻהחי
ּגּבי על ׁשּיפריס קדם מת ואם מאיבריה. ּכאיבר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפי

טהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַַָקרקע
.Á,הּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנׁשחטה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה

יתרה מעלה וזֹו סֹופרים. מּדברי נטמא - הּקדׁש ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
בּקדׁש. ֶֶַָֹׁשעּׂשּו

.Ë,וחתכּה ידֹו את העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּבּׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האיבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
האיבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו את ׁשחט טהֹור. ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֻהעּבר
ׁשחּוטה, טרפה מּגע העּבר ּבּׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּכטרפה
הֹוציא הּתרּומה. את לא אבל הּקדׁש את מטּמאה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
- וחתכֹו סימן לׁשחיטת סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר

נבל מידי האיבר לטהר לסימן סימן ׁשחיטת ה.מצטרף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
.Èואפּלּו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה - ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשחיטת

ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו על עֹומד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיּׂשראל
ׁשחיטתן ּתֹוׁשב גר אֹו הּכּותי ואחד ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
טמאת ׁשהרי סֹופרים. מּדברי זה ׁשאף ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻנבלה.
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מּדבריהם, ּתקרבּתּה וטמאת זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעבֹודה
ואם ׁשחיטתן. ונאסרה הּכּותים נתרחקּו זרה עבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּובגלל
ּכל לא ּתֹורה! ּדין ּבאכילה אסּורה היא והלֹוא ֲֲֲִִִַַַָָָָֹֹּתאמר:
ואי ּוטהֹורה. אסּורה הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאסּור
ואכילת מקּדׁש ּביאת על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻאפׁשר

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְֳִֶָָָָָָקדׁשיו
.‡Èּדבר ׁשּכל טהֹור; נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָקּולית

נּקבה ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע מטּמא ׁשאינֹו הּנבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
ּדברים ּבּמה טמא. נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
מעלה אינּה ׁשהרי מתקׁשקׁש, ׁשּבּה הּמח ּכׁשהיה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּכדי ּבֹו יׁש אם ּבמקֹומֹו, עֹומד היה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָארּוכה;
ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי - מּבחּוץ לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האיברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּכל ְִַָָָָהּסתּום
.·Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית

מחּסר אי ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
לא. אֹו מעּׂשה ּכמחּסר ְְֲִִֶַַָֹֻנקיבה

ה'תשע"א א' אדר כ"ז חמישי יום
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הּׁשמּועה‡. מּפי הּתֹורה. מן מטּמא הּטהֹור העֹוף ְְְִִִִֵַַַַַָָָָנבלת
ּוטרפה נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבאֹוכל
ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
הּבליעה. ּבית ּבתֹו אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמּׂשא
ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה - ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לטמאתּה ׁשעּור לתת - 'ּתאכל' ׁשּנאמר וזה הּנפׁש; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבבית
- ּבגדיו וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכזית. ׁשהּוא אכילה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשעּור
מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ׁשהּמתטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמלּמד,
ונגע הּטהֹור העֹוף מּנבלת ּכזית הּבֹולע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּכמֹו
היה לטמאה. ראׁשֹון ונעּׂשּו טמאים - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻּבכלים
ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרס ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא אינֹו ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככלי הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאר
- ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּמטּמאיו,

ּכלים. מטּמא ְִֵֵֵַאינֹו
טמאה·. לטּמא מחׁשבה צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻאין

הרי - מקֹום מּכל ּכזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו
זֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזֹו
אף לטמאה ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין, טמאת ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמטּמאה
הכׁשר. צריכה ואינּה אחרת, טמאה ּבּה נגע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעל

ׁשהן‚. ּפי על אף ּכן. אינן הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפרה
צריכין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטּמאין

אכלין. טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר טמאה ּבהן ְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּתּגע
מעי„. לתֹו והכניס ּבכֹוׁש ׁשּתחבֹו הּבהמה מּנבלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכזית

חברֹו ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָהאּׁשה
טּמאֹו זה הרי - מטּמאה הּטהֹור העֹוף ׁשּנבלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמקֹום
הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא נֹוּׂשא, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹמּׁשּום

וכּיֹוצא‰. ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבּׂשר ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּכֹור
ּכרכֹו טמא. זה הרי - ּבגרֹונֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף ּובלעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּה

טהֹור. זה הרי - ּובלעֹו ְְֲִֵֶָָּבסיב
.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע

לגרֹונֹו ּכׁשּתצא ּבגדים מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּתתעּכל
ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה

ׁשּמקיאּה. ּבׁשעה לא ְְְִִֶָָָָֹּבליעה,
.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי

הּבליעה ּבבית יׁש אם ּפיו: לתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה
טהֹור. - לאו ואם טמא, זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָּכזית

.Á.מתטּמא אינֹו - ּכזית ּבֹו ׁשאין ׁשלם איבר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבלע
לאו ואם נטמא, - ּכזית ּבּה יׁש אם ואכלּה: צּפֹור נטל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאפּלּו

טהֹור. -ָ
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.Ëּומתטּמאין ּכאכלים ׁשהן ּפי על אף והּנֹוצה, ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּכנפים
העֹוף ּבנבלת מצטרפין אינן - אכלין טמאת ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָֻּומטּמאין
מן לּבּׂשר הּקרֹובים הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכזית. ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָהּטהֹור
ראׁשי לכזית. ּומצטרפין ּכבּׂשר הן הרי - והּצּפרנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהחרטֹום
אינן - הרּכֹות אפּלּו והעצמֹות, הּזנב וראׁש ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹאגּפים

ְְִִָמצטרפין.
.Èמן אֹו הרּכין העצמֹות מן הּטהֹור העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

מּמּנּו החי מן ּומּבּׂשר הּדם ּומן ּביצים ׁשל הּׁשלל ּומן ִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגידין
הּקרקבן ּומן ּביצים ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל אבל טהֹור. -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הרי - ּוגמעֹו ּבאּור החלב את ׁשהמחה אֹו הּמעים, ּבני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומן
המחהּו אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבּׂשרם; ּכאֹוכל טמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

הסריחֹו. ׁשהרי טהֹור, - ּוגמעֹו ְְֲִִֵֶַַָָָּבחּמה
.‡È.טהֹורה - הּכלב מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנבלת

מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרס יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות לחזֹור ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעת

טהֹור. זה הרי - הּטהֹור העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
.·Èׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף

- טרפה ונמצא נמלק ואם ּבעזרה. נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
טהֹור, עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר: נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
טהֹור; זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻּבין
אּלּו הרי - ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים חּלין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמֹולק

הּבליעה. ּבבית ּבגדים ְְְְְִִִֵַַָָמטּמאין
.‚Èנמצאּו ולא לקרּבן ראּויין היּו אם ּבפנים, קדׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹהּמֹולק

ּבֹו, ּכּיֹוצא טהֹורין. אּלּו הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו מּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבהן
ּבּה ּכתיב ּכּפרה טהֹורה. - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה
ּפי על אף לּנחל, ירידתּה אחר נׁשחטה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָּכקדׁשים.
נבלה. מידי ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה - ּבהנאה ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשאסּורה

.„Èּבבית מטּמאה ואינּה טהֹורה - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָנבלת
ּכאכלין היא הרי - והכׁשרה לאכילה עליה חּׁשב ואם ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהּבליעה.
והּמקֹומֹות והּנֹוצה ּוכנפים לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאין
ּכבּׂשרּה. הן הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרּכים

.ÂËהחי מן איבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור העֹוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל. טמאה ּבֹו ואין טהֹור, מהם ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּפֹורׁש
ּפרסה. לֹו ׁשאין העֹוף את להֹוציא - הּבהמה לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתּטּמאּו,
איבר לטּמא אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּפי

חּיה. אֹו ּבהמה ׁשל החי ְִֵֶַַַָָמן
.ÊËהעֹוף ּכנבלת הּוא הרי - העֹוף מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיבר

טמאה מטּמאה - טהֹור עֹוף נבלת היתה אם מּמּנּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּפרׁש
- לאכילה עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ּבבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמּורה
מּטּמא - טמא עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. טמאת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר. עליו חּׁשב אם אכלין, ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻטמאת
לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

והעכּבר‡. החלד והן: ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשמֹונה

טמאת - והחמט והּתנׁשמת והּכח והּלטאה והאנקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻוהּצב
טמאה. לענין ׁשרץ הּנקראין והן ׁשוה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּכּלן

ּבמּגע,·. וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּׁשרץ
אינֹו ּבֹו והּנֹוגע ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכלי
וכל ּבכעדׁשה. טמאתֹו וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמטּמא

לכעדׁשה. מצטרפין ְְְְֲִִִַַָָָָהּׁשרצים
ּכברּיתֹו.‚. הּׁשרץ מן איבר ׁשעּור. להן אין ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאיברים
ׁשּפרׁש„. ּבין מּכעדׁשה, פחֹות ׁשהּוא ועצמֹות, וגידים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּׂשר

ׁשּיהיה והּוא טמאתֹו. מטּמא - הּמת מן ׁשּפרׁש ּבין החי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמן
ארּוכה. להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּבּׂשר

מטּמא‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׂשר
וגידים ּבּׂשר - ּׁשרץ מה ּכּלֹו: לּׁשרץ הּדֹומה איבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר - הּפֹורׁש איבר אף ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָועצמֹות,
.Âאיבר ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא

- החי מן ּפרׁשּו ואם ּכבּׂשר, הן הרי - חליפין עֹוּׂשין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָואין
ְִטהֹורין.

.Êׁשהּוא זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבּׂשרֹו, - הּׁשרץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם
ּבּבּׂשר. ְַָָָֻמחּבר

.Áהחלד ועֹור טהֹורין. - וצּפרניו וגידיו הּׁשרץ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעצמֹות
לח ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
והּכח האנקה עֹור אבל ּבֹו. הּל ולא עּבדֹו לא ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹועדין
אֹו עּבדן ואם ּבכעדׁשה. ּומטּמא ּכבּׂשרן, - והחמט ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהּלטאה
עבֹודה? ּכדי היא וכּמה טהֹורין. - עבֹודה ּכדי ּבהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּל

מילין. ארּבעה הּלּו ְְִִִֵַָָּכדי
.Ëמלאה ׁשהיא ּפי על אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקּולית

ארּוכה; מעלה ׁשאינֹו מתקׁשקׁש, הּמח ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמח.
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָאבל
ּבהן ׁשּיׁש האיברים ּככל טמא, ּבּה הּנֹוגע הרי - מּבחּוץ ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּה
ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ארּוכה, להעלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכדי

טמא. מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - ִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
.Èמּתֹוכּה נראה ׁשהּׁשרץ ּפי על אף המרּקמת, הּׁשרץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּביצת

טמא. ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה טהֹורה. -ְְִֵֵֶַַָָָָָ
.‡È,טמא ּבּבּׂשר הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבּׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרץ

הּנֹוגע אף - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּובאדמה
טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבאדמה,

.·È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּבּׂשר
ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹול אם ּכחרּׂש: ׁשּנעּׂשה עד יבׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור.
טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - ּכׁשהיה לח ולחזר לעת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמעת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלים ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואפּלּו
ׁשּנּׂשרף אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמקצת
מטּמא. זה הרי - עֹומדת ּכּלֹו ותבנית הֹואיל קּים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻוׁשלּדֹו

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻוקרֹוב
.‚Èוחסרּו ׁשּצמקּו הּׁשרץ מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית

מן מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות טהֹורין. -ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּתפחּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּנבלה

ה עדסֹופרים. ותפחּו וחזרּו וצמקּו, ּכּׁשעּור ּבּתחּלה יּו ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
וכן ּתֹורה. ּדין ּכׁשהיּו מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו
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.„Èעל אף ראׁשיהן, הּתזּו ׁשּימּות. עד מטּמא אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ
ׁשהן ּפי על אף הּגּוף, ּבעֹור מערה הראׁש ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּורמּׂשים ׁשקצים ׁשאר מטּמאין. - הּלטאה ּכזנב ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפרּכסין
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻּכּלן,
ואפּלּו מּכלּום, טהֹורין הן הרי - ּבאכילה אסּורין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָׁשהן
ּׁשּמטּמא מה הּׁשרצים ּבכל ל ואין אינן. טמאין ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכאכלין

ּבּתֹורה. המפרׁשין הּמינין מּׁשמֹונת חּוץ ְְְִִִִַַַַָָֹּבמֹותֹו

ה'תשע"א א' אדר כ"ט קודש שבת

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

וכלים‡. אדם מטּמאה הּטמאה. מאבֹות - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשכבת
ואין ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,
ּבּה הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמתטּמא
ּדין לטמאה ראׁשֹון ׁשניהן - ּבבּׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻואחד
ּבכל - ולרֹואה ּבכעדׁשה, - לּנֹוגע ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה.
ּפי מּמּנּו ויחּתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא הרֹואה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא.
אפּלּו ,לפיכ זרע. ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּמה,
ואחד נטמא. - אּמה לפי והּגיעה הֹואיל ּבקיסם, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָראה

טמא. - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבּׂשרֹו מחמת ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹהרֹואה
ּתׁשע·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין

אחד. ויֹום ְִֶָָׁשנים
ונמׁשכת.‚. לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה, - אדּמה זרע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
אינּה„. - ּבּה מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

אינּה - ּתאוה ּובלא קּׁשּוי ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה.
ּפי על אף ּבהרּגׁשה, נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמא. - ּבהרּגׁשה ׁשּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיצתה
ּומצא‰. ועמד ּבחלֹום מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהמהרהר

טמא. זה הרי - זרע ׁשכבת מצא ׁשּלא ּפי על אף חם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׂשרֹו
ּולפיכ ּבהרּגׁשה, ראה ּכבר ּבחלֹום ׁשּׁשּמׁש ׁשהרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבכליו, אֹו ּבבּׂשרֹו ונתקּנחה מעט והיתה חם; ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָמצא
אֹו חם, ּבּׂשרֹו מצא ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּולפיכ

טהֹור. - הרהר ולא חם ּבּׂשרֹו ְְְִֵֶַָָָָֹׁשּמצא
.Â- ּבּתחּלה עכּורים אֹו חלּוקין מים וראה מים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמטיל

היּו טמא. זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע אֹותם ראה ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָטהֹור;
- עכּורים אֹו חלּוקין סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלם ׁשהטיל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמים
טּפים והּמטיל טמא. - ונמׁשכין לבנים היּו טהֹור. זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

טהֹור. - האּמה מּתֹו ִַָָָָעבֹות
.Êּכׁשּיּטיל - ׁשּיטּבל קדם מים הּטיל ולא ׁשּטבל קרי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

אּלא יֹוצאין ׁשאינן זרע ׁשכבת צחצּוחי מּפני טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמים
אבל ּבזקן; אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּטיל
ּכחץ ּבחזקה זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָילד
זמן ּכל ילד? הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ננּתקת ּכּלּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיא
אינֹו ואם מנעלֹו. חֹולץ אֹו ונֹועל אחת רגלֹו על עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא
זה. לענין חֹולה זה הרי - חליֹו מּפני ּכן לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיכֹול

.Áׁשּתקּנח קדם וטבלה וירדה מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻעצמּה

.Ëׁשניהן - מּטתן ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ּוׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים,
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת זרע, ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
והּוא קרי. ּכרֹואה היא הרי המׁשּמׁשת אּלא נגיעה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאינּה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה
אינּה - ׁשנים ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אתּה]. איׁש ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹיׁשּכב
אם זרע ׁשכבת ּבנגיעת מתטּמאה אבל ּבׁשכיבה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָמתטּמאה
ּכדרּכּה ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ] מּבחּוץ. ּבבּׂשרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנגעה
הּסתרים ּבית ּבטמאת הּכתּוב אֹותּה טּמא ׁשּלא טהֹורה]; -ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ּכדרּכּה. ְְֶַָָאּלא
.Èאף טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבֹועל

האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

.·Èעֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.

ׁשכבת צּורתּה.וכן נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.‚Èׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָוכּמה

עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּה
אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה:
- והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפלטה
ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטהֹורה.
מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹונֹות

ֵָטמא.
.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËׁשּׁשכב והאּׁשה קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבר
מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹורה.
זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ּכרֹואה הּתֹורה מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטמאה
אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
אבל לתרּומה, אּלא טמאה עליהם גזרּו ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמּדבריהם,

טהֹורין. - ְְִִֻלחּלין
.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
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.„Èעל אף ראׁשיהן, הּתזּו ׁשּימּות. עד מטּמא אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ
ׁשהן ּפי על אף הּגּוף, ּבעֹור מערה הראׁש ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּורמּׂשים ׁשקצים ׁשאר מטּמאין. - הּלטאה ּכזנב ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפרּכסין
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻּכּלן,
ואפּלּו מּכלּום, טהֹורין הן הרי - ּבאכילה אסּורין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָׁשהן
ּׁשּמטּמא מה הּׁשרצים ּבכל ל ואין אינן. טמאין ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכאכלין

ּבּתֹורה. המפרׁשין הּמינין מּׁשמֹונת חּוץ ְְְִִִִַַַַָָֹּבמֹותֹו

ה'תשע"א א' אדר כ"ט קודש שבת

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

וכלים‡. אדם מטּמאה הּטמאה. מאבֹות - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשכבת
ואין ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,
ּבּה הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמתטּמא
ּדין לטמאה ראׁשֹון ׁשניהן - ּבבּׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻואחד
ּבכל - ולרֹואה ּבכעדׁשה, - לּנֹוגע ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה.
ּפי מּמּנּו ויחּתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא הרֹואה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא.
אפּלּו ,לפיכ זרע. ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּמה,
ואחד נטמא. - אּמה לפי והּגיעה הֹואיל ּבקיסם, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָראה

טמא. - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבּׂשרֹו מחמת ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹהרֹואה
ּתׁשע·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין

אחד. ויֹום ְִֶָָׁשנים
ונמׁשכת.‚. לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה, - אדּמה זרע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
אינּה„. - ּבּה מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

אינּה - ּתאוה ּובלא קּׁשּוי ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה.
ּפי על אף ּבהרּגׁשה, נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמא. - ּבהרּגׁשה ׁשּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיצתה
ּומצא‰. ועמד ּבחלֹום מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהמהרהר

טמא. זה הרי - זרע ׁשכבת מצא ׁשּלא ּפי על אף חם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׂשרֹו
ּולפיכ ּבהרּגׁשה, ראה ּכבר ּבחלֹום ׁשּׁשּמׁש ׁשהרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבכליו, אֹו ּבבּׂשרֹו ונתקּנחה מעט והיתה חם; ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָמצא
אֹו חם, ּבּׂשרֹו מצא ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּולפיכ

טהֹור. - הרהר ולא חם ּבּׂשרֹו ְְְִֵֶַָָָָֹׁשּמצא
.Â- ּבּתחּלה עכּורים אֹו חלּוקין מים וראה מים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמטיל

היּו טמא. זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע אֹותם ראה ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָטהֹור;
- עכּורים אֹו חלּוקין סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלם ׁשהטיל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמים
טּפים והּמטיל טמא. - ונמׁשכין לבנים היּו טהֹור. זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

טהֹור. - האּמה מּתֹו ִַָָָָעבֹות
.Êּכׁשּיּטיל - ׁשּיטּבל קדם מים הּטיל ולא ׁשּטבל קרי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

אּלא יֹוצאין ׁשאינן זרע ׁשכבת צחצּוחי מּפני טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמים
אבל ּבזקן; אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּטיל
ּכחץ ּבחזקה זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָילד
זמן ּכל ילד? הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ננּתקת ּכּלּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיא
אינֹו ואם מנעלֹו. חֹולץ אֹו ונֹועל אחת רגלֹו על עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא
זה. לענין חֹולה זה הרי - חליֹו מּפני ּכן לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיכֹול

.Áׁשּתקּנח קדם וטבלה וירדה מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻעצמּה

.Ëׁשניהן - מּטתן ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ּוׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים,
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת זרע, ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
והּוא קרי. ּכרֹואה היא הרי המׁשּמׁשת אּלא נגיעה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאינּה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה
אינּה - ׁשנים ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אתּה]. איׁש ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹיׁשּכב
אם זרע ׁשכבת ּבנגיעת מתטּמאה אבל ּבׁשכיבה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָמתטּמאה
ּכדרּכּה ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ] מּבחּוץ. ּבבּׂשרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנגעה
הּסתרים ּבית ּבטמאת הּכתּוב אֹותּה טּמא ׁשּלא טהֹורה]; -ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ּכדרּכּה. ְְֶַָָאּלא
.Èאף טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבֹועל

האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

.·Èעֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.

ׁשכבת צּורתּה.וכן נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.‚Èׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָוכּמה

עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּה
אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה:
- והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפלטה
ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטהֹורה.
מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹונֹות

ֵָטמא.
.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËׁשּׁשכב והאּׁשה קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבר
מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹורה.
זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ּכרֹואה הּתֹורה מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטמאה
אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
אבל לתרּומה, אּלא טמאה עליהם גזרּו ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמּדבריהם,

טהֹורין. - ְְִִֻלחּלין
.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
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`'צו xc` f"kÎb"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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.ÁÈמּמּנּו ויצאה וטבל, וירד ונתּגּיר ׁשהרּגיׁש, ּכֹוכבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹובד
טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת

.ËÈעֹובד [אֹו ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִֵֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה

אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: טהֹורה; זֹו הרי - ּבהמה] אֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹוכבים
ּכמֹו ּומּיּׂשראל, איׁש הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד - אתּה] איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹיׁשּכב

ְֵֶַׁשּבארנּו.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd '` xc` h"kÎb"k -

ה'תשע"א א' אדר כ"ג ראשון יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר g)וגֹו' ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה dreay)עד aiig Ð eaeg)ּובדין ." ְְְִִֶֶַָ
הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
ּובריׁש ּבפרק(aa`)קּמא וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ו' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות מפּזרֹות ְְְִִַַַַָֻרּבֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

g)[וגֹו']" ,fk xacna),ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ
מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ian`ּבפרק o`k) ְְִֶֶֶֶַָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

ה'תשע"א א' אדר כ"ד שני יום

ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי יום

ה'תשע"א א' אדר כ"ו רביעי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"א א' אדר כ"ז חמישי יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡Ê"ÎŒ‚"ÎÈ̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְִִִִֵַַַָֹׁשֹופטים
ּבּה, ללכת האמת מּדר אתֿהּסֹוטים ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָויכריחּו
לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, ויזהירּו הּטֹוב על ְְְִִִִַַַַַַַָֹויצּוּו
מצות יהיּו ׁשּלא ּכדי העברין, על ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאתֿהענׁשים
ואדם. ּכלֿאדם לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ּדרגה יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּומתנאי

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, עׂשריםלמעלה כלֿעיר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

העיר `oiqelke)ּבׁשער xtqn zlra)למנין הראּויה ְְְְִִַַָָָָ
ּבירּוׁשלים ּוממּנים קטּנה. סנהדרי וזֹוהי ― ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָזה
אחד ּוממּנים ּדּינים, ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבית
והּוא היׁשיבה, ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם ְְְְִִִַַַָָֹעל
יתקּבצּו והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹׁשּקֹוראים
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֻּבמקֹומם
עלּֿכלֿ ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל להֹוציא ׁשלׁשה ְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹּפנים
למי הּגדֹולים אתֿהּדברים מעבירים ואּלה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָקטּנים,
ונגׂשים ׁשֹוטרים ממּנים וכן מהם. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלמעלה
אדם ּבני ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהמבּקרים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמּׂשאם
אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְֱִִֶֶַָָָָמּועט.
"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים "ׁשפטים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹיתעּלה:

(gi ,fh mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt yix): ְְִֵ
ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? אחד ּדין ּבית ׁשּממּנין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ"מּנין
ׁשּממּנין ּומּנין .ּתּתןֿל וׁשטרים ׁשפטים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַֹֹלֹומר:
ּומּנין ,ּתּתןֿל לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻאחד
לֹומר: ּתלמּוד וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּממּנין
אֹומר: ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכלֿׁשערי
ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלׁשבטי
― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: אתֿׁשבטֹו ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּכרחם" ְְְְְִִִִַַַַָָָעל
"אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹזקנים,
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איׁש" fh)ׁשבעים ,`i xacna)ואמרּוzyxt ixtq) ְְְִִִָ
(jzelrdaלי ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום לברכה: ְְֱִִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ―zeny) ְְְֲֲִִֵַָָ
(`n ,gkּת צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: מצוה― ואינּה מידי ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, ְְִֶֶֶַָָָָלפי

ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודע,
― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּובית ְְְִִִֵֶַַָָָֹּוקטּנה
ואין ּדוקא, יׂשראל ּבארץ אּלא יהיּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכּלם

zepiicl)סמיכה dknqd)אם א לארץ. ּבחּוצה ְְִִֶַָָָָ
אֹותם רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימה
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּסמּוכים

f.)אמרם zekn)ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָ
ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא אבל ְְֲִֵֶֶָָָָָָָֹֹֹלארץ";
ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם אּלא לארץ, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּזה הּמאמר ּבהקּדמת c"id)ׁשּבארנּו llkd seq). ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש יתעּלה אמרֹו על ספרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולׁשֹון
ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת לכם אּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"והיּו

hk)מֹוׁשבתיכם" ,dl xacna)ּבכל" אמרּו: , ְְְֵֶָֹֹ
ערי אף יכֹול לארץ. ּובחּוצה ―ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמֹוׁשבתיכם
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו ְְְְֲִִֶַַָָָָמקלט
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלה
ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט וערי ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלארץ,

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנתּבארּו

― הרפ"ד ּדיןהּמצוה ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש אֹו ְִִֵֶַַַָָָָֹהּגדֹול
ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו וימּנה הּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבחכמת
מּביטים אין אּלא ;ּכ על מזהר הּוא הרי ְֲִִֵֵֶַַָָָֻּבֹו,
ּבחכמת האדם לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּמּנּויים
והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבמעׂשים
יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)"לאֿתּכירּו ,` mixac)ּולׁשֹון , ְְִִִַַָָֹ
my)ספרי mixac zyxt)ּפנים "לאֿתּכירּו : ְִִִֵַָֹ

ּכלֹומר: ּדּינין", להֹוׁשיב הממּנה זה ― ְְְְִִִֶֶַַַַָָֻּבּמׁשּפט
לֹו ׁשּיׁש לאדם אּלא אינה זֹו הרׁשּותׁשאזהרה ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבגלל מּלמּנֹותם ׁשהזהר יׂשראל, על ּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלמּנֹות
ׁשּמא אמרּו: לעיל. מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּדבר
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ְְִִִִִֶֶַַָָֹּתאמר:
ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ּפלֹוני ְְְִִִִִִִֶַַָָאיׁש

אתֿ מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ּבכלֿלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיֹודע
רׁשע ׁשהּוא מּפני לא אתֿהּזּכאי, ּומחּיב ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהחּיב
"לאֿתּכירּו נאמר: לכ ― יֹודע ׁשאינֹו מּפני ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

ּבּמׁשּפט". ְִִַָָּפנים

― הקע"ה אחרהּמצוה ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת אם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרב,
ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן הּתֹורה; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּכלּֿדיני
מחלקת נֹופלת אם לׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹּבדין
ראּובן אֹו החּיב הּוא ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ְְִִִֵֵֵַַַָָָּבין
"אחרי יתעּלה: אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ―ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

להּטת" a)רּבים ,bk zeny)אמרּו (oilegּובפרּוׁש ְְְִֵַַָֹ
(.`iּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְֲִִֵַָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָמצוה

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, הענין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרּוׁש
ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו מקצתם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבחֹוטא:
יתרים המחּיבים והיּו מיתה, חּיב ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאמרּו
להרֹוג אסּור ― אחד איׁש המזּכים על ְְֲִִִֶַַַַַָָָּבּמנין

עדאֹותֹו מּלהרגֹו אתֿהּדּין ה' והזהיר ְְְְִִִֵֶַַַַָָהחֹוטא,
ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַׁשּיהיּו
לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה אמרֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹוהּוא

(a ,bk zeny)ּכלֿרב אחר ּתּמׁש לא ְִֵַַַָָֹֹּכלֹומר:
ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו הּמות, ּדין ּבגזר ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיארע,

הּמכלּתא ּולׁשֹון my)"לרעֹות". mihtyn zyxt): ְְְְִַָָ
אני ׁשֹומע מחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ"אחד
אחריֿרּבים לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹיהא
אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם ְְְְְִֶַַָָָָָֹלרעת".
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָהּטֹות

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי אֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻהמחּיב
והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ּוסברתֹו חקירתֹו ְְְְֲִִִִַָָָלפי

לנטת" עלֿרב "ולאֿתענה הּכּונה(my)אמרֹו: . ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ
והּוא: ּבלבד, הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבזה:
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צז '` xc` g"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

איׁש" fh)ׁשבעים ,`i xacna)ואמרּוzyxt ixtq) ְְְִִִָ
(jzelrdaלי ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום לברכה: ְְֱִִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ―zeny) ְְְֲֲִִֵַָָ
(`n ,gkּת צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: מצוה― ואינּה מידי ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, ְְִֶֶֶַָָָָלפי

ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודע,
― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּובית ְְְִִִֵֶַַָָָֹּוקטּנה
ואין ּדוקא, יׂשראל ּבארץ אּלא יהיּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכּלם

zepiicl)סמיכה dknqd)אם א לארץ. ּבחּוצה ְְִִֶַָָָָ
אֹותם רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימה
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּסמּוכים

f.)אמרם zekn)ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָ
ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא אבל ְְֲִֵֶֶָָָָָָָֹֹֹלארץ";
ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם אּלא לארץ, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּזה הּמאמר ּבהקּדמת c"id)ׁשּבארנּו llkd seq). ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש יתעּלה אמרֹו על ספרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולׁשֹון
ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת לכם אּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"והיּו

hk)מֹוׁשבתיכם" ,dl xacna)ּבכל" אמרּו: , ְְְֵֶָֹֹ
ערי אף יכֹול לארץ. ּובחּוצה ―ּבארץ ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמֹוׁשבתיכם
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו ְְְְֲִִֶַַָָָָמקלט
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלה
ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט וערי ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלארץ,

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנתּבארּו

― הרפ"ד ּדיןהּמצוה ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש אֹו ְִִֵֶַַַָָָָֹהּגדֹול
ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו וימּנה הּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבחכמת
מּביטים אין אּלא ;ּכ על מזהר הּוא הרי ְֲִִֵֵֶַַָָָֻּבֹו,
ּבחכמת האדם לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּמּנּויים
והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבמעׂשים
יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)"לאֿתּכירּו ,` mixac)ּולׁשֹון , ְְִִִַַָָֹ
my)ספרי mixac zyxt)ּפנים "לאֿתּכירּו : ְִִִֵַָֹ

ּכלֹומר: ּדּינין", להֹוׁשיב הממּנה זה ― ְְְְִִִֶֶַַַַָָֻּבּמׁשּפט
לֹו ׁשּיׁש לאדם אּלא אינה זֹו הרׁשּותׁשאזהרה ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבגלל מּלמּנֹותם ׁשהזהר יׂשראל, על ּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלמּנֹות
ׁשּמא אמרּו: לעיל. מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּדבר
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ְְִִִִִֶֶַַָָֹּתאמר:
ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ּפלֹוני ְְְִִִִִִִֶַַָָאיׁש

אתֿ מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ּבכלֿלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיֹודע
רׁשע ׁשהּוא מּפני לא אתֿהּזּכאי, ּומחּיב ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהחּיב
"לאֿתּכירּו נאמר: לכ ― יֹודע ׁשאינֹו מּפני ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

ּבּמׁשּפט". ְִִַָָּפנים

― הקע"ה אחרהּמצוה ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת אם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרב,
ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן הּתֹורה; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּכלּֿדיני
מחלקת נֹופלת אם לׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹּבדין
ראּובן אֹו החּיב הּוא ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ְְִִִֵֵֵַַַָָָּבין
"אחרי יתעּלה: אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ―ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

להּטת" a)רּבים ,bk zeny)אמרּו (oilegּובפרּוׁש ְְְִֵַַָֹ
(.`iּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְֲִִֵַָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָמצוה

ה'תשע"א א' אדר כ"ח שישי יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, הענין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרּוׁש
ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו מקצתם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבחֹוטא:
יתרים המחּיבים והיּו מיתה, חּיב ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאמרּו
להרֹוג אסּור ― אחד איׁש המזּכים על ְְֲִִִֶַַַַַָָָּבּמנין

עדאֹותֹו מּלהרגֹו אתֿהּדּין ה' והזהיר ְְְְִִִֵֶַַַַָָהחֹוטא,
ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַׁשּיהיּו
לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה אמרֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹוהּוא

(a ,bk zeny)ּכלֿרב אחר ּתּמׁש לא ְִֵַַַָָֹֹּכלֹומר:
ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו הּמות, ּדין ּבגזר ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיארע,

הּמכלּתא ּולׁשֹון my)"לרעֹות". mihtyn zyxt): ְְְְִַָָ
אני ׁשֹומע מחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ"אחד
אחריֿרּבים לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹיהא
אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם ְְְְְִֶַַָָָָָֹלרעת".
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָהּטֹות

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי אֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻהמחּיב
והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ּוסברתֹו חקירתֹו ְְְְֲִִִִַָָָלפי

לנטת" עלֿרב "ולאֿתענה הּכּונה(my)אמרֹו: . ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ
והּוא: ּבלבד, הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבזה:

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



`'צח xc` h"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ְְְִִִִִִֶֶַַָֹׁשּתּטה
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְִִֵֶַַַָֹּׁשּיׁש
ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ּכרּבי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָׁשאהיה
ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ּדיני אף יכֹול .ְְִֵֵֶֶַַָָָּׁשּלפני

להּטת" רּבים אחרי מןֿהּלאו(my)לֹומר: וגם . ְְֲִִֵַַַַַַָֹ
יחזֹור ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּזה
עלֿרב "ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹוילּמד
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְִֵַַָֹֹלנטת",
לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְִִֵֵֵָָָלחֹובה.
מחזירין וכן לנטֹות". עלֿרב "ולאֿתענה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

(oicd)אין וכן לחֹובה. מחזירין ואין ְְְְֲִִִֵֵֵַָלזכּות
נלמדּו האּלה ּכלֿהּדברים ― מןֿהּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמתחילין
ּכמֹו לנטת", עלֿרב "ולאֿתענה ּׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַֹֹמּמה

מּסנהדרין ד' ּבפרק נתּבארּו(el.)ׁשּנתּבאר וׁשם . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg)אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְִִִַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם "ּוסקלּתם (mixacיתעּלה: ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
(ck ,akחּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹונעיר

נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. מצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹֹסקילה,
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה .(dn.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו יׂשרפּו ci)"ּבאׁש ,k `xwie)ונעיר , ְְְְְִִֵֶֶָָֹ
עליהן ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבמצות
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָׂשרפה.

סנהדרין .(ap.)מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

ה'תשע"א א' אדר כ"ט קודש שבת

.‡Ï¯ .Ï¯ .ÊÎ¯ .ÂÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹ

הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹהראׁש.

סנהדרין .(ap:)מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

יּומת" fh)"מֹות ,my)על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְֲִִֶַַָָֹֹ
נתּבאר ּוכבר חנק. עליהן ׁשחּיבים ּדיניהּמצות ּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָׁשּנצטּוינּו

עלֿעץ" אתֹו "ותלית יתעּלה: k`,אמרֹו mixac) ְְְִִֵֶַַָָָֹ
(akּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר אתֿהּמצות ונזּכיר .ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹּבמצות
מּסנהדרין ו' .(en.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הרל"א הרּוגיהּמצוה לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
"ּכיֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ּדין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָּבית

ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו bk)קבֹור ,my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְִִֵֶַַָ
(my `vz ik zyxt)מצות ― ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור :ְְְִִִֶַָ

ׁשּיּקבר ּכלֹומר: מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעׂשה".
למת קֹוראים ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵָָָּכלֿמת
מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה הּמת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָענינֹו:
נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור יתעּלה: ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― הס"ו מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על לן ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתלּוי,

הּׁשם xedpÎibq)ּברּכת oeyla)ּכׁשּיראה ּבּמחׁשבה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
(ezilz zaiqa xkfp hiandy)זּולת נתלה לא אנּו ּכי .ְִִֶַָֹ

"אתֿה' נאמר: ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָמגּדף
מגּדף" l)הּוא ,eh xacna)הּוא הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֵֶַַַָ

עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
(bk ,`kספרי עלֿ(my)ּולׁשֹון נבלתֹו "לאֿתלין : ְְְִִִֵַָָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" מצות זֹו ― ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹהעץ
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

�

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

ek wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyekhiÎh

èô:äwðå ýåýé çéLîa Bãé çìL éî ék eäúéçLz-ìà éLéáà-ìà ãåc øîàiåéék ýåýé-éç ãåc øîàiå ©Ÿ̄¤¨¦²¤£¦©−©©§¦¥®¦Â¦´¨©¬¨²¦§¦¬©§Ÿ̈−§¦¨«©³Ÿ¤¨¦Æ©§Ÿ̈½¦¬
:ätñðå ãøé äîçìná Bà úîå àBáé BîBé-Bà epôbé ýåýé-íààéçéLîa éãé çìMî ýåýéî él äìéìç ¦§Ÿ̈−¦¨¤®«³¨Æ¨¥½¯©¦§¨¨²¥¥−§¦§¨«¨¦³¨¦Æ¥«Ÿ̈½¦§¬Ÿ©¨¦−¦§¦´©

åúLàøî øLà úéðçä-úà àð-ç÷ äzòå ýåýé(éø÷ åéúLàøî):eðl-äëìðå íénä úçtö-úàåáéãåc çwiå §Ÿ̈®§Â©¨©¨̧¤©«£¦¹£¤¯§©«£Ÿ¨²§©£Ÿ¨²§¤©©¬©©©−¦§¥«£¨¨«©¦©Á¨¦̧
ílë ék õé÷î ïéàå òãBé ïéàå äàø ïéàå íäì eëìiå ìeàL éúLàøî íénä úçtö-úàå úéðçä-úà¤©«£¦¹§¤©©³©©©Æ¦Æ¥©«£Ÿ¥´¨½©¥«§−¨¤®§¥´Ÿ¤Á§¥̧¥¹©§¥´¥¦À¦³ª¨Æ

:íäéìò äìôð ýåýé úîcøz ék íéðLéâéíB÷nä áø ÷çøî øää-Làø-ìò ãîòiå øáòä ãåc øáòiå §¥¦½µ¦©§¥©´§Ÿ̈½¨«§−̈£¥¤«©©«£³Ÿ¨¦Æ¨¥½¤©©«£¬Ÿ©«Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ©¬©¨−
:íäéðéaãéäzà éî øîàiå øðáà ïòiå øðáà äðòú àBìä øîàì øð-ïa øðáà-ìàå íòä-ìà ãåã àø÷iå ¥«¥¤«©¦§¸̈¨¦¹¤¨À̈§¤©§¥³¤¥Æ¥½Ÿ£¬©«£¤−©§¥®©©³©©§¥Æ©½Ÿ¤¦¬©−̈

ô:Cìnä-ìà úàø÷åèzøîL àì änìå ìàøNéa EBîë éîe äzà Léà-àBìä øðáà-ìà ãåc øîàiå ¨¨¬¨¤©¤«¤©Ÿ¤Á¨¦̧¤©§¥¹£«¦´©À̈¦³¨ÆÆ§¦§¨¥½§Æ̈¨Æ´Ÿ¨©½§¨
éðãà-ìàéðãà Cìnä-úà úéçLäì íòä ãçà àá-ék Cìnä E:EæèúéNò øLà äfä øácä áBè-àì ¤£Ÿ¤−©¤®¤¦¨Æ©©´¨½̈§©§¦−¤©¤¬¤£Ÿ¤««Ÿº©¨¨´©¤»£¤´¨¦¨¼

Cìnä úéðç-éà äàø | äzòå ýåýé çéLî-ìò íëéðãà-ìò ízøîL-àì øLà ízà úåî-éðá ék ýåýé-éç©§Ÿ̈À¦³§¥Æ̈¤Æ©¤½£¤¯«Ÿ§©§¤²©£Ÿ¥¤−©§¦´©§Ÿ̈®§©¨´§¥À¥«£¦¬©¤²¤
åúLàøî øLà íénä úçtö-úàå(éø÷ åéúLàøî):æéãåã éða äæ EìB÷ä øîàiå ãåc ìB÷-úà ìeàL økiå §¤©©¬©©©−¦£¤¬§©«£Ÿ¨«§©£Ÿ¨«©©¥³¨Æ¤´¨¦½©¾Ÿ¤£«§¬¤−§¦´¨¦®

:Cìnä éðãà éìB÷ ãåc øîàiåçé:äòø éãéa-äîe éúéNò äî ék Bcáò éøçà óãø éðãà äf änì øîàiå ©´Ÿ¤¨¦½¦−£Ÿ¦¬©¤«¤©¾Ÿ¤¨¬¨¤²£Ÿ¦¬Ÿ¥−©«£¥´©§®µ¦¤´¨¦½¦©§¨¦−¨¨«
èéíãàä éða | íàå äçðî çøé éá Eúéñä ýåýé-íà Bcáò éøác úà Cìnä éðãà àð-òîLé äzòå§©À̈¦§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥−¦§¥´©§®¦§Ÿ̈º¡¦«§¬¦Æ¨©´¦§½̈§¦´§¥´¨«¨À̈

:íéøçà íéýìû ãáò Cì øîàì ýåýé úìçða çtzñäî íBiä éðeLøâ-ék ýåýé éðôì íä íéøeøà£¦¬¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦«¥§´¦©À¥«¦§©¥¹©§©«£©³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ¥¬£−Ÿ¡Ÿ¦¬£¥¦«

i"yx

(È).'‰ ÈÁ,אומרים ויש נשבע, ליצרו אומרים, יש

דמך אערב אני הצדיק, את תהרוג אם נשבע, לאבישי

Â�Ù‚È.בדמו: '‰ Ì‡ ÈÎ:מיתתו È·‡.יקרב ÂÓÂÈ Â‡
בו: מיתתו שזמן צלוחית:ˆÁÙ˙.(È‡)יום

(ËÈ).È· Í˙ÈÒ‰,שומה לשון הסתה כל לשנאתי,

בלע"ז: Á�Ó‰.אמיטמינ"ט Á¯È,תפלתי ברחמים יקבל

ממני: חמתך ‚¯˘È�Â.להשיב ÈÎ:ישראל ÍÏמארץ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ „Â·Úלחוץ ישראל מארץ היוצא

ויונתן זרה. עבודה עובד כאלו הבית, בזמן לארץ

טעותא: פלחי עממיא ביני דוד איזיל תרגם:

cec zcevn
(Ë).‰˜�Â:בתמיה מעונש, נקי ‰'.(È)ויהיה ÈÁלישבע חזר

בלא יגפנו ה' או כי רבים, ימים עוד יאריך שלא ה' חי ואמר:
ימות או טבעית, במיתה וימות יומו יבוא מהר או יומו,

ÈÏ.(È‡)במלחמה: ‰ÏÈÏÁ,כמותו ה' משיח אני שגם עם
וכו': ידי משלוח ה', מצות מחמת לי גם חלילה מקום מכל

(·È).„Â„ Á˜ÈÂהאמין לא כי בעצמו, לקחתו דוד חזר
שאול: נפש עמו יכה פן ÂÎÂ'.לאבישי ‰‡Â¯ ÔÈ‡Âבעבור

השמע בהרגשת ידעו לא ואף אותם, רואה מי היה לא השינה
השינה מן מקיץ מהם מי היה ולא והדבור, ההולך מקול
היה ולא תרדמה, עליהם נפלה מה' כי ההוא, הזמן במשך

הטבע: בדרך שם:‰Ú·¯.(È‚)הדבר שהיה המים ÏÚמעבר
.¯‰‰ למרחוק:¯‡˘ קולו ‰ÌÂ˜Ó.להשמיע יתפשוהו:¯· שלא לנפשו פחד ‡·�¯.(È„)כי ‰�Ú˙ ‡Ï‰עליך לומר: רצה

דברי: על ‡˙‰.להשיב ÈÓ:משנתו להקיצו המלך, על בקול לקרא לבך מלאך איך לומר: ‡˙‰.(ÂË)רצה ˘È‡ ‡Ï‰רצה
האשמה: תגדל המעלה גודל ולפי בחשיבות, כמוך ומי וחשוב, גדול אתה הלא ·‡.לומר: ÈÎבא באמת וכאשר יבוא, פן

להשחיתו: ורצה ‡˙Ì.(ÊË)אבישי ˙ÂÓ È�· ÈÎ:המיתה עליהם ולפסוק כולם אל לדבר חזר אבנר, כבוד È�Á˙.בעבור È‡ ‰‡¯
לקחו: מי החנית, איה שמרתם, תאמר ואם לומר: ÂÈ˙˘‡¯Ó.רצה מראשותיו:‡˘¯ היו Â‚Â'.(ËÈ)אשר '‰ Ì‡'מה הדבר אם

ממני: וירף ניחוח, לריח שיקבל רצון ויהי לה', מנחה אקריב העונש, ‰‡„Ì.ומצד È�· Ì‡Âהבחירה כי עלי, אותך הסיתו הם
מעצור: באין באדם ‰Ì.חפשית ÌÈ¯Â¯‡:האלו האדם חשבתי,ÁÙ˙Ò‰Ó.בני הנה עד היות ישראל, בארץ מאוסף מלהיות

כרחי בעל אחרי, רודף זה כל שעם עתה אבל אחרי, מדלוק עוד יחדול הרגתיו, ולא במערה בידי שנמסר המלך ראה כאשר
ישראל: מארץ נדוד ויונתןÓ‡Ï¯.ארחיק פלשתים. בין ללכת ישראל, מבין אותי גורשים כי וכו', עבוד לך אלי יאמרו כאלו

טעותא: פלחי עממיא ביני דוד איזל תרגם:

oeiv zcevn
(È).‰ÙÒ�Âכמו כליון, א)ענין כז אספה:(לקמן עתה :

(‡È).˙ÁÙˆכמו יד)צלוחית, יז השמן:(מלכיםֿא וצפחת :

(·È).ıÈ˜Ó:מהשינה הערה וכן˙¯„Ó˙.ענין עמוקה. שינה
ו) א נרדם:(יונה לך מה :(„È).ÍÏÓ‰ Ï‡:המלך על כמו
(ÂË).˘È‡כמו וחשוב, גדול לומר ג)רצה יג כולם(במדבר :

‡„ÍÈ�Â.אנשים: Ï‡:אדוניך ÂÓ˙.(ÊË)על È�·,מות אנשי
מיתה: חייבי לומר È�Á˙.רצה È‡:החנית ˆÁÙ˙.איה ˙‡Â

צפחת: ופתוי:‰Í˙ÈÒ.(ËÈ)ועם הסתה מלשוןÁ¯È.מלשון
וקרבן:Á�Ó‰.ריח: תשורה לומר הקבוץÁÙ˙Ò‰Ó.רצה ענין

כמו דבר, אל דבר ואסיפת לו)והדבוק, ב נא:(לעיל ספחני :



צט ek wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyekhiÎh

èô:äwðå ýåýé çéLîa Bãé çìL éî ék eäúéçLz-ìà éLéáà-ìà ãåc øîàiåéék ýåýé-éç ãåc øîàiå ©Ÿ̄¤¨¦²¤£¦©−©©§¦¥®¦Â¦´¨©¬¨²¦§¦¬©§Ÿ̈−§¦¨«©³Ÿ¤¨¦Æ©§Ÿ̈½¦¬
:ätñðå ãøé äîçìná Bà úîå àBáé BîBé-Bà epôbé ýåýé-íààéçéLîa éãé çìMî ýåýéî él äìéìç ¦§Ÿ̈−¦¨¤®«³¨Æ¨¥½¯©¦§¨¨²¥¥−§¦§¨«¨¦³¨¦Æ¥«Ÿ̈½¦§¬Ÿ©¨¦−¦§¦´©

åúLàøî øLà úéðçä-úà àð-ç÷ äzòå ýåýé(éø÷ åéúLàøî):eðl-äëìðå íénä úçtö-úàåáéãåc çwiå §Ÿ̈®§Â©¨©¨̧¤©«£¦¹£¤¯§©«£Ÿ¨²§©£Ÿ¨²§¤©©¬©©©−¦§¥«£¨¨«©¦©Á¨¦̧
ílë ék õé÷î ïéàå òãBé ïéàå äàø ïéàå íäì eëìiå ìeàL éúLàøî íénä úçtö-úàå úéðçä-úà¤©«£¦¹§¤©©³©©©Æ¦Æ¥©«£Ÿ¥´¨½©¥«§−¨¤®§¥´Ÿ¤Á§¥̧¥¹©§¥´¥¦À¦³ª¨Æ

:íäéìò äìôð ýåýé úîcøz ék íéðLéâéíB÷nä áø ÷çøî øää-Làø-ìò ãîòiå øáòä ãåc øáòiå §¥¦½µ¦©§¥©´§Ÿ̈½¨«§−̈£¥¤«©©«£³Ÿ¨¦Æ¨¥½¤©©«£¬Ÿ©«Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ©¬©¨−
:íäéðéaãéäzà éî øîàiå øðáà ïòiå øðáà äðòú àBìä øîàì øð-ïa øðáà-ìàå íòä-ìà ãåã àø÷iå ¥«¥¤«©¦§¸̈¨¦¹¤¨À̈§¤©§¥³¤¥Æ¥½Ÿ£¬©«£¤−©§¥®©©³©©§¥Æ©½Ÿ¤¦¬©−̈

ô:Cìnä-ìà úàø÷åèzøîL àì änìå ìàøNéa EBîë éîe äzà Léà-àBìä øðáà-ìà ãåc øîàiå ¨¨¬¨¤©¤«¤©Ÿ¤Á¨¦̧¤©§¥¹£«¦´©À̈¦³¨ÆÆ§¦§¨¥½§Æ̈¨Æ´Ÿ¨©½§¨
éðãà-ìàéðãà Cìnä-úà úéçLäì íòä ãçà àá-ék Cìnä E:EæèúéNò øLà äfä øácä áBè-àì ¤£Ÿ¤−©¤®¤¦¨Æ©©´¨½̈§©§¦−¤©¤¬¤£Ÿ¤««Ÿº©¨¨´©¤»£¤´¨¦¨¼

Cìnä úéðç-éà äàø | äzòå ýåýé çéLî-ìò íëéðãà-ìò ízøîL-àì øLà ízà úåî-éðá ék ýåýé-éç©§Ÿ̈À¦³§¥Æ̈¤Æ©¤½£¤¯«Ÿ§©§¤²©£Ÿ¥¤−©§¦´©§Ÿ̈®§©¨´§¥À¥«£¦¬©¤²¤
åúLàøî øLà íénä úçtö-úàå(éø÷ åéúLàøî):æéãåã éða äæ EìB÷ä øîàiå ãåc ìB÷-úà ìeàL økiå §¤©©¬©©©−¦£¤¬§©«£Ÿ¨«§©£Ÿ¨«©©¥³¨Æ¤´¨¦½©¾Ÿ¤£«§¬¤−§¦´¨¦®

:Cìnä éðãà éìB÷ ãåc øîàiåçé:äòø éãéa-äîe éúéNò äî ék Bcáò éøçà óãø éðãà äf änì øîàiå ©´Ÿ¤¨¦½¦−£Ÿ¦¬©¤«¤©¾Ÿ¤¨¬¨¤²£Ÿ¦¬Ÿ¥−©«£¥´©§®µ¦¤´¨¦½¦©§¨¦−¨¨«
èéíãàä éða | íàå äçðî çøé éá Eúéñä ýåýé-íà Bcáò éøác úà Cìnä éðãà àð-òîLé äzòå§©À̈¦§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥−¦§¥´©§®¦§Ÿ̈º¡¦«§¬¦Æ¨©´¦§½̈§¦´§¥´¨«¨À̈

:íéøçà íéýìû ãáò Cì øîàì ýåýé úìçða çtzñäî íBiä éðeLøâ-ék ýåýé éðôì íä íéøeøà£¦¬¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦«¥§´¦©À¥«¦§©¥¹©§©«£©³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ¥¬£−Ÿ¡Ÿ¦¬£¥¦«

i"yx

(È).'‰ ÈÁ,אומרים ויש נשבע, ליצרו אומרים, יש

דמך אערב אני הצדיק, את תהרוג אם נשבע, לאבישי

Â�Ù‚È.בדמו: '‰ Ì‡ ÈÎ:מיתתו È·‡.יקרב ÂÓÂÈ Â‡
בו: מיתתו שזמן צלוחית:ˆÁÙ˙.(È‡)יום

(ËÈ).È· Í˙ÈÒ‰,שומה לשון הסתה כל לשנאתי,

בלע"ז: Á�Ó‰.אמיטמינ"ט Á¯È,תפלתי ברחמים יקבל

ממני: חמתך ‚¯˘È�Â.להשיב ÈÎ:ישראל ÍÏמארץ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ „Â·Úלחוץ ישראל מארץ היוצא

ויונתן זרה. עבודה עובד כאלו הבית, בזמן לארץ

טעותא: פלחי עממיא ביני דוד איזיל תרגם:

cec zcevn
(Ë).‰˜�Â:בתמיה מעונש, נקי ‰'.(È)ויהיה ÈÁלישבע חזר

בלא יגפנו ה' או כי רבים, ימים עוד יאריך שלא ה' חי ואמר:
ימות או טבעית, במיתה וימות יומו יבוא מהר או יומו,

ÈÏ.(È‡)במלחמה: ‰ÏÈÏÁ,כמותו ה' משיח אני שגם עם
וכו': ידי משלוח ה', מצות מחמת לי גם חלילה מקום מכל

(·È).„Â„ Á˜ÈÂהאמין לא כי בעצמו, לקחתו דוד חזר
שאול: נפש עמו יכה פן ÂÎÂ'.לאבישי ‰‡Â¯ ÔÈ‡Âבעבור

השמע בהרגשת ידעו לא ואף אותם, רואה מי היה לא השינה
השינה מן מקיץ מהם מי היה ולא והדבור, ההולך מקול
היה ולא תרדמה, עליהם נפלה מה' כי ההוא, הזמן במשך

הטבע: בדרך שם:‰Ú·¯.(È‚)הדבר שהיה המים ÏÚמעבר
.¯‰‰ למרחוק:¯‡˘ קולו ‰ÌÂ˜Ó.להשמיע יתפשוהו:¯· שלא לנפשו פחד ‡·�¯.(È„)כי ‰�Ú˙ ‡Ï‰עליך לומר: רצה

דברי: על ‡˙‰.להשיב ÈÓ:משנתו להקיצו המלך, על בקול לקרא לבך מלאך איך לומר: ‡˙‰.(ÂË)רצה ˘È‡ ‡Ï‰רצה
האשמה: תגדל המעלה גודל ולפי בחשיבות, כמוך ומי וחשוב, גדול אתה הלא ·‡.לומר: ÈÎבא באמת וכאשר יבוא, פן

להשחיתו: ורצה ‡˙Ì.(ÊË)אבישי ˙ÂÓ È�· ÈÎ:המיתה עליהם ולפסוק כולם אל לדבר חזר אבנר, כבוד È�Á˙.בעבור È‡ ‰‡¯
לקחו: מי החנית, איה שמרתם, תאמר ואם לומר: ÂÈ˙˘‡¯Ó.רצה מראשותיו:‡˘¯ היו Â‚Â'.(ËÈ)אשר '‰ Ì‡'מה הדבר אם

ממני: וירף ניחוח, לריח שיקבל רצון ויהי לה', מנחה אקריב העונש, ‰‡„Ì.ומצד È�· Ì‡Âהבחירה כי עלי, אותך הסיתו הם
מעצור: באין באדם ‰Ì.חפשית ÌÈ¯Â¯‡:האלו האדם חשבתי,ÁÙ˙Ò‰Ó.בני הנה עד היות ישראל, בארץ מאוסף מלהיות

כרחי בעל אחרי, רודף זה כל שעם עתה אבל אחרי, מדלוק עוד יחדול הרגתיו, ולא במערה בידי שנמסר המלך ראה כאשר
ישראל: מארץ נדוד ויונתןÓ‡Ï¯.ארחיק פלשתים. בין ללכת ישראל, מבין אותי גורשים כי וכו', עבוד לך אלי יאמרו כאלו

טעותא: פלחי עממיא ביני דוד איזל תרגם:

oeiv zcevn
(È).‰ÙÒ�Âכמו כליון, א)ענין כז אספה:(לקמן עתה :

(‡È).˙ÁÙˆכמו יד)צלוחית, יז השמן:(מלכיםֿא וצפחת :

(·È).ıÈ˜Ó:מהשינה הערה וכן˙¯„Ó˙.ענין עמוקה. שינה
ו) א נרדם:(יונה לך מה :(„È).ÍÏÓ‰ Ï‡:המלך על כמו
(ÂË).˘È‡כמו וחשוב, גדול לומר ג)רצה יג כולם(במדבר :

‡„ÍÈ�Â.אנשים: Ï‡:אדוניך ÂÓ˙.(ÊË)על È�·,מות אנשי
מיתה: חייבי לומר È�Á˙.רצה È‡:החנית ˆÁÙ˙.איה ˙‡Â

צפחת: ופתוי:‰Í˙ÈÒ.(ËÈ)ועם הסתה מלשוןÁ¯È.מלשון
וקרבן:Á�Ó‰.ריח: תשורה לומר הקבוץÁÙ˙Ò‰Ó.רצה ענין

כמו דבר, אל דבר ואסיפת לו)והדבוק, ב נא:(לעיל ספחני :
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i"yx

(‡).„Â„Ï Ì˙ÎÓותם מך שהי' לדוד רבותינו אמרו

המקרא שיטת ואין מהול שנולד תמה מכתו שהיתה

לדוד בו שנאמר מזמור יש כאן, המדרש על נופל

אבל ותם מך שהי' לדוד זה שיר לפרש יש שם מכתם,

אני ואומר כן לפרשו אין לדוד מכתם שנאמר כאן

וחלוק הזמר נעימות מיני שמות מן אחד שהוא

כתם כמו עטרה לשון לדוד מכתם ד"א השיר, בנעימות

כי אל שמרני דוד לומר רגיל היה זה דבר שמשמע

שנא' כעטרה לו והי' בך ה)חסיתי רצון(לעיל כצנה ה'

Â‚Â'.(·):(סא"א)תעטרנו ‰˙‡ È�„‡ '‰Ï ˙¯Ó‡
אתה אדון לה' לומר עליך יש דוד אמר ישראל לכנסת

אדני לה' אמרת ד"א עלי, הבא לכל העליונה על וידך

דוגמתו מצינו וכן אומר הי' לנפשו יד)אתה, ותכל(ש"ב

לה' נפשי אמרת כאן אף דוד נפש ותכל ופתרונו דוד

להקב"ה כן לומר עליך יש נפשי ·Ï:(סא"א)את È˙·ÂË
.ÍÈÏÚכי לגמלני הם עליך לא לי עושה שאתה טובות

לי: מטיב אתה בצדקתי ·‡¯ı(‚)לא ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜Ï
.‰Ó‰אשר בארץ קבורי' המה אשר הקדושים בשביל

באמת: לפניך ·Ì.התהלכו ÈˆÙÁ ÏÎ È¯È„‡Âהם

בשבילם: נעשים צרכי וכל בם חפצי כל אשר האדירים

(„).'Â‚Â Ì˙Â·ˆÚ Â·¯Èירבו לה' אמרי זה כל

אל לעבודת וחרידי' המהירי' בך כופרים של עצבותם

בלעז: דואירנ"ט מוהר לשון מהרו ל"א ‡ÍÈÒאחר, Ï·
.Ì„Ó Ì‰ÈÎÒ�לע"ג דם לזרוק כמותם אהיה לא אני

שפתי: על ע"ג שם אשא È˜ÏÁ(‰)ולא ˙�Ó '‰
.ÈÒÂÎÂטובתי כמוכל וחשבוני וכוסי אחר לשון הימנו,

יב) מנחם:(שמות חברו וכן השה על ˙ÍÈÓÂתכוסו ‰˙‡
.ÈÏ¯Â‚הטוב החלק על ידי הניחות אשר הוא אתה

בחיים ובחרת וגו' נתתי והמות החיים ל)שנאמר (דברי'

הטוב החלק על ידו ומניח מבניו אחד האוהב כאדם

הגורל על ידי השפלת תומיך לך. בחר זה את ואומר

המקרה ימך י)ל' בספרי.(קהלת נדרש הוא כך ישפל,

ויתמוך כמו האגדה מדרש תמיכה לשון לפותרו יש וגם

וגו' אביו מח)יד ·�ÌÈÓÈÚ.(Â):(בראשי' ÈÏ ÂÏÙ� ÌÈÏ·Á
אף זה הוא נעים חבל בחלקך להיות הגורל לי כשנפל

כזו: נחלה שפרה עלי

cec zcevn
(·).˙¯Ó‡והכנעת הכל אדון שהוא ה' על אמרת נפשי אתה
הכלÈ˙·ÂË.לו: כי עליך מוטלת אינה לי עושה שאתה הטובה

אשרÌÈ˘Â„˜Ï.(‚)בחסד: הקדושים להאנשים עוד הכנעי
לי באה חפצי כל כי ה' ביראת ולהאדירים בארץ המה

Â¯‰Ó.(„)בזכותם: ¯Á‡מוהר המרבים האנשים אבל ר"ל
תרדפם כי ידיך על עצבותם ירבו לגלולים זבחים להקריב

להם: אכניע ולא לבם ‡ÍÈÒ.להעציב Ï·דם אזרוק לא
בשפתי: שמם אזכיר לא ואף כמוהם È˜ÏÁ.(‰)לגלולים ˙�Ó מאמין:‰' אני בו ר"ל לחלקי הניתן המנה הואÈÒÂÎÂ.הוא
במ"ש: הדבר וכפל כוסי בתוך הניתן ואמר˙ÍÈÓÂ.המנה בך להאמין לבי עוררת ר"ל ההוא הגורל על להניחה בידי תמכת

לך: ברור זה את לומר היפה חלק על ומניחה לו החביב בנו יד התומך האב כדרך נפלוÌÈÏ·Á.(Â)במשל אשר המחוזות
המיוחדי הם המיוחד:בחלקי האל הוא בו בחרתי אשר האלהים ר"ל הנעימים בהדברים �ÏÁ˙.ם Û‡הוא יפה שבחרתי הנחלה

במ"ש: הדבר וכפל בעיני

oeiv zcevn
(‡).Ì˙ÎÓשהיה לומר ורצה הטוב הזהב והוא כתם מלשון

ככתם: לפניו חביב הזה כמוÂ¯‰Ó.(„)המזמור מתן ענין
הבתולות כ"ב)כמוהר �Ì‰ÈÎÒ.:(שמות ÍÈÒ‡:זריקה ענין

(Â).ÌÈÏ·Áיהודה בני מחבל וכן המחוזות יקראו (יהושעכן

נחלה:י"ט) יחולק בחבל כי אמרי˘Ù¯‰.ע"ש כמו היופי ענין
מ"ט)שפר :(בראשית

xe` ldi
טובתיה'‰ כל ופירש"י גורלי. תומיך אתה וכוסי חלקי מנת

על תכוסו י"ב) בא (פ' כמו חשבוני וכוסי אחר לשון הימנו
אשר הוא אתה גורלי. תומיך אתה מנחם. חברו וכן השה
לפניכם נתתי והמות החיים שנאמר הטוב חלק על ידי הניחות
מבניו אחד האוהב כאדם למ"ד) סי' נצבים (פ' בחיים ובחרת

לך: בחר זה את ואומר הטוב חלק על ידו ומניח
מןמד"ר(·) ראשון כוס אשר ושם פ"ח פרשה וישב ס"פ

והוא וכוסי חלקי מנת ה' הפסוק כנגד הוא דפסח כוסות ד'
דפסחים: פ"ט ירושלמי מהש"ס

א"רמד"ר(‚) הדרה כל ציון מבת ויצא ע"פ א' דס"ה באיכה
ה' בו שכתוב הקב"ה זה יפה אחת מנה לנו יש כתיב בת מן אחא
לבשת. והדר הוד שנאמר הקב"ה זה הדרה כל וכוסי. חלקי מנת
א"כ הקב"ה על וכוסי חלקי למנת דרמז כיון עינים היפה והקשה
דנ"ג פ"ה ביומא דהנה ואפ"ל עכ"ד. לי למה תו הא הדרה כל
חדרים בחדרי הגנוז חדרה הדרה כל אמרו ע"א נ"ד ודף סע"ב
פי' וזהו בקדה"ק הי' והארון עכ"ל לבבל שגלה הארון דהיינו
נש"י שרש מצד זהו חלקי מנת ה' לפ"ז א"כ חדרים. חדרי

מתקשראן: ישראל כי התורה מצד זהו הדרה כל בעצמן.
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ב עמ' ל óàå469eLwaדף éìLî øôñ470æðâì471åéøác eéäL , §©¥¤¦§¥¦§¦§Ÿ¤¨§¨¨

éøîà ?eäeæðb àl äî éðôîe ,äæ úà äæ ïéøúBñ472øôñ : §¦¤¤¤¦§¥©Ÿ§¨©§¥¥¤

úìä÷473ïðéðéò [åàì]474ïðéçkLàå475àëä ,àîòè476énð477 Ÿ¤¤¨©§¦¨§©§§¦¨©§¨¨¨©¦

ïðéiòéì478e .479éàî480åéøác :481áéúk ?äæ úà äæ ïéøúBñ482: ¦©§¨©§¨¨§¦¤¤¤§¦

כו) e(משלי ,"Bzìeàk ìéñk ïòz ìà"483:áéúë(שם)äðò" ©©©§¦§¦©§§¦£¥

"Bzìeàk ìéñë484àä ,àéL÷ àì .485àä ,äøBz éøáãa486 §¦§¦©§¨©§¨¨§¦§¥¨¨

àîìòc éìéîa487àä ék .488àeääc489c dén÷ì àúàc490,éaø §¦¥§¨§¨¦¨§©§¨¨§©¥§©¦

déì øîà491EzLà :492éðáe ,ézLàE493déì øîà .éða494: ¨©¥¦§§¦§¦¨¤¨©¨©¥

ðBöøò÷ôe äúL ?ïéé ìL ñBk äzLzL E495àúàc àeää .496 §§¤¦§¤¤©¦¨¨¨©©§¨¨

c dén÷ì497Enà :déì øîà [àiç] éaø498å ,ézLà499.éða äzà §©¥§©¦¦¨¨©¥¦§¦§¦§©¨§¦

déì øîà500ðBöø :äúL ?ïéé ìL ñBk äzLzL E501ò÷ôe502. ¨©¥§§¤¦§¤¤©¦¨¨¨©

déì àéðäà :àiç éaø øîà503déúeìö504dééåLéì àìc ,éaøì505éða]506àøæîî [507ék ,éaøc . ¨©©¦¦¨©©§¨¥§¥§©¦§¨¦©§¥¨¥©§¥¨§©¦¦

äåä508éìöî509øîà ,510éðôlî ïBöø éäé :úefòîe íéðô éfòî íBiä éðìévzL ,eðéäìà 'ä E £¨©§¦¨©§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤©¦¥¦©¥©¥¨¦¥©

íéðt511äøBz éøáãa .512àéä éàî ,513àä ék ?514áéúéc515ìàéìîb ïaø516Léøã÷å517äãéúò : ¨¦§¦§¥¨©¦¦¨§¨¦©¨©§¦¥§¨¨¦£¦¨

:øîàpL ,íBé ìëa ãìzL ,äMà(לא åcçé"(ירמיה úãìéå äøä"518åéìò âìâì .519,ãéîìz BúBà ¦¨¤¥¥§¨¤¤¡©¨¨§Ÿ¤¤©§¨¦§¥¨¨©§¦

øîà520:(א LîMä"(קהלת úçz Lãç ìk ïéà"521Bì øîà .522íìBòa Búîâc Eàøàå àBa : ¨©¥¨¨¨©©©¨¤¨©§©§¤ª§¨¨¨

äfä523÷ôð .524déì éåçà ,525úìBâðøz526. ©¤¨©©§¦¥©§§¤
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:mpekn lr

l"fg zecb`a mixeriy jezn

החכמים:472)מּפני.471)החכמים.470את.469) אמרּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ
ּבדבריו,474)האם.473) והתעּמקנּו ּבֹו.475)עּינּו ּומצאנּו ְְְְִִִִַַַָָָָָ
מׁשלי.476) ּבספר עלינּו.477)ּכאן, ּכן עּתה478)ּגם לעּין, ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

זה ּכסֹותרים הּנראים הּפסּוקים את הּמדרׁש ּבבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבארּו
זה, הם.480)ׁשאלּו:479)את ׁש481)מה מׁשלי ספר ׁשל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

אחד:482) הּבא.483)ּבמקֹום ּבּפסּוק ּכְךסתירה484)מּיד ּכל ְְִִֶַַָָָָָָָָ
ואמרּו: להתּבאר חּיבת סמּוכים ּפסּוקים ׁשני ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָקיצֹונית

הּכּונה.485) ּכאּולּתֹו", ּכסיל "ענה ּׁשּכתּוב: מה זה,486)זה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לּכסיל, לענֹות לא האֹומר חלין,487)הּפסּוק ּבדברי ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֻ

הּמעׂשה.488) אחד.489)ּכמֹו לפני.490איׁש האיׁש491)ּבא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
האם494)הם493)היא492)לרּבי: איׁש: לאֹותֹו מת.495)רּבי ְְִִִִִֵֵַַַ

על ּדֹומה, מעׂשה מביאה ׁשּבא496)הּגמרא האחד ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁש499)היא498)לפני497) ּכן אם מּזה חּיא,500)יֹוצא) רּבי ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

הּיין501)האם לֹו503)ומת.502)את ּתפּלתֹו504)הֹועילה ְִִִִֵֶַַַָָָ
את505) יעׂשּו רּנּון507)ּבניו506)ׁשּלא יהיה וׁשּלא ממזרים, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חלילה. ּפסּולים, ׁשהם ּבניו רּבי508)על היה ּכאׁשר ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
צרְך511)ּכְך:510)מתּפּלל,509) ׁשאין ּדגמא ׁשהּובאה אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לּתֹורה, קׁשר ּכל להם ׁשאין הבל ּדברי אל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלהתיחס
הּמדרׁש: ּבבית לּכסיל,512)ׁשאלּו לענֹות היכן513)ׁשחּיבים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והׁשיבּו: לּדבר? ּדגמא הּמעׂשה.514)יׁשנּה ׁשּיׁשב515)ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּדרׁש.517)הּנׂשיא,516) ׁשל518)והּוא ההריֹון ּביֹום ּכלֹומר: ְְְִֵֶַַַָָָָ

אחר ילד ׁשל לידה ּתהיה אחד, ּגמליאל519)ילד רּבן על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּגמלי520) ּבּפסּוק:לרּבן ּכתיב והרי ׁשּום521)אל: מּמילא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבעֹולם! להׁשּתּנֹות עתיד אינֹו ּגמליאל522)ּדבר רּבן ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
חדׁש,523)לּתלמיד: ּבגדר אינֹו מּמילא ּכאן, קּים ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּתלמיד,524) עם ּגמליאל רּבן לּתלמיד525)יצא לֹו הראה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ההבׁשלה526) ׁשּתהליְך למרֹות יֹום, ּבכל ּביצה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמטילה

הרּבה לּה ׁשּיׁש הרי ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הּוא הּבצים ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
זֹו. אחר ּבזֹו מעיה ּבתֹוְך ׁשּמבׁשילֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָּביצים,
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äðùî
:uega miycw dlrnd ipicn ceríéLã÷ ãçàå ,ïéøLk íéLã÷ ãçà¤¨¨¨¦§¥¦§¤¨¨¨¦
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.äðåáìä:dgpn ly.úøè÷äåqxt mei lkay

xihwdy miaxrd oia ly qxte zixgy [ly]

lr eze` aizk ik xaqw aiig uega odn zifk

xqgd lr aiig epi`e aiig `ed mlyd

iaxe zifk epiide aizk dxhwd xeriy`

dler iab `yix` bilt `lcn inp xfril`

dxhwd xeriy` eze` dil yixc inp ikd

oexqga `lqtin `lc dler edine opaxk

zifka aiig dzxtk dielz mca dnvr lkc

epiid dilek unew xaq `wc bilt ipda la`

lqtin `dc mipta s` ezxhwd xeriy

onf lk md oixizn mleky mlek oke oexqga

z`vl dxhwd `ied `l mlek eaxw `ly

`ied inp ipda opaxle ozaeg ici milra

exqg `le miiw dilekc `kid zifka ozxhwd

xihwd (.ek sc) zegpn opze dxhwd mcew

:`id dxhwd jklid dxiyk minrt dvnew

.'åë ïäî øééùå íéðôá ïáéø÷äù ïìåëåaiig

inp xfril` 'xle ozxhwd dxnbp dfa ixdy

dil yixc dxhwd xeriy` eze` yixc ik

`ied miptac `kid zifka dxhwd xeriye

:dxenb dxhwd.àåäù ìë åøñçù ïìåëå
elqtp dtixy e` ceai` i"r dxhwd mcew

dgpnd on (:h sc) zegpna xn`ck opexqga

i`de dvnew xqgye `id dxqgyl hxt

ibilt biltin `dc i`w dpeal` e`l oleke

dpeala (:`i sc) `nw wxta zegpna da

lr dcnr elit` dxiyk y"xlc dxqgy

i`e oihxw ipya dcedi 'xle cg` hxew

xeriyn dxqgy ixiin i`w inp dpeal`

:dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl dxykd

.øåèô õåçá åáéø÷äåoilawzn oi`e li`ed

:mipta.ïäéøåîéàå íéùã÷ äìòîäaixwdy

meyn aiig ea oixaegn oixeni`de xyad

:oixeni`'îâ.íéðôá ñøô éöç`wec e`l

zegt `l` zifkl d"dc hwp qxt ivg

:hwp dzevn xykd xeriyknéàî ã"ñ÷
.øæ øåèô øåèôi`n xn`w zexfa e`l i`c

`d xeht i`n`e mipta xninl jiiy xeht

dlr aiignwc `pz i`d `dc `id dxhwd

:uega.øåáéö øåèô øåèô éàîici e`vic

:dxhwd `ied zifkc ozaeg.äãåî øæòéìà éáø åìéôà àäá`de dcen i`n` dlr il `iywe xeaiv xehtc `tiq i`da `pz i`dl `ed dcen uega` 'ipzna biltc b"r`e

:uega dlr xhtcn xn`w `id dxhwd e`l xfril` iax.ìëéäã äøè÷äá äáø øîàxfril` iax dcen `ed opaxc xeriy qxt i`de xeriy ea xn`p `ly mei lkay

:ixiin lkidc dxhwdae `id lkd ixac `tiqe `yix dlek 'ipzne mipta ozaeg ici xeaiv `ivedle uega dilr aiigl dxhwd `ied zifkac.éâéìô éëdxhwda 'ipzna

:(fh `xwie) xeriy da xn`py miptle iptlc mixetkd meic.à÷åã åéðôç àìî:dnily` `l` aiigin `l inp uega jklid zg` zaaeíéðôá ä÷åç àáéúë éë àäå
.àáéúë` oiyrp oi`y mixac 'ebe xtkl mler zwegl mkl (z`f) dzide (my) aizkckb"d :`ed `aekir dwege dpya zg` `léìåëã íéðôã äøè÷äá ééáà øîà àìà

.õåçã äøè÷äá éâéìô éë éâéìô àì àîìò`nrhk `l edine miptc dxhwda oizipzne lkidc dxhwda xfril` iax da dcenc `ziixac dl uxzn daxk inp iia`

mipt zpitg ly zxhwd on zifk xihwdy oebk ibilt ik opira dnilyc ibilt `l r"kc miptae `wec eiptg `ln `nlr ilekc `wec e`l eiptg `ln opaxl xn`c daxc

b"r`e zifka dnaa dilr oiaiig mipt ly dxhwd s` zifka uega dnaa lkid ly dxhwd dn lkid ly zxhwn mipt ly zxhw opitli uegn mipt opitli xaq xn uega

:dxhwd `ied lkidae li`ed dxhwd `ied `l dzkecac.õåçî íéðô ïðéôìé àì øáñ øæòéìà 'øåikda dzkeca `dc zifka uega dlr aiiginc `ed lkidc dxhwd

:`id dxhwd e`l dzkecae li`ed zifka uega dlr aiigin `l mipt zxhwd la` `aiyg.õåçî õåç àúùäopax itli `l oevigd gafnd lr `edy oiid jeqip oebk

iabe li`ed `id dxhwd oevigd gafn ly zexhwd lk iabe mizif dnk my yiy t"r` uega oibel dylyn zegt lr aiigl oevigd gafnd lr `edy mialg xhwdn

:xeriyka `l` dilr aiigin `l `ed `pixg` `xeriy jeqip.õåçî íéðô:lkidc dxhwdn opitli uega dnaa miptle iptly zxhw lr aiigl.õîå÷ úéæëî úåçôlr

:olek z` aixwiy cr xn` `dc aiigin `l zifk` elit` xfril` iax i`c `id opax jgxk.àðîá åäðéòá÷ã ïåâë àáø øîà àìàdxhwda `ziixae oizipzn mlerl

`pna qxt i`vg ipy (dlekc) dirawc oebk oizipznc `zbelte axck da dcen xfril` 'xe aiig `ziixaa dl ipzw ikd meyne zifka dzkeca dxhwd `ied lkidc
øáñ÷å
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ïàëgafn iycw 'ta dlirna dl b"d .ryedi iax ipne mcd wxfp `ly [cr] exzezipya

z` mdilr wexfl zifkl df mr df oitxhvn mixeni`e dler `ni` `l` (:eh sc)

dywe xn`w inp ikdc ayiil yi inp oizrnyc `qxibe ryedi iax dl ipzw o`ne mcd

zifk exzezipykc yxtl yie `nhe xzep lebit meyn mdilr aiigle ipzwc `ziixac `pyil

`id `ziilrn dwixfc opirny` oixeni`e dlern

eixizn eaxwc `nhe xzep lebit meyn iaeigi`l

`kd xn`wc `dl ikixv `l `zyde dia `pixw

o`k lebita o`k `iyw `l lebit` lebit

ivxzn exzezipc `iiepiyac lebit zaygna

opiqxb `l dlirn zkqnae xzepe lebit ediiexz

`nhnc meyn `ziixad on `nh oiwgen yie dil

`gip izyxity dn itl la` icin ipyn `l

opiqxb `l i`c dil opiqxb k"re ivxzin edlekc

epzc `dl `pipz dlirna mzd xn`wc `d dil

oitxhvnc `ziixaa ipzwc `d dil `pn opax

o`k `iyw `l lebit` lebit `ni`e dlik` oiprl

`l xzep` xzepe lebit zaygna o`k lebita

ixii` `nlc exzezipya o`k xzepa o`k `iyw

mdilr wexfle oaxwd xiykdl oiprl sxhvdl

l la` mcd z`oeikn la` oitxhvn `l dlik`

xn`w dlik` oiprl oigxk lr `nh ipzc

:opax epzc `dl `pipz epiidc oitxhvncøîå
xninl il dnl dniz .`wec e`l eiptg `ln xaq

opax iaiign eed `wec `di elit` `wec e`l

ok enke unew` dedc icin uega epnn zifk`

zeriaw opax ixaqc xninl il dnl jenqa dyw

`l o`k crc xnel yie `id melk e`l `pnc

lbtzdl aiygc meyn `l` unewa opax iaiign

jkld uega dvnewn zifk xihwdl zpn lr

uega epnn zifk` aiigl dxhwd inp `aiyg

jiiy `lc b"r` giyn odk zgpne mipdk zgpne

dgpna epivne edpip dgpnc oeik lebit mda

`ed cg` dgpn my dxhwd `aiyg inp zifkc

zifka dxhwd aiygc ogky` `l zxhw la`

oi`c iqei x"` `dc cere lebit dia jiiy `lc

jkld oevigd gafn lr `edy xaca `l` lebit

meyn oigxk lr zifka zxhwa opax iaiignc `d

melk e`l `pn zeriawe `wec e`l eiptg `lnc

:`idåäðéòá÷ã`pwiq`c i`nl .`pna

oizipznc dpeal ied `pna edpirawc (i`nl)

li`ed xfril` iaxl uega xehte mly xeriy

:`pna edpirawe
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älek eléôà ,äçðîe .ìéìk dlekL éðtî ícä úà ÷øBæ¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦¦§¨£¦¨
,àtt áø øîà ?dzãéáò éàî ,äçðî .÷Bøæé àì ,úîéi÷©¤¤Ÿ¦§¦§¨©£¦§¨¨©©¨¨

:çáfä íò äàaä íéëñð úçðîäðùîäðBáläå õîBwä ¦§©§¨¦©¨¨¦©¤©©¤§©§¨
,íéëñð úçðîe çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðîe úøèwäå§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦
,øèBt øæòéìà éaø .áéiç ,õeça úéfk ïäî ãçàî áéø÷äL¤¦§¦¥¤¨¥¤©©¦©©¨©¦¡¦¤¤¥
ïäî øéiLå ,íéðôa ïáéø÷äL ïleëå .ïlek úà áéø÷iL ãò©¤©§¦¤¨§¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¥¤
Báéø÷äå eäL ìk eøñçL ïleëå .áéiç ,õeça Báéø÷äå úéfk©©¦§¦§¦©©¨§¨¤¨§¨¤§¦§¦
.áéiç ,õeça íéøeîéàå íéLã÷ áéø÷nä .øeèt ,õeça©¨©©§¦¨¨¦§¥¦©©¨

àøîâñøt éöç .áéiç ,õeça úéfk øéè÷nä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©©¦©©¨£¦§¨
.øæ øeèt ,øeèt éàî ,Czòc à÷ìñ à÷ .øeèt ,íéðôa¦§¦¨¨¨§¨©§¨©¨¨¨
øîà ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà .àéä äøè÷ä ,éànà©©©§¨¨¦¨©©¦¥¨¨©©¦§¨¨©
.øeaéö øeèt ,øeèt éàî ,áø øîà ,àaà øa äéîøé áø©¦§§¨©©¨¨©©©¨¨¦
áø øîàc àä .éì àéL÷ àä ,éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦¨§¨©©
,øæòéìà éaø àäc .äãBî øæòéìà éaø eléôà àäa ,dìò£¨§¨£¦©¦¡¦¤¤¤§¨©¦¡¦¤¤
,ìëéäc äøè÷äa ,äaø øîà .øîà÷ àéä äøè÷ä åàì̈©§¨¨¦¨¨©¨©©¨§©§¨¨§¥¨
øîc .íéðôc äøè÷äa ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦§©§¨¨¦§¦§©
.à÷åc åàì 'åéðôç àìî' øáñ øîe ,à÷åc 'åéðôç àìî' øáñ̈©§Ÿ¨§¨©§¨©¨©§Ÿ¨§¨¨©§¨
äøè÷äa ,äweç àáéúk à÷ ék ,àäå ,ééaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦¨§¦¨¨§©§¨¨
,íéðôa äøè÷äa ,ééaà øîà àlà .áéúëc àeä ,íéðôc¦§¦¦§¦¤¨¨©©©¥§©§¨¨¦§¦
,øáñ øî .õeçc äøè÷äa ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦§©§¨¨§©¨©
,àáø øîà .ïðéôìé àì ,øáñ øîe .õeçî íéðt ïðéôìé̈§¦©§¦¦©¨©Ÿ¨§¦©¨©¨¨
äî .éòaéî ,õeçî íéðt .ïðaø éôìé àì ,õeçî õeç àzLä©§¨¦Ÿ¨§¦©¨¨§¦¦¦¨¥¨
úBçôe ,õîB÷ úéfkî úBçt äìònä ìBëé ,àéðúc .àéä¦§©§¨¨©©£¤¨¦©©¦¤¨

ìMî úBçt Cqðîäå ,ïéøeîéà úéfkî[úBçt] ,ïéé ïébeì úL ¦©©¦¥¦§©§©¥¨¦§Ÿ¤¦©¦¨
ìMîBNòì' øîBì ãeîìz .áéiç àäé ,íéî ïébeì úLìò ,'ú ¦§Ÿ¤¦©¦§¥©¨©§©©£©

ìMî úBçt ,àäå .øñçä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç íìMäúL ©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥§¨¨¦§Ÿ¤
.õeçî õeç ,ïðaø éôìé àìå ,íéúéæ änk eäa úéàc ,ïébeì¦§¦§©¨¥¦§Ÿ¨§¦©¨¨¦
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זבחים. פרק שלשה עשר - השוחט והמעלה דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc migaf(oey`x meil)

áìç úéfëå,dxhwdl alg zifk e` -ícä úà ÷øBæxzepy oeik §©©¦¥¤¥¤©¨
algdn zifk e` mc` zlik`l xyadn zifk] dlik` xeriy oaxwdn

wx x`yp m` j` ,[gafn zlik`lBðéà ,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤¥
,ícä úà ÷øBæ,gafnl dlik` xeriy oi` algdn xzepay oeik ¥¤©¨

.mc`l dlik` xeriy oi` xyadn xzepae,äìBòáewx x`yp m` mb ¨¨
ìéìk dlekL éðtî ícä úà ÷øBæ ,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦
iaxly `vnp .gafnl dlik` xeriy o`k yie ,xhwen xyad mbe
ivge xyadn zifk ivg x`yp m` minlya mc zwixf oi` ryedi
wexfl mitxhvn md oi`y `ztqeza epipyy edfe ,mixeni`dn

.xzep meyn mzlik` lr miaiig oi` ok lre ,mcd z` mdilr
:ryedi iax ixac meiqeléôà ,äçðîem`÷Bøæé àì ,úîéi÷ älek ¦§¨£¦¨©¤¤Ÿ¦§

:`xnbd dywn .mcd z`dzãéáò éàî äçðîyi dwixf efi` ike - ¦§¨©£¦§¨
:`xnbd zvxzn .dgpna,àtt áø øîàl dpeekdíéëñð úçðî ¨©©¨¨¦§©§¨¦

,çáfä íò äàaädgpnd liaya mcd z` wexfi `l gafd ca` m`y ©¨¨¦©¤©
.envr oaxwdn wlg dpi` dzaxwdy oeik ,zniiw `idy s`

äðùî
,uega mz`lrd lr miaiigy mitqep miycw zhxtn ef dpyn

:daxwdd xeriya zwelgn d`ianeäðBáläå õîBwä,dgpnd on ©¤§©§¨
úøèwäå,ycwna mei lka exihwdyíéðäk úçðîe,lilk dleky §©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦

çéLî ïäk úçðîe,mei lka d`iadyíéëñð úçðîemr d`ad ¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦
,oaxwd.áéiç ,õeça úéfk ïäî ãçàî áéø÷äLdlrna xn`py s`e ¤¦§¦¥¤¨¥¤©©¦©©¨

uega miycw(h fi `xwie)z`lrd lr wx aiigy rnyne 'eze` zeyrl'
rny `id dpeekd ,mly xac.zifk epiidc ,mly dxhwd xeriy dl

j`øèBt øæòéìà éaøaiign epi`e ,el`n zifk zaxwd lrãò ©¦¡¦¤¤¥©
ïlek úà áéø÷iLm` miptay oeik ,'eke dpeald e` unewd lk z` - ¤©§¦¤¨

xeriy edf ok m`e ,daeg ici milrad e`vi `l olek elr `l
.mzxhwd

:dpynd dkiynnBáéø÷äå úéfk ïäî øéiLå íéðôa ïáéø÷äL ïleëå§¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¥¤©©¦§¦§¦
,áéiç ,õeça.mzxhwd dxnbp jkay oeik dfa dcen xfril` iax s`e ©©¨

eäL ìk eøñçL ïleëåsxyp e` owlg ca`y oebkBáéø÷äåcg`l §¨¤¨§¨¤§¦§¦
mdnøeèt ,õeça,mipta dxhwdl miie`x md oi`y oeik zercd lkl ©¨

.mipta lawznd xaca `l` uega miaiig oi`e
:ueg z`lrda sqep oicáéø÷näxyaíéøeîéàå íéLã÷mdyk ©©§¦¨¨¦§¥¦

mixaegn.áéiç ,õeça©©¨

àøîâ
:uega zxehw dlrnd oica `ziixaúéfk øéè÷nä ,ïðaø eðzzxehw ¨©¨¨©©§¦©©¦

áéiç ,õeçaxihwd m`e .dxhwd xeriyk dlrdy oeikñøt éöç ©©¨£¦§¨
,íéðôa,qxt `edy zxehwd xeriyn zegt epiidc.øeètzx`an ¦§¦¨
:`xnbdCzòc à÷ìñ à÷,yxtl zrcd lr dler dxe`kl -éàî ¨¨§¨©§¨©
øeèt,xeht mipta xihwndy dpeekd dn -øæ øeètm` dzinn ¨¨¨

,dyw jk m` j` .zxehw qxtn zegt mipta xihwdéànà,xeht `ed ©©
zifk zxhwd ixdeàéä äøè÷äxen`k ,mly qxt xihwd `ly s` ©§¨¨¦

.aiig zxehw zifk uega xihwndy `ziixad zligza
:`xnbd zvxznäéîøé áø øîà ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦§¨¨©©¦§§¨

,áø øîà ,àaà øae ,dzin aiig zifk mipta xihwdy xf mlerléàî ©©¨¨©©©
øeèt,mipta qxt ivg xihwna xn`pyøeaéö øeètzevnn ¨¨¦

.zifk eaixwdy oeik ,qxtn zegta s` daeg ici e`vi xaky ,zxehwd
:epizpynl `ziixad oia xfril` iax zrca dxizq dywn `xnbd

éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà,ef `ziixa lrøîàc àä ,éì àéL÷ àä ¨©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦¨§¨©
dìò áøc ,ef `ziixa lr -àäazegt mipta exihwd m`y df oica - ©£¨§¨

,xeaivd xeht qxtnøæòéìà éaø eléôàepizpynay.äãBî,dywe £¦©¦¡¦¤¤¤
øîà÷ àéä äøè÷ä åàì øæòéìà éaø àäcxfril` iaxl ixdy - §¨©¦¡¦¤¤¨©§¨¨¦¨¨©

xeht zxehw qxtn zegt uega dlrndxeriy df oi`y oeik
.daeg ici jka mi`vei mipta recne ,dzxhwd

:`xnbd zvxznìëéäc äøè÷äa ,äaø øîàzxhwend zxehwa - ¨©©¨§©§¨¨§¥¨
,mei lk ycwnd zia lkidaéâéìt àì àîìò éleëcxeaivd mi`veiy §¥¨§¨Ÿ§¦¦

ef zxehwae ,xeriy da xn`p `l dxezay oeik ,zifka mb daeg ici
.ax ixack dl dcen xfril` iax mb ok lre `ziixad zwqerék¦

éâéìt,epizpyna xfril` iaxe minkg ewlgp dna -íéðôc äøè÷äa §¦¦§©§¨¨¦§¦
,miycwd ycwa mixetkd meia lecb odk xihwny zxehwa -øîc- §©

,zxehwd lk z` aixwiy cr uega dlrnd z` xhetd xfril` iax
øáñxeriyy'åéðôç àìî'dxeza xen`d(ai fh `xwie)mei zxehw iabl ¨©§Ÿ¨§¨

`ed ,mixetkd,à÷åcuega dlrnd ok lre ,`vi `l jkn zegtae ©§¨
.xeht eiptg `lnn zegtøîeuega dlrnd z` aiignd `nw `pz - ©

,zifkaøáñy,à÷åc åàì åéðôç àìîiptaelre ,`vi zifka elit` m ¨©§Ÿ¨§¨¨©§¨
.zifka aiig uega dlrnd ok

:xg` ote`a dxizqd aeyiie ,dax ixac ziigcééaà déì øîà,daxl ¨©¥©©¥
epi` mipt zxhwday eiptg `ln xeriy minkgly xnel xyt` ji`

,`weecaáéúëc àeä íéðôc äøè÷äa äweç àáéúk à÷ ék àäå- §¨¦¨§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¦§¦
xn`p mipt zxhwda ixde(cl fh `xwie),'mlFr zTgl mkl z`G dzide'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨

.miakrne ,`weeca exn`p dipicy xnelk
,ééaà øîà àlàzercd lkl ,xfril` iax zrca dxizqd aeyii jk ¤¨¨©©©¥

zxehwae ,aiig zifk uega dpnn xihwnde zifk dxeriy lkid zxehw
e .dax ixack `ziixad zwqer efíéðôa äøè÷äa,mixetkd meiay §©§¨¨¦§¦

éâéìt àì àîìò élek,zegt `le `weec eiptg `lnyéâéìt ék- ¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦
,epizpyna ewlgp dnaõeçc äøè÷äazifk uega xihwna - §©§¨¨§
,mixetkd mei zxehwnøî`nw `pz -õeçî íéðt ïðéôìé ,øáñ- ©¨©¨§¦©§¦¦

ueg zxehwn ,mipt zxehw zifk uega aixwnd z` aiigl micnl ep`
,zifka aiig uega dxihwndy [lkid zxehw epiidc]øîeiax - ©

xfril`ïðéôìé àì ,øáñuega mipt zxehw zxhwd micnl oi` - ¨©Ÿ¨§¦©
j` ,zifka dxeriy lkid zxehwy oeik ,uega lkid zxehw zxhwdn
dxhwd ef oi` uega mb ok lre ,eiptg `ln dxeriy mipt zxehw

.jkn zegta
:dxizql xg` aeyiie ,iia` ixac ziigcõeç àzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

ïðaø éôìé àì õeçî-gafnd lr miaxwd mixac oic elit` ixd ¦Ÿ¨§¦©¨¨
jk m` ,oldl x`eaiy itk dfn df minkg ecnl `l oevigdíéðt§¦

éòaéî õeçîmipt zxehw oic micnl md oi`y xnel jixv ike - ¦¦¨¥
e .lkid zxehwnàéä äîueg micnel mpi` minkgy ep`vn okid - ¨¦

,uegnìBëé ,àéðúcy xnel ziidäìònäuega,õîB÷ úéfkî úBçt §©§¨¨©©£¤¨¦©©¦¤
Cqðîäå ,ïéøeîéà úéfkî úBçôeuegaìMî úBçtïéé ïébeì úL ¨¦©©¦¥¦§©§©¥¨¦§Ÿ¤¦©¦

,mikqp zgpnn]eìMî [úBçtíéî ïébeì úLmkqpl eycwedy ¨¦§Ÿ¤¦©¦
,zekeqd bga gafnláéiç àäé,uega dlrn meynøîBì ãeîìz- §¥©¨©§©

ueg z`lrda xn`p ok xacd oi`y epcnll(h fi `xwie)úBNòì','Fz` ©£Ÿ
,jkn rnynyìòziiyráéiç íìMä,uega,øñçä ìò áéiç Bðéàå ©©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥

.uega mdilr miaiig oi` mzxhwd xeriyn mizegt el` lky oeike
:`ax wiicnàäåuega jqpnd ixde -ìMî úBçtúéàc ,ïébeì úL §¨¨¦§Ÿ¤¦§¦

eäacbpk xeriy mda yiy -,íéúéæ änk,xehteïðaø éôìé àìå- §©¨¥¦§Ÿ¨§¦©¨¨
a enewny jeqipd lr aiig `diy minkg ecnl `leõeçgafnd lr -

,oevigdõeçîmd s` miaxwd mixeni` zifk uega xihwnd oicn - ¦
mipt zxehw oic z` cenll oi` i`ce ok m`e ,oevigd gafnd lr

.[lkid zxehw epiidc] ueg zxehwn
,àáø øîà àlàmlerl ,xfril` iax zrca dxizqd aeyii jk ¤¨¨©¨¨

dl oi`y oeike ,mei lk ly lkid zxehwa zewqer `ziixade epizpyn
zifka mipta dzaeg ici mi`vei zercd lkl ,dxezd on xeriy

,epizpyna ewlgp dnae .ax ixack zifka uega dilr miaiigeïBâk§
ñøt éàöç éðL eäðéòá÷c§©§¦§§¥£¨¥§¨
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קה oifge` mipya cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

.áìç úéæë åàxya oi`y t"r` algd xihwde 'ebe mcd z` odkd wxfe aizkc

:(.ek sc) dax unewda zegpna yxtn ikde mcd z` eilr wxeféàî äçðîáå
.äúãéáò:dgpna `ki` mc zwixf i`n.çáæä íò äàáù íéëñð úçðîxya ca`e

:`ed dgiafc `teb e`lc dliaya mcd z` wexfi `l zniiw dgpnde gafd'éðúî
.äðåáìä:dgpn ly.úøè÷äåqxt mei lkay

xihwdy miaxrd oia ly qxte zixgy [ly]

lr eze` aizk ik xaqw aiig uega odn zifk

xqgd lr aiig epi`e aiig `ed mlyd

iaxe zifk epiide aizk dxhwd xeriy`

dler iab `yix` bilt `lcn inp xfril`

dxhwd xeriy` eze` dil yixc inp ikd

oexqga `lqtin `lc dler edine opaxk

zifka aiig dzxtk dielz mca dnvr lkc

epiid dilek unew xaq `wc bilt ipda la`

lqtin `dc mipta s` ezxhwd xeriy

onf lk md oixizn mleky mlek oke oexqga

z`vl dxhwd `ied `l mlek eaxw `ly

`ied inp ipda opaxle ozaeg ici milra

exqg `le miiw dilekc `kid zifka ozxhwd

xihwd (.ek sc) zegpn opze dxhwd mcew

:`id dxhwd jklid dxiyk minrt dvnew

.'åë ïäî øééùå íéðôá ïáéø÷äù ïìåëåaiig

inp xfril` 'xle ozxhwd dxnbp dfa ixdy

dil yixc dxhwd xeriy` eze` yixc ik

`ied miptac `kid zifka dxhwd xeriye

:dxenb dxhwd.àåäù ìë åøñçù ïìåëå
elqtp dtixy e` ceai` i"r dxhwd mcew

dgpnd on (:h sc) zegpna xn`ck opexqga

i`de dvnew xqgye `id dxqgyl hxt

ibilt biltin `dc i`w dpeal` e`l oleke

dpeala (:`i sc) `nw wxta zegpna da

lr dcnr elit` dxiyk y"xlc dxqgy

i`e oihxw ipya dcedi 'xle cg` hxew

xeriyn dxqgy ixiin i`w inp dpeal`

:dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl dxykd

.øåèô õåçá åáéø÷äåoilawzn oi`e li`ed

:mipta.ïäéøåîéàå íéùã÷ äìòîäaixwdy

meyn aiig ea oixaegn oixeni`de xyad

:oixeni`'îâ.íéðôá ñøô éöç`wec e`l

zegt `l` zifkl d"dc hwp qxt ivg

:hwp dzevn xykd xeriyknéàî ã"ñ÷
.øæ øåèô øåèôi`n xn`w zexfa e`l i`c

`d xeht i`n`e mipta xninl jiiy xeht

dlr aiignwc `pz i`d `dc `id dxhwd

:uega.øåáéö øåèô øåèô éàîici e`vic

:dxhwd `ied zifkc ozaeg.äãåî øæòéìà éáø åìéôà àäá`de dcen i`n` dlr il `iywe xeaiv xehtc `tiq i`da `pz i`dl `ed dcen uega` 'ipzna biltc b"r`e

:uega dlr xhtcn xn`w `id dxhwd e`l xfril` iax.ìëéäã äøè÷äá äáø øîàxfril` iax dcen `ed opaxc xeriy qxt i`de xeriy ea xn`p `ly mei lkay

:ixiin lkidc dxhwdae `id lkd ixac `tiqe `yix dlek 'ipzne mipta ozaeg ici xeaiv `ivedle uega dilr aiigl dxhwd `ied zifkac.éâéìô éëdxhwda 'ipzna

:(fh `xwie) xeriy da xn`py miptle iptlc mixetkd meic.à÷åã åéðôç àìî:dnily` `l` aiigin `l inp uega jklid zg` zaaeíéðôá ä÷åç àáéúë éë àäå
.àáéúë` oiyrp oi`y mixac 'ebe xtkl mler zwegl mkl (z`f) dzide (my) aizkckb"d :`ed `aekir dwege dpya zg` `léìåëã íéðôã äøè÷äá ééáà øîà àìà

.õåçã äøè÷äá éâéìô éë éâéìô àì àîìò`nrhk `l edine miptc dxhwda oizipzne lkidc dxhwda xfril` iax da dcenc `ziixac dl uxzn daxk inp iia`

mipt zpitg ly zxhwd on zifk xihwdy oebk ibilt ik opira dnilyc ibilt `l r"kc miptae `wec eiptg `ln `nlr ilekc `wec e`l eiptg `ln opaxl xn`c daxc

b"r`e zifka dnaa dilr oiaiig mipt ly dxhwd s` zifka uega dnaa lkid ly dxhwd dn lkid ly zxhwn mipt ly zxhw opitli uegn mipt opitli xaq xn uega

:dxhwd `ied lkidae li`ed dxhwd `ied `l dzkecac.õåçî íéðô ïðéôìé àì øáñ øæòéìà 'øåikda dzkeca `dc zifka uega dlr aiiginc `ed lkidc dxhwd

:`id dxhwd e`l dzkecae li`ed zifka uega dlr aiigin `l mipt zxhwd la` `aiyg.õåçî õåç àúùäopax itli `l oevigd gafnd lr `edy oiid jeqip oebk

iabe li`ed `id dxhwd oevigd gafn ly zexhwd lk iabe mizif dnk my yiy t"r` uega oibel dylyn zegt lr aiigl oevigd gafnd lr `edy mialg xhwdn

:xeriyka `l` dilr aiigin `l `ed `pixg` `xeriy jeqip.õåçî íéðô:lkidc dxhwdn opitli uega dnaa miptle iptly zxhw lr aiigl.õîå÷ úéæëî úåçôlr

:olek z` aixwiy cr xn` `dc aiigin `l zifk` elit` xfril` iax i`c `id opax jgxk.àðîá åäðéòá÷ã ïåâë àáø øîà àìàdxhwda `ziixae oizipzn mlerl

`pna qxt i`vg ipy (dlekc) dirawc oebk oizipznc `zbelte axck da dcen xfril` 'xe aiig `ziixaa dl ipzw ikd meyne zifka dzkeca dxhwd `ied lkidc
øáñ÷å
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ïàëgafn iycw 'ta dlirna dl b"d .ryedi iax ipne mcd wxfp `ly [cr] exzezipya

z` mdilr wexfl zifkl df mr df oitxhvn mixeni`e dler `ni` `l` (:eh sc)

dywe xn`w inp ikdc ayiil yi inp oizrnyc `qxibe ryedi iax dl ipzw o`ne mcd

zifk exzezipykc yxtl yie `nhe xzep lebit meyn mdilr aiigle ipzwc `ziixac `pyil

`id `ziilrn dwixfc opirny` oixeni`e dlern

eixizn eaxwc `nhe xzep lebit meyn iaeigi`l

`kd xn`wc `dl ikixv `l `zyde dia `pixw

o`k lebita o`k `iyw `l lebit` lebit

ivxzn exzezipc `iiepiyac lebit zaygna

opiqxb `l dlirn zkqnae xzepe lebit ediiexz

`nhnc meyn `ziixad on `nh oiwgen yie dil

`gip izyxity dn itl la` icin ipyn `l

opiqxb `l i`c dil opiqxb k"re ivxzin edlekc

epzc `dl `pipz dlirna mzd xn`wc `d dil

oitxhvnc `ziixaa ipzwc `d dil `pn opax

o`k `iyw `l lebit` lebit `ni`e dlik` oiprl

`l xzep` xzepe lebit zaygna o`k lebita

ixii` `nlc exzezipya o`k xzepa o`k `iyw

mdilr wexfle oaxwd xiykdl oiprl sxhvdl

l la` mcd z`oeikn la` oitxhvn `l dlik`

xn`w dlik` oiprl oigxk lr `nh ipzc

:opax epzc `dl `pipz epiidc oitxhvncøîå
xninl il dnl dniz .`wec e`l eiptg `ln xaq

opax iaiign eed `wec `di elit` `wec e`l

ok enke unew` dedc icin uega epnn zifk`

zeriaw opax ixaqc xninl il dnl jenqa dyw

`l o`k crc xnel yie `id melk e`l `pnc

lbtzdl aiygc meyn `l` unewa opax iaiign

jkld uega dvnewn zifk xihwdl zpn lr

uega epnn zifk` aiigl dxhwd inp `aiyg

jiiy `lc b"r` giyn odk zgpne mipdk zgpne

dgpna epivne edpip dgpnc oeik lebit mda

`ed cg` dgpn my dxhwd `aiyg inp zifkc

zifka dxhwd aiygc ogky` `l zxhw la`

oi`c iqei x"` `dc cere lebit dia jiiy `lc

jkld oevigd gafn lr `edy xaca `l` lebit

meyn oigxk lr zifka zxhwa opax iaiignc `d

melk e`l `pn zeriawe `wec e`l eiptg `lnc

:`idåäðéòá÷ã`pwiq`c i`nl .`pna

oizipznc dpeal ied `pna edpirawc (i`nl)

li`ed xfril` iaxl uega xehte mly xeriy

:`pna edpirawe

la`
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,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç .ícä úà ÷øBæ ,áìç úéfëå§©©¦¥¤¥¤©¨£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤
,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç ,äìBòáe .ícä úà ÷øBæ Bðéà¥¥¤©¨¨¨£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤
älek eléôà ,äçðîe .ìéìk dlekL éðtî ícä úà ÷øBæ¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦¦§¨£¦¨
,àtt áø øîà ?dzãéáò éàî ,äçðî .÷Bøæé àì ,úîéi÷©¤¤Ÿ¦§¦§¨©£¦§¨¨©©¨¨

:çáfä íò äàaä íéëñð úçðîäðùîäðBáläå õîBwä ¦§©§¨¦©¨¨¦©¤©©¤§©§¨
,íéëñð úçðîe çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðîe úøèwäå§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦
,øèBt øæòéìà éaø .áéiç ,õeça úéfk ïäî ãçàî áéø÷äL¤¦§¦¥¤¨¥¤©©¦©©¨©¦¡¦¤¤¥
ïäî øéiLå ,íéðôa ïáéø÷äL ïleëå .ïlek úà áéø÷iL ãò©¤©§¦¤¨§¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¥¤
Báéø÷äå eäL ìk eøñçL ïleëå .áéiç ,õeça Báéø÷äå úéfk©©¦§¦§¦©©¨§¨¤¨§¨¤§¦§¦
.áéiç ,õeça íéøeîéàå íéLã÷ áéø÷nä .øeèt ,õeça©¨©©§¦¨¨¦§¥¦©©¨

àøîâñøt éöç .áéiç ,õeça úéfk øéè÷nä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©©¦©©¨£¦§¨
.øæ øeèt ,øeèt éàî ,Czòc à÷ìñ à÷ .øeèt ,íéðôa¦§¦¨¨¨§¨©§¨©¨¨¨
øîà ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà .àéä äøè÷ä ,éànà©©©§¨¨¦¨©©¦¥¨¨©©¦§¨¨©
.øeaéö øeèt ,øeèt éàî ,áø øîà ,àaà øa äéîøé áø©¦§§¨©©¨¨©©©¨¨¦
áø øîàc àä .éì àéL÷ àä ,éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦¨§¨©©
,øæòéìà éaø àäc .äãBî øæòéìà éaø eléôà àäa ,dìò£¨§¨£¦©¦¡¦¤¤¤§¨©¦¡¦¤¤
,ìëéäc äøè÷äa ,äaø øîà .øîà÷ àéä äøè÷ä åàì̈©§¨¨¦¨¨©¨©©¨§©§¨¨§¥¨
øîc .íéðôc äøè÷äa ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦§©§¨¨¦§¦§©
.à÷åc åàì 'åéðôç àìî' øáñ øîe ,à÷åc 'åéðôç àìî' øáñ̈©§Ÿ¨§¨©§¨©¨©§Ÿ¨§¨¨©§¨
äøè÷äa ,äweç àáéúk à÷ ék ,àäå ,ééaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦¨§¦¨¨§©§¨¨
,íéðôa äøè÷äa ,ééaà øîà àlà .áéúëc àeä ,íéðôc¦§¦¦§¦¤¨¨©©©¥§©§¨¨¦§¦
,øáñ øî .õeçc äøè÷äa ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦§©§¨¨§©¨©
,àáø øîà .ïðéôìé àì ,øáñ øîe .õeçî íéðt ïðéôìé̈§¦©§¦¦©¨©Ÿ¨§¦©¨©¨¨
äî .éòaéî ,õeçî íéðt .ïðaø éôìé àì ,õeçî õeç àzLä©§¨¦Ÿ¨§¦©¨¨§¦¦¦¨¥¨
úBçôe ,õîB÷ úéfkî úBçt äìònä ìBëé ,àéðúc .àéä¦§©§¨¨©©£¤¨¦©©¦¤¨

ìMî úBçt Cqðîäå ,ïéøeîéà úéfkî[úBçt] ,ïéé ïébeì úL ¦©©¦¥¦§©§©¥¨¦§Ÿ¤¦©¦¨
ìMîBNòì' øîBì ãeîìz .áéiç àäé ,íéî ïébeì úLìò ,'ú ¦§Ÿ¤¦©¦§¥©¨©§©©£©

ìMî úBçt ,àäå .øñçä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç íìMäúL ©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥§¨¨¦§Ÿ¤
.õeçî õeç ,ïðaø éôìé àìå ,íéúéæ änk eäa úéàc ,ïébeì¦§¦§©¨¥¦§Ÿ¨§¦©¨¨¦
ñøt éàöç éðL eäðéòá÷c ïBâk ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§§©§¦§§¥£¨¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc migaf(oey`x meil)

áìç úéfëå,dxhwdl alg zifk e` -ícä úà ÷øBæxzepy oeik §©©¦¥¤¥¤©¨
algdn zifk e` mc` zlik`l xyadn zifk] dlik` xeriy oaxwdn

wx x`yp m` j` ,[gafn zlik`lBðéà ,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤¥
,ícä úà ÷øBæ,gafnl dlik` xeriy oi` algdn xzepay oeik ¥¤©¨

.mc`l dlik` xeriy oi` xyadn xzepae,äìBòáewx x`yp m` mb ¨¨
ìéìk dlekL éðtî ícä úà ÷øBæ ,áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦
iaxly `vnp .gafnl dlik` xeriy o`k yie ,xhwen xyad mbe
ivge xyadn zifk ivg x`yp m` minlya mc zwixf oi` ryedi
wexfl mitxhvn md oi`y `ztqeza epipyy edfe ,mixeni`dn

.xzep meyn mzlik` lr miaiig oi` ok lre ,mcd z` mdilr
:ryedi iax ixac meiqeléôà ,äçðîem`÷Bøæé àì ,úîéi÷ älek ¦§¨£¦¨©¤¤Ÿ¦§

:`xnbd dywn .mcd z`dzãéáò éàî äçðîyi dwixf efi` ike - ¦§¨©£¦§¨
:`xnbd zvxzn .dgpna,àtt áø øîàl dpeekdíéëñð úçðî ¨©©¨¨¦§©§¨¦

,çáfä íò äàaädgpnd liaya mcd z` wexfi `l gafd ca` m`y ©¨¨¦©¤©
.envr oaxwdn wlg dpi` dzaxwdy oeik ,zniiw `idy s`

äðùî
,uega mz`lrd lr miaiigy mitqep miycw zhxtn ef dpyn

:daxwdd xeriya zwelgn d`ianeäðBáläå õîBwä,dgpnd on ©¤§©§¨
úøèwäå,ycwna mei lka exihwdyíéðäk úçðîe,lilk dleky §©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦

çéLî ïäk úçðîe,mei lka d`iadyíéëñð úçðîemr d`ad ¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦
,oaxwd.áéiç ,õeça úéfk ïäî ãçàî áéø÷äLdlrna xn`py s`e ¤¦§¦¥¤¨¥¤©©¦©©¨

uega miycw(h fi `xwie)z`lrd lr wx aiigy rnyne 'eze` zeyrl'
rny `id dpeekd ,mly xac.zifk epiidc ,mly dxhwd xeriy dl

j`øèBt øæòéìà éaøaiign epi`e ,el`n zifk zaxwd lrãò ©¦¡¦¤¤¥©
ïlek úà áéø÷iLm` miptay oeik ,'eke dpeald e` unewd lk z` - ¤©§¦¤¨

xeriy edf ok m`e ,daeg ici milrad e`vi `l olek elr `l
.mzxhwd

:dpynd dkiynnBáéø÷äå úéfk ïäî øéiLå íéðôa ïáéø÷äL ïleëå§¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¥¤©©¦§¦§¦
,áéiç ,õeça.mzxhwd dxnbp jkay oeik dfa dcen xfril` iax s`e ©©¨

eäL ìk eøñçL ïleëåsxyp e` owlg ca`y oebkBáéø÷äåcg`l §¨¤¨§¨¤§¦§¦
mdnøeèt ,õeça,mipta dxhwdl miie`x md oi`y oeik zercd lkl ©¨

.mipta lawznd xaca `l` uega miaiig oi`e
:ueg z`lrda sqep oicáéø÷näxyaíéøeîéàå íéLã÷mdyk ©©§¦¨¨¦§¥¦

mixaegn.áéiç ,õeça©©¨

àøîâ
:uega zxehw dlrnd oica `ziixaúéfk øéè÷nä ,ïðaø eðzzxehw ¨©¨¨©©§¦©©¦

áéiç ,õeçaxihwd m`e .dxhwd xeriyk dlrdy oeikñøt éöç ©©¨£¦§¨
,íéðôa,qxt `edy zxehwd xeriyn zegt epiidc.øeètzx`an ¦§¦¨
:`xnbdCzòc à÷ìñ à÷,yxtl zrcd lr dler dxe`kl -éàî ¨¨§¨©§¨©
øeèt,xeht mipta xihwndy dpeekd dn -øæ øeètm` dzinn ¨¨¨

,dyw jk m` j` .zxehw qxtn zegt mipta xihwdéànà,xeht `ed ©©
zifk zxhwd ixdeàéä äøè÷äxen`k ,mly qxt xihwd `ly s` ©§¨¨¦

.aiig zxehw zifk uega xihwndy `ziixad zligza
:`xnbd zvxznäéîøé áø øîà ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦§¨¨©©¦§§¨

,áø øîà ,àaà øae ,dzin aiig zifk mipta xihwdy xf mlerléàî ©©¨¨©©©
øeèt,mipta qxt ivg xihwna xn`pyøeaéö øeètzevnn ¨¨¦

.zifk eaixwdy oeik ,qxtn zegta s` daeg ici e`vi xaky ,zxehwd
:epizpynl `ziixad oia xfril` iax zrca dxizq dywn `xnbd

éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà,ef `ziixa lrøîàc àä ,éì àéL÷ àä ¨©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦¨§¨©
dìò áøc ,ef `ziixa lr -àäazegt mipta exihwd m`y df oica - ©£¨§¨

,xeaivd xeht qxtnøæòéìà éaø eléôàepizpynay.äãBî,dywe £¦©¦¡¦¤¤¤
øîà÷ àéä äøè÷ä åàì øæòéìà éaø àäcxfril` iaxl ixdy - §¨©¦¡¦¤¤¨©§¨¨¦¨¨©

xeht zxehw qxtn zegt uega dlrndxeriy df oi`y oeik
.daeg ici jka mi`vei mipta recne ,dzxhwd

:`xnbd zvxznìëéäc äøè÷äa ,äaø øîàzxhwend zxehwa - ¨©©¨§©§¨¨§¥¨
,mei lk ycwnd zia lkidaéâéìt àì àîìò éleëcxeaivd mi`veiy §¥¨§¨Ÿ§¦¦

ef zxehwae ,xeriy da xn`p `l dxezay oeik ,zifka mb daeg ici
.ax ixack dl dcen xfril` iax mb ok lre `ziixad zwqerék¦

éâéìt,epizpyna xfril` iaxe minkg ewlgp dna -íéðôc äøè÷äa §¦¦§©§¨¨¦§¦
,miycwd ycwa mixetkd meia lecb odk xihwny zxehwa -øîc- §©

,zxehwd lk z` aixwiy cr uega dlrnd z` xhetd xfril` iax
øáñxeriyy'åéðôç àìî'dxeza xen`d(ai fh `xwie)mei zxehw iabl ¨©§Ÿ¨§¨

`ed ,mixetkd,à÷åcuega dlrnd ok lre ,`vi `l jkn zegtae ©§¨
.xeht eiptg `lnn zegtøîeuega dlrnd z` aiignd `nw `pz - ©

,zifkaøáñy,à÷åc åàì åéðôç àìîiptaelre ,`vi zifka elit` m ¨©§Ÿ¨§¨¨©§¨
.zifka aiig uega dlrnd ok

:xg` ote`a dxizqd aeyiie ,dax ixac ziigcééaà déì øîà,daxl ¨©¥©©¥
epi` mipt zxhwday eiptg `ln xeriy minkgly xnel xyt` ji`

,`weecaáéúëc àeä íéðôc äøè÷äa äweç àáéúk à÷ ék àäå- §¨¦¨§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¦§¦
xn`p mipt zxhwda ixde(cl fh `xwie),'mlFr zTgl mkl z`G dzide'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨

.miakrne ,`weeca exn`p dipicy xnelk
,ééaà øîà àlàzercd lkl ,xfril` iax zrca dxizqd aeyii jk ¤¨¨©©©¥

zxehwae ,aiig zifk uega dpnn xihwnde zifk dxeriy lkid zxehw
e .dax ixack `ziixad zwqer efíéðôa äøè÷äa,mixetkd meiay §©§¨¨¦§¦

éâéìt àì àîìò élek,zegt `le `weec eiptg `lnyéâéìt ék- ¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦
,epizpyna ewlgp dnaõeçc äøè÷äazifk uega xihwna - §©§¨¨§
,mixetkd mei zxehwnøî`nw `pz -õeçî íéðt ïðéôìé ,øáñ- ©¨©¨§¦©§¦¦

ueg zxehwn ,mipt zxehw zifk uega aixwnd z` aiigl micnl ep`
,zifka aiig uega dxihwndy [lkid zxehw epiidc]øîeiax - ©

xfril`ïðéôìé àì ,øáñuega mipt zxehw zxhwd micnl oi` - ¨©Ÿ¨§¦©
j` ,zifka dxeriy lkid zxehwy oeik ,uega lkid zxehw zxhwdn
dxhwd ef oi` uega mb ok lre ,eiptg `ln dxeriy mipt zxehw

.jkn zegta
:dxizql xg` aeyiie ,iia` ixac ziigcõeç àzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

ïðaø éôìé àì õeçî-gafnd lr miaxwd mixac oic elit` ixd ¦Ÿ¨§¦©¨¨
jk m` ,oldl x`eaiy itk dfn df minkg ecnl `l oevigdíéðt§¦

éòaéî õeçîmipt zxehw oic micnl md oi`y xnel jixv ike - ¦¦¨¥
e .lkid zxehwnàéä äîueg micnel mpi` minkgy ep`vn okid - ¨¦

,uegnìBëé ,àéðúcy xnel ziidäìònäuega,õîB÷ úéfkî úBçt §©§¨¨©©£¤¨¦©©¦¤
Cqðîäå ,ïéøeîéà úéfkî úBçôeuegaìMî úBçtïéé ïébeì úL ¨¦©©¦¥¦§©§©¥¨¦§Ÿ¤¦©¦

,mikqp zgpnn]eìMî [úBçtíéî ïébeì úLmkqpl eycwedy ¨¦§Ÿ¤¦©¦
,zekeqd bga gafnláéiç àäé,uega dlrn meynøîBì ãeîìz- §¥©¨©§©

ueg z`lrda xn`p ok xacd oi`y epcnll(h fi `xwie)úBNòì','Fz` ©£Ÿ
,jkn rnynyìòziiyráéiç íìMä,uega,øñçä ìò áéiç Bðéàå ©©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥

.uega mdilr miaiig oi` mzxhwd xeriyn mizegt el` lky oeike
:`ax wiicnàäåuega jqpnd ixde -ìMî úBçtúéàc ,ïébeì úL §¨¨¦§Ÿ¤¦§¦

eäacbpk xeriy mda yiy -,íéúéæ änk,xehteïðaø éôìé àìå- §©¨¥¦§Ÿ¨§¦©¨¨
a enewny jeqipd lr aiig `diy minkg ecnl `leõeçgafnd lr -

,oevigdõeçîmd s` miaxwd mixeni` zifk uega xihwnd oicn - ¦
mipt zxehw oic z` cenll oi` i`ce ok m`e ,oevigd gafnd lr

.[lkid zxehw epiidc] ueg zxehwn
,àáø øîà àlàmlerl ,xfril` iax zrca dxizqd aeyii jk ¤¨¨©¨¨

dl oi`y oeike ,mei lk ly lkid zxehwa zewqer `ziixade epizpyn
zifka mipta dzaeg ici mi`vei zercd lkl ,dxezd on xeriy

,epizpyna ewlgp dnae .ax ixack zifka uega dilr miaiigeïBâk§
ñøt éàöç éðL eäðéòá÷c§©§¦§§¥£¨¥§¨
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migaf(ipy meil)

àðîa,ilka lkid zxehw ly qxt i`vg ipy gipdy -øîiax - §¨¨©
xfril`àéä àúléî àðî úeòéá÷ ,øáñ,`id xac ilkd zeriaw - ¨©§¦¨¨¦§¨¦

oi` dxezd ony s`] cg` xeriyl mtxvl ilkd lired xnelk
leqt `ed mipta epnn wlg wx exihwd m`e ,[xeriy lkid zxehwl

.xehte dxhwd ef oi` uega mb ok lre ,oexqgaøîe`nw `pze - ©
,øáñilkd zeriawàéä àúléî åàìz` sxvl dliren dpi` - ¨©¨¦§¨¦

mb ok lre ,daeg ici z`vl zifk zxhwda ice ,cg` xeriyl zxehwd
.aiig zifk uega xihwnd

:ueg z`lrdl ilk zeriawa ztqep dkldàzLä ,àáø øîàdzr - ¨©¨¨©§¨
,`id xac ilk zeriaw m` mi`pz ewlgpyàúeòéá÷ øîàc ïàîì§©§¨©§¦¨

àeä íeìk àìå àðîcxeriyl ekezay dn z` raew ilkd oi`y - §¨¨§Ÿ§
m` ,cg`äML òá÷mikqp zgpnl oii oibel,øôì,ilka mpzpeCLîe ¨©¦¨§¨¨©

äòaøà ïäîoibel,áéiç ,õeça ïáéø÷äåoeikïééeàøLmikqplìéàì ¥¤©§¨¨§¦§¦¨©©¨¤§¦¨©¦
oibeld zyy z` sxiv ilkdy mixne` oi`e ,oibel drax` mxeriyy

m` oke .oexqga elqtpe cgiòá÷ilkaäòaøàmikqpl oibel,ìéàì ¨©©§¨¨¨©¦
ìL ïäî CLîe,áéiç ,õeça ïáéø÷äå äLoeikïééeàøLmikqpl ¨©¥¤§Ÿ¨§¦§¦¨©©¨¤§¦

Náëìm`e .bel dyly mxeriyyàeäL ìk eøñçbel dylyn §¤¤¨§¨¤
,øeèt ,õeça ïáéø÷äå.mipta dxhwdl ie`x epi` df xeriy ixdy §¦§¦¨©¨

:iia` uexiz lr lirl `ax ziiyew aeyi,øîà éMà áøyi mlerl ©©¦¨©
zercd lkly lkid zxehwa zwqer `ziixady iia`k ayiil
yi m`d da ewlgpe ,mixetikd mei zxehwa epizpyne ,zifka dxeriy
x`eanke ,lkid zxehwn mipt zxehw ly ueg z`lrd oic cenll
mixeni`n minkg ecnl `l jeqip iably `ax dywdy dne .lirl
,oevigd gafna miaxw mdipyy s` oibel dylyn zegta aiigl

w cenll oi` i`cey jkn gikededf oi` ,lkid zxehwn mipt zxeh
`weecy ,dywïðaø éôìé àì äøè÷äî Ceqéð,minkg ecnl `l - ¦¥©§¨¨Ÿ¨§¦©¨¨

eõeçî õeçc áb ìò óàoevigd gafnd lr miyrp mdipyy s` -àì ©©©§¦Ÿ
éôìéj` .zepaxw ipin izy mdy oeik ,dfn df micnl mpi` -äøè÷ä ¨§¦©§¨¨

mipt zxehw lyäøè÷äî,lkid zxehw lyéôìé,minkgáb ìò óà ¥©§¨¨¨§¦©©©
íéðtî õeçcdaxwd oin odizyy oeik ,mipta efe uega efy s` - §¦§¦

.cg`
:dpyna epipyeøñçL ïleëålkl xeht ,uega oaixwde edy lk §¨¤¨§

.mipta milawzn mpi`y oeik zercd
õeçc ïBøqç ,eäì àéòaéàminly dpyna miiepnd el` e`vi m` - ¦©§¨§¦¨§

,mwlg ca`y uega exqgpe ,dxfrdnïBøqç déîLmiaygp m`d - §¥¦¨
,xeht uega mdn xzepd dlrnde mixqgkïBøqç déîL àì Bàe` - Ÿ§¥¦¨

,wtqd iccv md dne .minkgl aiig uega mlrnde oexqg epi`éî¦
ïðéøîà,xn`p m`d -÷ôðc ïåékdxfrdn e`viy oeik -eäì eìñtéà ¨§¦©¥¨¦§©¦©§§

ok m`e ,uega mdilr miaiig ok it lr s`e ,`vei leqta elqtp -äî©
øúé él äî øñç éloexqga mb elqtp jk xg` m` epl ztk` dn - ¦¨¥©¦¨¥
,aiig mewn lkne,àîìéc Bà`weecdéðéòa déúéàc àöBé- ¦§¨¥§¦¥§¥¥
,elek miiw oaxwdyïéàoaxw j` ,lqtpy s` ez`lrd lr aiig ok` - ¦
déðéòa déúéìc,elek miiw epi`e oexqga lqtpy -àìeilr miaiig §¥¥§¥¥Ÿ

.uega
:epizpynn df wtq hyet iia`òîL àz ,ééaà øîàheytl di`x ¨©©©¥¨§©

,epizpyna epipyy ,df wtqøèBt øæòéìà éaøuega dlrnd z`ãò ©¦¡¦¤¤¥©
,ïlek úà áéø÷iLmdilr xeht uega elit` exqgy zepaxw ok m`e ¤©§¦¤¨

.olek z` dlrd `l ixdy
:`xnbd dywnøæòéìà éaøcî ,ééaàì ïðç áø øa äaø déì øîà̈©¥©¨©©¨¨§©©¥¦§©¦¡¦¤¤

øî èéLtezhiyl ixd ,df wtq dz` hyet xfril` iax ixacn ike - ¨¦©
`ed wtqd lke ,elek edlrd `l m` xeht miiw oaxwd lk m` mb
mipta xqgpa micen j` zifk z`lrda mb miaiignd minkgl

:`xnbd daiyn .ok mixaeq md uega xqgpyk mb m`d ,xehtyøîà̈©
déì,iia`áøc dépéî éì òéîL Leøéôa,axn izrny yexita -ãò ¥§¥§¦©¦¦¥§©©

øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàkiax lr minkg ewlgp `l - ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
,uega zifk z`lrda eaiige xfril`déðéòa déúéàc àlàlkyk - ¤¨§¦¥§¥¥

,miiw oaxwdìáàlqtpykdéì eãBî ïBøqçalr mixehty minkg £¨§¦¨¥

:iia` miiqn .uega ez`lrdõeça øñçc åàìax zpeek oi` m`d - ¨§¨¥©
.df ote`a mb mixhet minkgy gkene ,uega oaxwd xqgpyk

:`xnbd dgecàì,uega xqgpa mb micen minkgy ax zpeek oi` - Ÿ
ote`a `weec `l`,íéðôa øñçcaiige oexqg df oi`y okzi uega j` §¨¥¦§¦

.minkgl
:df wtql ztqep di`xòîL àzepipyy ,df wtq heytl di`x ¨§©

,epizpynaøeèt ,õeça ïáéø÷äå eøñçL ïleëå.minkgl s` §¨¤¨§§¦§¦¨©¨
:`xnbd dgikenõeça øñçc åàìoaxwd xqgpy dpeekd oi` m`d - ¨§¨¥©

:`xnbd dgec .minkg mixhet df ote`a mbe ,uegaàìdpeekd oi` - Ÿ
ote`a wx mixhet minkgy okzi `l` ,uega xqgpyk.íéðôa øñçc§¨¥¦§¦

:dpyna epipyíéLã÷ áéø÷nämixaegn mdyk uega mdixeni`e ©©§¦¨¨¦
:`xnbd dywn .aiig ,cgiéànà,aiig `ed recn -äöéöç àkéàäå ©©§¨¦¨£¦¨

mixeni`d oia uveg mipta dxhwdl ie`x epi`y xyad ixde -
`l` uega miaiig oi`e ,d`lrd ef oi` df ote`a miptae ,dkxrnl

:`xnbd zayiin .mipta lawznd xaca,ìàeîL øîàepizpyna ¨©§¥
xaecnïëôäLkmdipia uveg epi` xyade ,dhnl eidiy mixeni`l §¤£¨¨

.aiig ok lre mivrl
:sqep aeyiiàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøåxn`z elit` -àlL §©¦¨¨¨©£¦¥¨¤Ÿ

épî àäå ,ïëôä,`id in zhiyk epizpyne -c ,àéä ïBòîL éaøøîà £¨¨§¨©¦©¦¦§¦§¨©
lirl(.gw)`l` ,gafna `weec dpi` ueg z`lrdyìò Bìòä eléôà£¦¤¡©

,áéiç òìqä.`weec dkxrnd lr mixeni`d eidiy jixv oi` ok lre ©¤©©¨
:sqep aeyii,õöBç Bðéà Bðéîa ïéî ,øîà áøxyady oeike ©¨©¦§¦¥¥

.gafnl mdipia uveg xyad oi` md cg` oin mixeni`de

äðùî
:uega dgpn dlrnd ipicøeèt ,õeça dáéø÷äå äöî÷ð àlL äçðî¦§¨¤Ÿ¦§§¨§¦§¦¨©¨

xac lr `l` uega miaiig oi`e ,gafnl die`x dpi` miptay oeik
m` j` .mipta lawznddëBúì döîB÷ øæçå döî÷axrzpe §¨¨§¨©§¨§¨

,mixiiya,áéiç ,õeça dáéø÷äåjeza unewd z` xihwdy oeik §¦§¦¨©©¨
.carica daeg ici milrad mi`vei mipta df ote`ae ,dgpnd

àøîâ
.uega dzxhwd lr miaiig dkezl dvnew xfgy dgpn ,dpyna epipy

:`xnbd dywnéànàå,axw eli`k dgpnay unewd aygp recn - §©©
ok m`e ,unewdn miax dgpnd ixiiy ixdõîBwì íéøéL éìháéì- ¦©§¦¦©¦©¤

ef dgpn didze ,epi`y ink `ede aexa mkeza lhazdl unewd jixv
.dpyna x`eank xeht dxihwndy dvnwp `ly dgpnk

:`xnbd zayiinõîBwa äøè÷ä äøîàð ,àøéæ éaø øîàxn`py ¨©©¦¥¨¤¤§¨©§¨¨©¤
(a a `xwie),'odMd xihwde 'ebe unwe'íéøéMa äøè÷ä äøîàðåxn`py §¨©§¦§¦©Ÿ¥§¤¤§¨©§¨¨©¦©¦
(`i a my)lirl eyxce ''dl dX` EPOn Exihwz `l'(:er)xeqi` edfy Ÿ©§¦¦¤¦¤

,dey dxifba epcnle ,miixiy xihwdläîaõîB÷ úøè÷äxihwnd ¨©§¨©¤
cgi mivnw ipyBøéáç ìháî õîB÷ ïéàherin `ed ipyd m` s`e ¥¤§©¥£¥

,ekezaóàa,íéøéL úøè÷ämiixiya axernd unew xihwndïéà ©©§¨©¦©¦¥
dïéìháî íéøéLd z`,õîB÷ef dgpn zxhwd lr miaiig ok lre ¦©¦§©§¦¤

.uega

äðùî
:oaxwd ixiznn wlg uega dlrnd oice ,ueg z`lrd ipicn cer

äðBáläå õîBwädacp zgpn lyáéø÷äLwx,õeça ïäî ãçà úà ©¤§©§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤©
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המשך בעמוד קק

oifge` mipy` cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

ozpe li`ed `ed `zlin `pnc [`zeriaw] `"x xaqwezxhwd ilka qxt i`vg ipy

aixwiy cr aiigin `l uega jklid lqtin `edy lk xiqg i`e `pn diraw lkid

:elek z`.éøáñ ïðáøå:`id melk e`l `pnc `zeriaw.ïéâåì äùù òá÷ivg `edc

oiie`x ixdy aiig uega oaixwde odn drax` jyne ilka opzpe xt ikqpl oidd

:li`l mipta.øåèô`l oibel zylyn xivac

:mipta efg.øîà éùà áødvxzck mlerl

slinae ibilt uega mipt ly dxhwdac iia`

uegn ueg `zyd jl `iyw `wce uegn mipt

dxhwdl jeqip inc `l 'ek opax itli `l

uegc b"r`e opax itli `l dxhwdn jeqipc

lkid ly zxhwn mipt ly zxhw la` uegn

:uegn miptc b"r`e itli.õåçã ïåøñç
:ceai`l exqge uegl minily o`ivedäéîù

.ïåøñç:xeht uega xiieynd z` dlrd m`e

.ïåøñç äéîù àì åàeli`k opaxl aiige

:miiw elekìéñôéà.äéìaiigin ikd 'it`e

:oexqg il dne `vei il dne uega dilrãò
.åìåë áéø÷éù:opira dilek `nl`éáøãî

.øî èéùô øæòéìà'it` xfril` iax dinza

ol irain opaxl op`e xht inp miiw eleka

:mipta xqgya ecene miiw eleka iaiignc

.äöéöç àëéàäådxhwdl ie`x epi` xyady

mipta dizeekce dkxrnl oixeni` oia uveg

(` `xwie) xn` `pngxc `id d`lrd e`l

iax 'ipznc c"qwe y`d lr xy` mivrd lr

y`xl dlriy cr aiig epi` xn`c `id iqei

:mipt zxhwdk gafnd.ïëôäùëmialgd

:dhnl'éðúî.äöî÷ð àìù äçðîifg `l

:xeht uega daixwnd jklid miptläöî÷
.áééç õåçá äáéø÷äå äëåúì äöîå÷ øæçå
unewda opzck dxiyk mipta da `veiky

`l dixiya dvnew axrzp (.bk sc zegpn)

:milral dzlr xihwd m`e xihwi'îâ
.õîå÷ì íéøéù éìèáéðåo`nk iede `aexa

(:bk sc) zegpnae dilr aiigip `le dizilc

:mipt zxhwd iab dl opikxt inpøîàð
.õîå÷á äøè÷ä:(a `xwie) xihwde unwe

.íéøéùá äøè÷ä øîàðåepnn exihwz `l

`ed ixd miy`l epnny lk (my) 'dl dy`

:mixiy epiidc exihwz laaìèáî õîå÷ ïéà
.õîå÷unewda opixn`ck eilr dax 'it`e

mcne xtd mcn gwle (.ak sc zegpn) dax

mcn daexn xtd mcy reci xacd xiryd

z` df oilhan oi`y oilerl o`kn xiryd

:df'éðúî.äðåáìäå õîå÷äzgpn ly

dlik`l dixiy z` oixizn mdipy dacp

lk zxhwd irac xhet xfril` iax jklid

:xiznd.íéðôá ãçàipyd jk xg`e dligz

:uega.áééç:ielz lkd eae xnb dfyéðù
.äðåáì éëéæádpeald s` mixiyd z` xizn unew oldl dn dxkf` oldl xn`pe dxkf` o`k xn`p opixn`e dxkf`l mgll dzide (ck `xwie) aizkc miptd mgl oixizn

:miy`d zepzn xg`l `l` epl oi` 'd iy`n miycw ycw eipae oxd` elk`i (e `xwie) aizk dgpn ixiyae mgld z` zxzn'îâ.íéøéùá åãâðë øéúéù åäîunew xihwd

izdl zpn lr ecal:owlgl oxxeae mixiyd ivg x.åäî:olke`l.éøù àøùéî:ixnbl `blt.ùéì÷î éùåì÷à åàedlek` ediiexz dpeale unewe mixiy edlekc `xeqi`l

:(.fh sc) `hef unewda zegpna opaxe xi`n iaxc `zbelt :ixnbl ediipin icin ixzyi` `l edine ediixeqi` dil yilwn cgl xihwn ike enc miixiy.øéúî éöçá ïéìâôî
:lebit epnfl ueg mixiyd on zif lek`l n"r unew xihwdy dpeala e` unewa lbitéøù àøùéî`ied ikid ixnbl ediipin zifk ixy `l dwizya dil xihwn ik i`c .

:ixnbl ixyc opira dwixfc `inec `d zif `edda daygn'åë éøù àøùéî àì:ciar `d e` `d e`c `gtp wgvi 'xl dil `hiyt ikide `d `le `d `l `nlic xnelk .

.à"øã àáéìà àìà:ixy `nlic wgvi iaxl dil `wtqn ikd meyne uega dicegl dlr aiign `l xn`c `irainw.ì"ñ ïðáøë à"ø`iyew oeyl ylwin `le `ixy `le

:dil `xiaq n"xc dilr ibiltc opaxk `ed dxhwd e`l xn`wcn `"x `de `d e` `d e`c diail` dil `hiyt i`n` `ed.àëäã ïðáøã àáéìà àìàcg` iaiignc

ixy `xyin n"y uega dlr iaiigncn hytinl `kil `kde iyelw`l e` `blt ixyinl dxhwd `ied `zklid i`nl dil irain `we mipta `id dxhwd `nl` ediipin

:dlr uega iaeigl dxhwd `ied `iz` iyelw`l inp i`c'éðúî.íéîã úö÷î ÷øåæä:zeakrn odizepzn lky zeiniptd ze`hgn elit`e zg` dpzn oebk.áééçopaxl
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:jka dxhwd jxc oi`c `"cq l"nw i`n `niz ike .oktdyk

ïéîzexiy jxc oi` leqt exiag lbx iab (:eh sc) lirl opixn`c `de .uveg epi` epina

:jka

õîå÷yxit .mixiya ecbpk xiziy edn

lr ecal unew xihwdc qxhpewa

edn owlgl oxxeae mixiyd ivg xizdl zpn

iyelw` e` ixnbl `blt ixy `xyin olke`l

dpeale unewe mixiy edlekc `xeqi`l ylwn

cg xihwn ike enc mixiy edlek` ediiexz

icin ixzyi` `l edine ediixeqi` dil yilwi`

newda opzc `de l"kr ixnbl ediipindax u

z` df oiakrn dpealde unewd (.fk sc zegpn)

dgpn iziil `lc mdipy ediy irac epiid df

dniz mewn lkne dvinw irae dpeal `la

j`id dl ixy `xyin xn`c o`nl elit`c

e`lc yxtl d`xpe unew ly ewlg xxazn

ixy `xyn i`c `l` xn`w dlik`a iiexzy`l

dl lik` i`e `niiw 'ixeqi`a `blt jci` `blt

dwixf mcew my`e z`hg xya lke` enk iwl

llk iwl `l dgpn dlekl yilwn iyelwi` i`e

wxta mixcpa `peeb i`d ike dlirn oiprl inp i`

yilwin iyelw` e` fiib fbin lra (.gq sc) dxrp

dl xtde qex` rnye oizif oixz on dxcpc oebk

ylwn xn` i` `iwl fiib fbin xn` i` oepizlk`e

:`ed `nlra `xeqi` yilwéàån"xc `ail`

yixk `lc `ibeq jd .xizn ivga oilbtn xn`c

(:`n sc) i`ny zia wxta lirl xn`c yiwl

ezrc lr dyerd lkc meyn xi`n iaxc `nrh

cg` oniq hgy i` r"ve dyer `ed dpey`x

i` xizn ivg aiygc oeik ewxfe enc cg` lawe

`l i` `hiyt `d edine ixy `xyin opixn`

:ixy `l ezhigy jk xg` xnb
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קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migaf(ipy meil)

àðîa,ilka lkid zxehw ly qxt i`vg ipy gipdy -øîiax - §¨¨©
xfril`àéä àúléî àðî úeòéá÷ ,øáñ,`id xac ilkd zeriaw - ¨©§¦¨¨¦§¨¦

oi` dxezd ony s`] cg` xeriyl mtxvl ilkd lired xnelk
leqt `ed mipta epnn wlg wx exihwd m`e ,[xeriy lkid zxehwl

.xehte dxhwd ef oi` uega mb ok lre ,oexqgaøîe`nw `pze - ©
,øáñilkd zeriawàéä àúléî åàìz` sxvl dliren dpi` - ¨©¨¦§¨¦

mb ok lre ,daeg ici z`vl zifk zxhwda ice ,cg` xeriyl zxehwd
.aiig zifk uega xihwnd

:ueg z`lrdl ilk zeriawa ztqep dkldàzLä ,àáø øîàdzr - ¨©¨¨©§¨
,`id xac ilk zeriaw m` mi`pz ewlgpyàúeòéá÷ øîàc ïàîì§©§¨©§¦¨

àeä íeìk àìå àðîcxeriyl ekezay dn z` raew ilkd oi`y - §¨¨§Ÿ§
m` ,cg`äML òá÷mikqp zgpnl oii oibel,øôì,ilka mpzpeCLîe ¨©¦¨§¨¨©

äòaøà ïäîoibel,áéiç ,õeça ïáéø÷äåoeikïééeàøLmikqplìéàì ¥¤©§¨¨§¦§¦¨©©¨¤§¦¨©¦
oibeld zyy z` sxiv ilkdy mixne` oi`e ,oibel drax` mxeriyy

m` oke .oexqga elqtpe cgiòá÷ilkaäòaøàmikqpl oibel,ìéàì ¨©©§¨¨¨©¦
ìL ïäî CLîe,áéiç ,õeça ïáéø÷äå äLoeikïééeàøLmikqpl ¨©¥¤§Ÿ¨§¦§¦¨©©¨¤§¦

Náëìm`e .bel dyly mxeriyyàeäL ìk eøñçbel dylyn §¤¤¨§¨¤
,øeèt ,õeça ïáéø÷äå.mipta dxhwdl ie`x epi` df xeriy ixdy §¦§¦¨©¨

:iia` uexiz lr lirl `ax ziiyew aeyi,øîà éMà áøyi mlerl ©©¦¨©
zercd lkly lkid zxehwa zwqer `ziixady iia`k ayiil
yi m`d da ewlgpe ,mixetikd mei zxehwa epizpyne ,zifka dxeriy
x`eanke ,lkid zxehwn mipt zxehw ly ueg z`lrd oic cenll
mixeni`n minkg ecnl `l jeqip iably `ax dywdy dne .lirl
,oevigd gafna miaxw mdipyy s` oibel dylyn zegta aiigl

w cenll oi` i`cey jkn gikededf oi` ,lkid zxehwn mipt zxeh
`weecy ,dywïðaø éôìé àì äøè÷äî Ceqéð,minkg ecnl `l - ¦¥©§¨¨Ÿ¨§¦©¨¨

eõeçî õeçc áb ìò óàoevigd gafnd lr miyrp mdipyy s` -àì ©©©§¦Ÿ
éôìéj` .zepaxw ipin izy mdy oeik ,dfn df micnl mpi` -äøè÷ä ¨§¦©§¨¨

mipt zxehw lyäøè÷äî,lkid zxehw lyéôìé,minkgáb ìò óà ¥©§¨¨¨§¦©©©
íéðtî õeçcdaxwd oin odizyy oeik ,mipta efe uega efy s` - §¦§¦

.cg`
:dpyna epipyeøñçL ïleëålkl xeht ,uega oaixwde edy lk §¨¤¨§

.mipta milawzn mpi`y oeik zercd
õeçc ïBøqç ,eäì àéòaéàminly dpyna miiepnd el` e`vi m` - ¦©§¨§¦¨§

,mwlg ca`y uega exqgpe ,dxfrdnïBøqç déîLmiaygp m`d - §¥¦¨
,xeht uega mdn xzepd dlrnde mixqgkïBøqç déîL àì Bàe` - Ÿ§¥¦¨

,wtqd iccv md dne .minkgl aiig uega mlrnde oexqg epi`éî¦
ïðéøîà,xn`p m`d -÷ôðc ïåékdxfrdn e`viy oeik -eäì eìñtéà ¨§¦©¥¨¦§©¦©§§

ok m`e ,uega mdilr miaiig ok it lr s`e ,`vei leqta elqtp -äî©
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øî èéLtezhiyl ixd ,df wtq dz` hyet xfril` iax ixacn ike - ¨¦©
`ed wtqd lke ,elek edlrd `l m` xeht miiw oaxwd lk m` mb
mipta xqgpa micen j` zifk z`lrda mb miaiignd minkgl
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oifge` mipy` cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

ozpe li`ed `ed `zlin `pnc [`zeriaw] `"x xaqwezxhwd ilka qxt i`vg ipy

aixwiy cr aiigin `l uega jklid lqtin `edy lk xiqg i`e `pn diraw lkid

:elek z`.éøáñ ïðáøå:`id melk e`l `pnc `zeriaw.ïéâåì äùù òá÷ivg `edc

oiie`x ixdy aiig uega oaixwde odn drax` jyne ilka opzpe xt ikqpl oidd

:li`l mipta.øåèô`l oibel zylyn xivac

:mipta efg.øîà éùà áødvxzck mlerl

slinae ibilt uega mipt ly dxhwdac iia`

uegn ueg `zyd jl `iyw `wce uegn mipt

dxhwdl jeqip inc `l 'ek opax itli `l

uegc b"r`e opax itli `l dxhwdn jeqipc

lkid ly zxhwn mipt ly zxhw la` uegn

:uegn miptc b"r`e itli.õåçã ïåøñç
:ceai`l exqge uegl minily o`ivedäéîù

.ïåøñç:xeht uega xiieynd z` dlrd m`e

.ïåøñç äéîù àì åàeli`k opaxl aiige

:miiw elekìéñôéà.äéìaiigin ikd 'it`e

:oexqg il dne `vei il dne uega dilrãò
.åìåë áéø÷éù:opira dilek `nl`éáøãî

.øî èéùô øæòéìà'it` xfril` iax dinza

ol irain opaxl op`e xht inp miiw eleka

:mipta xqgya ecene miiw eleka iaiignc

.äöéöç àëéàäådxhwdl ie`x epi` xyady

mipta dizeekce dkxrnl oixeni` oia uveg

(` `xwie) xn` `pngxc `id d`lrd e`l

iax 'ipznc c"qwe y`d lr xy` mivrd lr

y`xl dlriy cr aiig epi` xn`c `id iqei

:mipt zxhwdk gafnd.ïëôäùëmialgd

:dhnl'éðúî.äöî÷ð àìù äçðîifg `l

:xeht uega daixwnd jklid miptläöî÷
.áééç õåçá äáéø÷äå äëåúì äöîå÷ øæçå
unewda opzck dxiyk mipta da `veiky

`l dixiya dvnew axrzp (.bk sc zegpn)

:milral dzlr xihwd m`e xihwi'îâ
.õîå÷ì íéøéù éìèáéðåo`nk iede `aexa

(:bk sc) zegpnae dilr aiigip `le dizilc

:mipt zxhwd iab dl opikxt inpøîàð
.õîå÷á äøè÷ä:(a `xwie) xihwde unwe

.íéøéùá äøè÷ä øîàðåepnn exihwz `l

`ed ixd miy`l epnny lk (my) 'dl dy`

:mixiy epiidc exihwz laaìèáî õîå÷ ïéà
.õîå÷unewda opixn`ck eilr dax 'it`e

mcne xtd mcn gwle (.ak sc zegpn) dax

mcn daexn xtd mcy reci xacd xiryd

z` df oilhan oi`y oilerl o`kn xiryd

:df'éðúî.äðåáìäå õîå÷äzgpn ly

dlik`l dixiy z` oixizn mdipy dacp

lk zxhwd irac xhet xfril` iax jklid

:xiznd.íéðôá ãçàipyd jk xg`e dligz

:uega.áééç:ielz lkd eae xnb dfyéðù
.äðåáì éëéæádpeald s` mixiyd z` xizn unew oldl dn dxkf` oldl xn`pe dxkf` o`k xn`p opixn`e dxkf`l mgll dzide (ck `xwie) aizkc miptd mgl oixizn

:miy`d zepzn xg`l `l` epl oi` 'd iy`n miycw ycw eipae oxd` elk`i (e `xwie) aizk dgpn ixiyae mgld z` zxzn'îâ.íéøéùá åãâðë øéúéù åäîunew xihwd

izdl zpn lr ecal:owlgl oxxeae mixiyd ivg x.åäî:olke`l.éøù àøùéî:ixnbl `blt.ùéì÷î éùåì÷à åàedlek` ediiexz dpeale unewe mixiy edlekc `xeqi`l

:(.fh sc) `hef unewda zegpna opaxe xi`n iaxc `zbelt :ixnbl ediipin icin ixzyi` `l edine ediixeqi` dil yilwn cgl xihwn ike enc miixiy.øéúî éöçá ïéìâôî
:lebit epnfl ueg mixiyd on zif lek`l n"r unew xihwdy dpeala e` unewa lbitéøù àøùéî`ied ikid ixnbl ediipin zifk ixy `l dwizya dil xihwn ik i`c .

:ixnbl ixyc opira dwixfc `inec `d zif `edda daygn'åë éøù àøùéî àì:ciar `d e` `d e`c `gtp wgvi 'xl dil `hiyt ikide `d `le `d `l `nlic xnelk .

.à"øã àáéìà àìà:ixy `nlic wgvi iaxl dil `wtqn ikd meyne uega dicegl dlr aiign `l xn`c `irainw.ì"ñ ïðáøë à"ø`iyew oeyl ylwin `le `ixy `le

:dil `xiaq n"xc dilr ibiltc opaxk `ed dxhwd e`l xn`wcn `"x `de `d e` `d e`c diail` dil `hiyt i`n` `ed.àëäã ïðáøã àáéìà àìàcg` iaiignc

ixy `xyin n"y uega dlr iaiigncn hytinl `kil `kde iyelw`l e` `blt ixyinl dxhwd `ied `zklid i`nl dil irain `we mipta `id dxhwd `nl` ediipin

:dlr uega iaeigl dxhwd `ied `iz` iyelw`l inp i`c'éðúî.íéîã úö÷î ÷øåæä:zeakrn odizepzn lky zeiniptd ze`hgn elit`e zg` dpzn oebk.áééçopaxl
àìã
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ìáàsc) lirl `pipz ol rnyn `w i`n dnize miptan exqga wiqne .dil ecen oexqga

:miptan exqg epiid zegtd lke 'ek `edy lk exqgy oleke (:hwøîàl`eny

:jka dxhwd jxc oi`c `"cq l"nw i`n `niz ike .oktdyk

ïéîzexiy jxc oi` leqt exiag lbx iab (:eh sc) lirl opixn`c `de .uveg epi` epina

:jka

õîå÷yxit .mixiya ecbpk xiziy edn

lr ecal unew xihwdc qxhpewa

edn owlgl oxxeae mixiyd ivg xizdl zpn

iyelw` e` ixnbl `blt ixy `xyin olke`l

dpeale unewe mixiy edlekc `xeqi`l ylwn

cg xihwn ike enc mixiy edlek` ediiexz

icin ixzyi` `l edine ediixeqi` dil yilwi`

newda opzc `de l"kr ixnbl ediipindax u

z` df oiakrn dpealde unewd (.fk sc zegpn)

dgpn iziil `lc mdipy ediy irac epiid df

dniz mewn lkne dvinw irae dpeal `la

j`id dl ixy `xyin xn`c o`nl elit`c

e`lc yxtl d`xpe unew ly ewlg xxazn

ixy `xyn i`c `l` xn`w dlik`a iiexzy`l

dl lik` i`e `niiw 'ixeqi`a `blt jci` `blt

dwixf mcew my`e z`hg xya lke` enk iwl

llk iwl `l dgpn dlekl yilwn iyelwi` i`e

wxta mixcpa `peeb i`d ike dlirn oiprl inp i`

yilwin iyelw` e` fiib fbin lra (.gq sc) dxrp

dl xtde qex` rnye oizif oixz on dxcpc oebk

ylwn xn` i` `iwl fiib fbin xn` i` oepizlk`e

:`ed `nlra `xeqi` yilwéàån"xc `ail`

yixk `lc `ibeq jd .xizn ivga oilbtn xn`c

(:`n sc) i`ny zia wxta lirl xn`c yiwl

ezrc lr dyerd lkc meyn xi`n iaxc `nrh

cg` oniq hgy i` r"ve dyer `ed dpey`x

i` xizn ivg aiygc oeik ewxfe enc cg` lawe

`l i` `hiyt `d edine ixy `xyin opixn`

:ixy `l ezhigy jk xg` xnb
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`oifgeקח mipya cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

:`xnba opixn`ck da dcen inp xfrl` iaxe xizn elek era `lc.âçä éîe`lnzpy

:zekeqd bga mind jeqip myl.íãä éøéùceqil dkity oiperhd ze`hg ly

:od dxenb dwixfe mipta milawzn jklid oiakrn mixiy xaqwc aiig uega aixwdy

'îâ.íéîãá øæòìà 'ø äãåîmcd jtyp m` mipta `dc zeiniptd ze`hga 'it`e

dadic jd `ipdn zg` dpzn ozpy xg`

:wqty mewnn ligzne xg` xt `ianeïðúã
.'åë:(.q sc) el e`iveda `nei zkqna

.äàôãåé:ztcei onc.àúééøåàã íéîä êåñéð
:dlr aiigin inp uega jklidùéø äéì øîà

.ùé÷ìsili `xw `eddn xfrl` iax i`

zyly `nl` yewzi` oiie min `xw `eddae

:cinzd zler ly oii ikqpk opira oibelàäå
.øîà÷ âçä éî øæòìà 'øzegt elit`e

sc) dkeq xn`c o`nl `ki`c oibel zylyn

:jqpn did bela (.gn.øîà÷ âçáoeyla

:dil opiqxb `iyew.äéúèéîúùéàmgpnl

:d`tcei.'åë ïðçåé ø"àã àäilekl `nl`

c"nl `ki` jklid `ed `ziixe`c `nlr

] :xeriy mdl oi` e` dl ixinb belaéàî
[åäééðéáiax iz` `w i`ne ibltinw i`na .

:xninl xfrl`.íéîì øåòéù ùéáxn`wc

`ede aiig oibel zyly jqpnd `nw `pz

miz`n llka yic oibel zylyn xzei oicd

edpiycw lecb ilka edpilnc ab lr s`e dpn

iax `z`e dlrnl bgd inl xeriy oi`c ilk

jxck bg myl o`liny `ede xninl xfrl`

nopzck `l eze oibel zyly epiidc o`eli

oibel zyly zwfgn adf ly zigelv (my)

`l ith ied i` la` geliyd on `lnn

minl xeriy yic dil efg `lc ilk edpiycw

:mdl ie`xd `l` oiycwn zxy ilk oi`e
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äãåîåxne` xfrl` iax opz `dc `id oizipzn `ax l"nw i`n dniz .minca xfrl` iax

i`w xfrl` iaxc jzrc `wlqc l"ie `yixa dcenc dpin rny 'ek jqpnd s`

mipevigd minca inewe`l `ki` oizipznc l"i cere minc zvwn` `le lirlc edpd`

d"t` zeakrn zepzn lkc miinipta elit`c opireny`l `ax `z`e xtik zg` dpznac

`"x `ipzc uega zvwn lr aiigc `"x dcen

wxta inp lirle ligzn `ed wqty mewnn xne`

dcen `ax xn`de xn`c (.an sc) i`ny zia

:dl iziin zeinipt ze`hg iab minca `"xéà
zeni x`ya o`k s` dpyd zeni x`ya oldl dn

jeqip oi`c dcen `aiwr iax `dc dniz .dpyd

ipya jqp jqd iqxbc mixtq yie bga `l` mind

ozp 'xc `zile aizk cinza `xw `edde mikeqip

elit`e (.b sc) ziprz zkqn yixa ikd qixb

jeqip `nilc `pz hinzyin `l inp ozp iaxl

`vnc mz epiax xn`e dlek dpyd lk mind

`l bgd zeni x`ya oldl dn i` mipyi mixtqa

opixn`e iyya `l` dfnx `l `aiwr iaxlc

mind jeqip opzc jd `l` (my) ziprz zkqna

xikfn iyya xn`d `aiwr iax i` ipn dray lk

lk rnyn xn`w bga xfrl` iaxe eed inei ixz

mixtqd zqxb ayiil xity d`xpe bgd zeni

nd jeqip oi`c ab lr s`clkn bga `l` mi

ogky`ck dpyd lk uega eilr oiaiig mewn

xacna mikqp eaxw xn`c o`nl oizrnya

mipta lawzn oi`c b"r` zxy ilk `la aiignc

zyecw `la miaixw zenad xzid zryae li`ed

iab lr dlrna (:gw sc) lirl opixn`cke ilk

aiign cigi znaa dxhwd `iedc meync rlqd

inc `l edine zenad xeqi` zrya uega eilr

`l `zydc oeike dfn lecb onf xqegn jl oi`c

wxt yixa `neia opixn`e aiigin ikid mipta efg

mcew uega ohgyy minly (:aq sc) ixiry ipy

xnel yie xeht iaxl leg ilka dlawc lirl `ax xn`c leg ilka mc zlawn leg ilka mikqp `py i`ne z"`e inc dyrn xqegnk dgizt xqegn h"n xeht lkidd zezlc egztiy

:mipta elqtp `lc leg ilka uega oiaixwny mikqpl inc `le mipta lqtp xake li`ed dnaa xykc zngn aiigl epl oi` uega wxfe mipta leg ilka dlawl inc `lcäéúèéîúùéà
ivn iedc melk dywn did `l drny ded i`c yiwl yixl dizhinzyi`c l"ie opgei iax drny ikd xzal `nye ediiexzl oxn` opgei iax `dc dnize d`tcei mgpnl qxhpewa 'it .'ek

(.ew sc zegpn) xn`c o`nl elit`c dniz edfe opaxc mind jeqip xn`c o`nl `ki`c rnyn df itle dinrhn e`le `ziixe`c mind jeqip xn`c dxn` eax `aiwr iax zhiya iyextl

sc dkeq) daxre alel yixa rnyn zvwe minyb ina jxazdl mewnd iptl exkfiy ick minyb onf f` `edy itl `ny dxfra oileg jqpl minkg epwzy `ziixe`c e`l dxfra oileg

idp `nye daxra z`vl ick gafnle mle`d oia miqpkp eid oinen ilra mipdk mzd yiwl yix xn`c `d iab mind jeqipe daxr zerihp xyrc opgei 'xc `dl rci ded yiwl yixc (.cn

`l` oilren oi` yiwl yix xn` oda oilren zigelvl opzp mzd opzc (:bi sc) z`hg cle wxt dlirna qxhpewd 'itl df 'it okzi `l edine dil riny `l mind jeqip daxr dil rinyc

mgpn 'x meyn opgei iax xn`e aiig uega bgd in jqpnd s` xne` xfrl` iax opz `de minl xeriy yi yiwl yix xaqwc `xninl jixte oleka oilren xn` opgei iaxe oibel zylya

llkn oibel zyly inp min s` oibel zyly oii dn i` yiwl yix dil xn`e min ikqp cg`e oii ikqp cg` dikqpe yixcc dxn` `aiwr iax zhiya xfrl` iax d`tceiyiwl yix xaqwc

dil `xiaq edi` la` `aiwr iax zhiya xfrl` iax xn`c mgpnc dinrhl epiid minl xeriy yi xn`c yiwl yixc qxhpewa 'ite xn`w d`tcei mgpnc dinrhl ipyne minl xeriy oi`

yxtl d`xpe ozp 'xe xfrl` iaxe `aiwr iaxc dinrhl xninl dil ded d`tcei mgpnc `nrhl xninl dil dnlc dlirnc 'it eze` okzi `l edine minl xeriy oi`c diax opgei iaxk

iaxk dil `xiaqc meyn `le xeriy oi` dil `xiaq `nl` xn`w bgd in xfrl` iaxe xeriy yi `aiwr iaxlc oibel zyly oldl dn i` dywdy dn epiid d`tcei mgpnc dinrhl

:`aiwr iax zhiya xfrl` iax xn`c iz`w d`tcei mgpnn iwet`l `l` xeriy yi xaqw l"xc xfrl`

ùéáxeriy oi`c ilk edpiycw lecb ilka edpilnc b"r`e dpn miz`n llka yic oibel 'bn xzei oicd `ede aiig oibel zyly jqpnd `nw `pz xn`wc qxhpewa yxit .ibltin `w mina xeriy

ith eed i` la` geliyd on `lnn oibel zyly zwfgn adf ly zigelv opzck `l eze oibel zyly epiidc o`elin jxck bg myl o`lny `ede xninl xfrl` iax `z`e dlrnl bgd inl

`le dlrnl `l llk minl xeriy oi`c lirl xn`w bgd in xfrl` iax `dc dywe epeyl o`k cr odl oiie`xd `l` oiycwn zxy ilk oi`e bgd inl xeriy yic dil efg `lc ilk edpiycw `l

edpirawc bg myl o`lny `ede xninl xfrl` iax `z`e xzei `le zegt `l oibel zyly hwpc xeriy yi xaq `nw `pzc `kti` miig 'xd yxtne (my) dlirnc `idd inp `gkenck dhnl

:bgd in 'ipzna xn`c dinrhl xfrl` 'xe minl xeriy oi`c oibel zylyn zegta aiig `pn edpiraw `l la` `ed `zlin `pnc `zeriaw lirl xn`c dinrhl xfrl` iaxc `pn
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קט oifge` mipya cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

:`xnba opixn`ck da dcen inp xfrl` iaxe xizn elek era `lc.âçä éîe`lnzpy

:zekeqd bga mind jeqip myl.íãä éøéùceqil dkity oiperhd ze`hg ly

:od dxenb dwixfe mipta milawzn jklid oiakrn mixiy xaqwc aiig uega aixwdy

'îâ.íéîãá øæòìà 'ø äãåîmcd jtyp m` mipta `dc zeiniptd ze`hga 'it`e

dadic jd `ipdn zg` dpzn ozpy xg`

:wqty mewnn ligzne xg` xt `ianeïðúã
.'åë:(.q sc) el e`iveda `nei zkqna

.äàôãåé:ztcei onc.àúééøåàã íéîä êåñéð
:dlr aiigin inp uega jklidùéø äéì øîà

.ùé÷ìsili `xw `eddn xfrl` iax i`

zyly `nl` yewzi` oiie min `xw `eddae

:cinzd zler ly oii ikqpk opira oibelàäå
.øîà÷ âçä éî øæòìà 'øzegt elit`e

sc) dkeq xn`c o`nl `ki`c oibel zylyn

:jqpn did bela (.gn.øîà÷ âçáoeyla

:dil opiqxb `iyew.äéúèéîúùéàmgpnl

:d`tcei.'åë ïðçåé ø"àã àäilekl `nl`

c"nl `ki` jklid `ed `ziixe`c `nlr

] :xeriy mdl oi` e` dl ixinb belaéàî
[åäééðéáiax iz` `w i`ne ibltinw i`na .

:xninl xfrl`.íéîì øåòéù ùéáxn`wc

`ede aiig oibel zyly jqpnd `nw `pz

miz`n llka yic oibel zylyn xzei oicd

edpiycw lecb ilka edpilnc ab lr s`e dpn

iax `z`e dlrnl bgd inl xeriy oi`c ilk

jxck bg myl o`liny `ede xninl xfrl`

nopzck `l eze oibel zyly epiidc o`eli

oibel zyly zwfgn adf ly zigelv (my)

`l ith ied i` la` geliyd on `lnn

minl xeriy yic dil efg `lc ilk edpiycw

:mdl ie`xd `l` oiycwn zxy ilk oi`e
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äãåîåxne` xfrl` iax opz `dc `id oizipzn `ax l"nw i`n dniz .minca xfrl` iax

i`w xfrl` iaxc jzrc `wlqc l"ie `yixa dcenc dpin rny 'ek jqpnd s`

mipevigd minca inewe`l `ki` oizipznc l"i cere minc zvwn` `le lirlc edpd`

d"t` zeakrn zepzn lkc miinipta elit`c opireny`l `ax `z`e xtik zg` dpznac

`"x `ipzc uega zvwn lr aiigc `"x dcen

wxta inp lirle ligzn `ed wqty mewnn xne`

dcen `ax xn`de xn`c (.an sc) i`ny zia

:dl iziin zeinipt ze`hg iab minca `"xéà
zeni x`ya o`k s` dpyd zeni x`ya oldl dn

jeqip oi`c dcen `aiwr iax `dc dniz .dpyd

ipya jqp jqd iqxbc mixtq yie bga `l` mind

ozp 'xc `zile aizk cinza `xw `edde mikeqip

elit`e (.b sc) ziprz zkqn yixa ikd qixb

jeqip `nilc `pz hinzyin `l inp ozp iaxl

`vnc mz epiax xn`e dlek dpyd lk mind

`l bgd zeni x`ya oldl dn i` mipyi mixtqa

opixn`e iyya `l` dfnx `l `aiwr iaxlc

mind jeqip opzc jd `l` (my) ziprz zkqna

xikfn iyya xn`d `aiwr iax i` ipn dray lk

lk rnyn xn`w bga xfrl` iaxe eed inei ixz

mixtqd zqxb ayiil xity d`xpe bgd zeni

nd jeqip oi`c ab lr s`clkn bga `l` mi

ogky`ck dpyd lk uega eilr oiaiig mewn

xacna mikqp eaxw xn`c o`nl oizrnya

mipta lawzn oi`c b"r` zxy ilk `la aiignc

zyecw `la miaixw zenad xzid zryae li`ed

iab lr dlrna (:gw sc) lirl opixn`cke ilk

aiign cigi znaa dxhwd `iedc meync rlqd

inc `l edine zenad xeqi` zrya uega eilr

`l `zydc oeike dfn lecb onf xqegn jl oi`c

wxt yixa `neia opixn`e aiigin ikid mipta efg

mcew uega ohgyy minly (:aq sc) ixiry ipy

xnel yie xeht iaxl leg ilka dlawc lirl `ax xn`c leg ilka mc zlawn leg ilka mikqp `py i`ne z"`e inc dyrn xqegnk dgizt xqegn h"n xeht lkidd zezlc egztiy

:mipta elqtp `lc leg ilka uega oiaixwny mikqpl inc `le mipta lqtp xake li`ed dnaa xykc zngn aiigl epl oi` uega wxfe mipta leg ilka dlawl inc `lcäéúèéîúùéà
ivn iedc melk dywn did `l drny ded i`c yiwl yixl dizhinzyi`c l"ie opgei iax drny ikd xzal `nye ediiexzl oxn` opgei iax `dc dnize d`tcei mgpnl qxhpewa 'it .'ek

(.ew sc zegpn) xn`c o`nl elit`c dniz edfe opaxc mind jeqip xn`c o`nl `ki`c rnyn df itle dinrhn e`le `ziixe`c mind jeqip xn`c dxn` eax `aiwr iax zhiya iyextl

sc dkeq) daxre alel yixa rnyn zvwe minyb ina jxazdl mewnd iptl exkfiy ick minyb onf f` `edy itl `ny dxfra oileg jqpl minkg epwzy `ziixe`c e`l dxfra oileg

idp `nye daxra z`vl ick gafnle mle`d oia miqpkp eid oinen ilra mipdk mzd yiwl yix xn`c `d iab mind jeqipe daxr zerihp xyrc opgei 'xc `dl rci ded yiwl yixc (.cn

`l` oilren oi` yiwl yix xn` oda oilren zigelvl opzp mzd opzc (:bi sc) z`hg cle wxt dlirna qxhpewd 'itl df 'it okzi `l edine dil riny `l mind jeqip daxr dil rinyc

mgpn 'x meyn opgei iax xn`e aiig uega bgd in jqpnd s` xne` xfrl` iax opz `de minl xeriy yi yiwl yix xaqwc `xninl jixte oleka oilren xn` opgei iaxe oibel zylya

llkn oibel zyly inp min s` oibel zyly oii dn i` yiwl yix dil xn`e min ikqp cg`e oii ikqp cg` dikqpe yixcc dxn` `aiwr iax zhiya xfrl` iax d`tceiyiwl yix xaqwc

dil `xiaq edi` la` `aiwr iax zhiya xfrl` iax xn`c mgpnc dinrhl epiid minl xeriy yi xn`c yiwl yixc qxhpewa 'ite xn`w d`tcei mgpnc dinrhl ipyne minl xeriy oi`

yxtl d`xpe ozp 'xe xfrl` iaxe `aiwr iaxc dinrhl xninl dil ded d`tcei mgpnc `nrhl xninl dil dnlc dlirnc 'it eze` okzi `l edine minl xeriy oi`c diax opgei iaxk

iaxk dil `xiaqc meyn `le xeriy oi` dil `xiaq `nl` xn`w bgd in xfrl` iaxe xeriy yi `aiwr iaxlc oibel zyly oldl dn i` dywdy dn epiid d`tcei mgpnc dinrhl

:`aiwr iax zhiya xfrl` iax xn`c iz`w d`tcei mgpnn iwet`l `l` xeriy yi xaqw l"xc xfrl`

ùéáxeriy oi`c ilk edpiycw lecb ilka edpilnc b"r`e dpn miz`n llka yic oibel 'bn xzei oicd `ede aiig oibel zyly jqpnd `nw `pz xn`wc qxhpewa yxit .ibltin `w mina xeriy

ith eed i` la` geliyd on `lnn oibel zyly zwfgn adf ly zigelv opzck `l eze oibel zyly epiidc o`elin jxck bg myl o`lny `ede xninl xfrl` iax `z`e dlrnl bgd inl

`le dlrnl `l llk minl xeriy oi`c lirl xn`w bgd in xfrl` iax `dc dywe epeyl o`k cr odl oiie`xd `l` oiycwn zxy ilk oi`e bgd inl xeriy yic dil efg `lc ilk edpiycw `l

edpirawc bg myl o`lny `ede xninl xfrl` iax `z`e xzei `le zegt `l oibel zyly hwpc xeriy yi xaq `nw `pzc `kti` miig 'xd yxtne (my) dlirnc `idd inp `gkenck dhnl

:bgd in 'ipzna xn`c dinrhl xfrl` 'xe minl xeriy oi`c oibel zylyn zegta aiig `pn edpiraw `l la` `ed `zlin `pnc `zeriaw lirl xn`c dinrhl xfrl` iaxc `pn
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,õeça âça âçä éî Cqðîä óà ,øîBà øæòìà éaø .áéiç©¨©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥¤¨¤¨©
,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL ,øîBà äéîçð éaø .áéiç©¨©¦§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨©

:áéiçàøîâ.íéîca ,øæòìà éaø äãBîe ,àáø øîà ©¨¨©¨¨¤©¦¤§¨¨©¨¦
,÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©
âçä éî Cqðîä óà ,øîBà øæòìà éaø :ìéçúî àeä©§¦©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥¤¨
,äàôãBé íçðî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà :õeça [âça]¤¨©¨©©¦¨¨¦©¦§©¥§¨¨
Ceqéð øîàc ,døîà Baø àáé÷ò éaø úhLa ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¨©¦
,'äéëñðe' ,øîBà àáé÷ò éaø àéðúc .àúééøBàc íénä©©¦§©§¨§©§¨©¦£¦¨¥§¨¤¨
ãçàå ,íénä Ceqéð ãçà ,øaãî áeúkä íéëeqéð éðLa¦§¥¦¦©¨§©¥¤¨¦©©¦§¤¨
äî éà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà .ïéiä Ceqéð¦©©¦¨©¥¥¨¦§©¦¨¨¦©

ìL ïlälìL ïàk óà ,ïébeì úLéaø àäå .ïébeì úL §©¨§Ÿ¤¦©¨§Ÿ¤¦§¨©¦
ä éî' ,øæòìàúBîé øàLa ïläl äî éà .øîà÷ 'âç ¤§¨¨¥¤¨¨¨©¦©§©¨¦§¨§

,[øæòìà éaøå] .äðMä úBîé øàLa ïàk óà ,äðMä©¨¨©¨¦§¨§©¨¨§©¦¤§¨¨
øîàc .éqà éaø øîàc àä ,dézèéîzLéà .øîà÷ 'âça'¤¨¨¨©¦§§¦§¥¨§¨©©¦©¦§¨©
úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éqà éaø©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦§§¨¦¦§©
äëìä ,íénä Ceqéðå ,äáøò ,úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦©©¦£¨¨

ìL Cqðîä ,ïðaø eðz .éðéqî äLîìâça íéî ïébeì úL §Ÿ¤¦¦©¨©¨¨©§©¥§Ÿ¤¦©¦¤¨
ïàlî íà ,øîBà (ïBòîL éaøa) øæòìà éaø .áéiç ,õeça©©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦¦§¨

ì,÷çöé øa ïîçð áø øîà .eäééðéa éàî .áéiç ,âç íL §¥¨©¨©¥©§¨©©©§¨©¦§¨
,øîà àtt áø .éâìôéî÷ ,íéna øeòéL Léa§¥¦©©¦¨¦§§¦©¨¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc migaf(ipy meil)

,áéiçxiznd lk zxhwda wx uega aiignd xfril` iax elit`e ©¨
lirl x`eank(`"r).`xnba x`eaiy itk ,dfa dcen

âçä éî Cqðîä óà ,øîBà øæòìà éaømyl ilka e`lnzdy-] ©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥¤¨
[zekeqd bga gafnd lr jeqip.áéiç ,õeça âça¤¨©©¨

ícä éøéL ,øîBà äéîçð éaøceqil jtydl mpicy ze`hg ly ©¦§¤§¨¥§¨¥©¨
gafnd,áéiç ,õeça ïáéø÷äLlre ,dxtkd z` miakrn mdy oeik ¤¦§¦¨©©¨

.mipta zlawznd dxenb dwixfl miaygp ok

àøîâ
df oicy zx`an `xnbd .aiig uega mc zvwn wxefdy dpyna epipy

:zercd lkl xn`p,àáø øîàz` xhet lirl xfrl` iaxy s` ¨©¨¨
,xizn ivg uega aixwndíéîca øæòìà éaø äãBîewx wxefdy ¤©¦¤§¨¨©¨¦

,aiig uega zg` mc zpznàéðúc`neia(.q)meia ozepd iabl §©§¨
mi`pzd ewlgpy ,mcd jtype miptay ze`fddn wlg mixetikd

,dligzn aey dfne xg` xt `ian `nw `pzl ,epicaøæòìà éaø©¦¤§¨¨
÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøåze`fdaìéçúî àeäzefdl §©¦¦§§¦¦§¤¨©©§¦

xtd mcn ozp xaky zepznd z` aey zefdl jixv epi`e ,x`yd z`
zaygp zg` d`fd mb xfrl` iaxly x`ean df oicn .oey`xd
miaiigy dcen `ed ok lre ,mipta zlawznd dnvr ipta dcearl

.uega dilr
:dpyna epipyõeça [âça] âçä éî Cqðîä óà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥¤¨¤¨©

.aiigäàôãBé íçðî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ztcei xirdny - ¨©©¦¨¨¦©¦§©¥§¨¨
xn`y df oicøîàc ,døîà Baø àáé÷ò éaø úhLa ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¨©
`aiwr iax,àúééøBàc íénä Ceqéðmipta milawzn mindy oeike ¦©©¦§©§¨

`aiwr iax xaq okide .uega mkeqip lr xfrl` iax aiign dxezd on
,jkàéðúcziprza(:a),mind jeqip micnel oipn zwelgnéaø §©§¨©¦

,øîBà àáé÷òzekeqd bg zepaxw ly iyiyd meia xn`phk xacna) £¦¨¥
(`lDzgpn cinYd zlr caNn','äéëñðea 'dikqp'nemiax oeyl ¦§©Ÿ©©¨¦¦§¨¨§¨¤¨

y epcnlãçàå ,íénä Ceqéð ãçà ,øaãî áeúkä íéëeqéð éðLa¦§¥¦¦©¨§©¥¤¨¦©©¦§¤¨
ïéiä Ceqéð.dpyd lka oaxwd mr `ad ¦©©¦

:`xnbd dywnéà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàiaxy jk m` - ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨¦
ikeqip eywed df weqta ixd ,'dikqpe'n mind jeqip cnel xfrl`

,cer myn cenll yie ,oiide mindïläl äî`weec `ed oiid jeqip ©§©¨
ìLïébeì úL,zegt `leïàk óàexeriy mind jeqipìL,ïébeì úL §Ÿ¤¦©¨§Ÿ¤¦

,dyw ok m` j` ,uega eilr miaiig oi` jkn zegtaeøæòìà éaø àäå§¨©¦¤§¨¨
epizpyna,øîà÷ 'âçä éî'zegt lr elit` uega aiigny rnyne ¥¤¨¨¨©

,opgei iaxl yiwl yix dywd cere .bgl eycwed m` oibel dylyn
éà,cer myn cenll yi ,'dikqpe'n cnlp mind jeqipy jk m` -äî ¦©

ïlälmb uega oiid jeqip lr miaiigïàk óà ,äðMä úBîé øàLa §©¨¦§¨§©¨¨©¨
mb aiig `di uega min jqpnd,äðMä úBîé øàLa,dyw ok m` j` ¦§¨§©¨¨

[øæòìà éaøå]epizpyna'âça'`weec,øîà÷zeni x`yay epiidc §©¦¤§¨¨¤¨¨¨©
.uega mind jeqip lr miaiig oi` dpyd

dgec .d`tcei mgpn iax ixac z` dgec `xnbd el` zeiyew gkn
:`xnbddézèéîzLéàd`tcei mgpn iaxn dhnyp -àädkld - ¦§§¦§¥¨

eféaø íeMî ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc ,éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦
,íénä Ceqéðå ,äáøò ,úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð§§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦©©¦

od,éðéqî äLîì äëìäiq` ax ixacn .dxezd on ody epiidc £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ok m`e ,weqtn dyxc ila mb dxezd on `ed mind jeqipy x`ean
iaxk 'dikqpe'n mind jeqip cnl `l xfrl` iaxy xnel xyt`
jqpnd z` aiign `ed ok lre ,ipiqn dynl dkldn `l` ,`aiwr
ly ef dkld dxn`p mday bgd zenia wxe ,cg` bel lr elit` uega

.mind jeqip
:uega jqpnd aeig oica `ziixaìL Cqðîä ,ïðaø eðzíéî ïébeì úL ¨©¨¨©§©¥§Ÿ¤¦©¦

,øîBà (ïBòîL éaøa) øæòìà éaø .áéiç ,õeça âça`weecïàlî íà ¤¨©©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦¦§¨
ì.áéiç ,âç íL §¥¨©¨

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.xfrl` iaxe `nw `pz ewlgp dna - ©¥©§
éâìôéî÷ íéna øeòéL Léa ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmzwelgn - ¨©©©§¨©¦§¨§¥¦©©¦¨¦§§¦

mdl oi`y xaeq `nw `pz ,mind jeqipl dlrnl xeriy yi m`d `id
,mind eycwzp oibel dylyn xzei lecb ilka `lnnd ok lre ,xeriy
,aiig min oibel zyly uega jqpndy ezpeeke ,aiig uega mkqpnde

oibel dylyn xzei oicd `edeyiy xaeqe ,eilr wlgp xfrl` iax j` .
jkn xzei ilka `lnnde ,oibel zyly epiidc dlrnl xeriy minl
,mdl ie`xd z` `l` miycwn zxy ilk oi`y oeik mind eycwzp `l
epiidc ,'aiig bg myl o`ln m`' xn`y edfe ,uega mkeqip lr xehte

.bgl m`elin jxck ,oibel zyly ly ilka o`ln m` `weec
:mzwelgna sqep xe`ia,øîà àtt áøyi `nw `pzl mb mlerl ©¨¨¨©

mind eycwzp `l oibel dylyn xzei ilka `lnnde ,minl xeriy
,zercd lkl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migaf(ipy meil)

àøîâ
,àçtð ÷çöé éaø éòad z` mipta xihwndõîB÷cg` `edy ¨¥©¦¦§¨©¨¨¤

`idy dpeald z` xihwd `le ,dlik`a dgpnd ixiiy z` mixiznd
,ipyd xizndíéøéMa Bãâðk øéziL eäîunewd zxhwd m`d - ©¤©¦§¤§©¦©¦

,wtqd iccv mdne .dgpnd ixiiyn zivgn dlik`a ecbpk dxizn
cg` xizn m`déøL àøLéîxzepde dgpndn ivg ixnbl xizn - ¦§¨¨¥
,dligzak xeq`ì÷éî éLeì÷ BàLxeqi`d z` yilgn `edy e` - ¨¥¦§¨

zn epi` j` ,dgpnd lkn.dpnn wlg mey xi
:`xnbd zxxanïàîc àaélà,dfa wtzqdl yi mi`pzdn inl -éà ©¦¨§©¦

øîàc øéàî éaøc àaélàzegpna(.fh)øézî éöça ïéìbôîm` - ©¦¨§©¦¥¦§¨©§©§¦©£¦©¦
dgpnd dlbtzp ,unewd zxhwd zrya lebit zaygn odkd ayg
cg` lk i`ce ezhiyl ixd ,dpeald xihwdyk ok ayg `ly s`

mixizndnéøL àøLéî`l` lebit oi`y ,dgpndn ivg ixnbl ¦§¨¨¥
e .ixnbl zxznd dcearaéà`ed wtqdïéà éøîàc ïðaøc àaélà ¦©¦¨§©¨¨§¨§¦¥

øézî éöça ïéìbôî,zlbtn mixizndn wlga lebit zaygn oi` - §©§¦©£¦©¦
cg` xizn mzhiyly okzi ixdì÷î àìå éøL àøLéî àì,Léì÷ L Ÿ¦§¨¨¥§Ÿ¦§¨¨¦

iaxl oipne ,mixiznd ipy eaxwiy cr dligzak dxeq` dgpnd `l`
.xeqi`d z` dyilgn e` dxizn i`ce cg` xizn zaxwdy wgvi

:xxal `xnbd dtiqeneøæòéìà éaøc àaélà àlàdf wtq m`e - ¤¨©¦¨§©¦¡¦¤¤
z`lrd lr `l` uega miaiig oi`y epizpyna xfril` iax itl `ed

,dxhwd dpi` cg` xizn zxhwd m` ixd ,mixiznd lkøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
i`ceøîàc ,déì àøéáñ ïðaøky [mixaeqd-]éöça ïéìbôî ïéà §©¨¨§¦¨¥§¨©¥§©§¦©£¦
,øézîdxhwd ef oi` recn xizn ivga lebit yi ezhiyl m`y ©¦

zxhwdy wgvi iaxl oipn dyw o`k s` ok m`e ,uega dilr aiigzdl
`ny ,dleka xeqi`d z` dyilgn e` dgpn ivg dxizn cg` xizn

.mixiznd lk eaxwiy cr dligzak dxeq` dgpnd lk
:`xnbd dwiqnàlàxn`p df wtqàëäc ïðaøc àaélàitl - ¤¨©¦¨§©¨¨§¨¨

e` unew] xizn ivg zxhwd lr uega miaiignd epizpyna minkg
wgvi iax wtzqde ,dcear ef mipta s`y gkene ,[dpealéàîdn - ©

,xizn ivg zxhwd zlretéøL àøLéîdgpn ivg ixnbl,Léì÷ Bà ¦§¨¨¥¨¦
ì÷îL:`xnbd zniiqn .dgpnd lkn xeqi`d z`.e÷éz ¦§¨¥

äðùî
:uega min jqpnde mc wxefd ipic,õeça íc úö÷î ÷øBfäoebk ©¥¦§¨¨©

,zg` mc zpzn wx ozpy
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc migaf(iyily meil)

eéâéìt øaãna íéëñð eáø÷amr mikqp eaxw xacna m` ewlgpe - §¨§§¨¦©¦§¨§¦¦
eycwzpa wx aiig uega min jqpnd m`d ewlgp df itle ,zepaxwd

mikqp zyxta xn`py .x`eaiy itke ,zxy ilka(a eh xacna)E`az iM'¦¨Ÿ
ux` iabl wx dxn`p dyxtdy rnyne ,'ebe 'mkizaWFn ux` l ¤̀¤¤§Ÿ¥¤
eidyk s` `nw `pzl ,zwqer `id dna mi`pzd ewlgpe ,l`xyi
ux`d z`ia zxkfd df itle ,cren ld`a mikqp eaxw xacna l`xyi
yeaik zepya cigi lkl dxzedy dphw dnaa s`y epcnll d`a
mikqp dperh cigi znay oeike ,mikqp oaxwd oerh ,ux`d zwelge

oldl x`eank zxy ilk da oi`y s`(.biw)uega mikqp aixwnd mb ,
itle ,mikqp eaxw `l xacna xfrl` iaxl j` .aiig zxy ilk `la
okyna mikqp oic epcnll d`a dyxta zxkfend ux`d z`ia df
miaxw mikqp oi`y `vnpe ,cigi znaa `le ,ycwnd ziaae dliy
,xeht ilk `la uega jqpnd ok lre ,zxy ilk `lae dphw dnaa
m` `weec epiidc ,'aiig bg myl o`ln m`' xfrl` iax xn`y edfe

.zxy ilka m`ln
:mzwelgna iyily xe`ia,øîà àðéáøiaxl oiae `nw `pzl oia ©¦¨¨©

dphw dna s`y zcnln mikqp zyxte ,xacna mikqp eaxw xfrl`
`l` ,ilk yeciw `la miaxwd mikqp yiy `vnpe mikqp dperh
xeaiv zaeg `ed mind jeqip ixdy ,oiid jeqip iabl wx ok ep`vny

e ,zxy ilk da yiy dlecb dnaa wx bdepeíénä Ceqéð ïéãîìa¦§¥¦¦©©¦
ïéiä Ceqépîueg aeig oiprl,éâéìtmind jeqip micnl `nw `pzly ¦¦©©¦§¦¦

oeik aiig ilka eycwzp `ly min uega jqpnde ,oiid jeqipn
oi` xfrl` iaxl j` ,ilk yeciw `la dphw dnaa oiid jeqip ep`vny
min jqpnd j` ,aiig ilk yeciw `la oii uega jqpnd `weece ,micnl

.zxy ilka eycwzpe bg myl o`ln m` wx aiig
:oiid jeqip oiprl mb dnec mi`pz zwelgn d`iand dipy `ziixa

ìL Cqðîä ,ïðaø eðzéaøa øæòìà éaø .áéiç ,õeça ïéé ïébeì äL ¨©¨¨©§©¥§Ÿ¨¦©¦©©¨©¦¤§¨¨§©¦
ïLcwL àeäå ,øîBà ïBòîLel` oibel dylyl,éìkaoyciw `l j` ¦§¥§¤¦§¨©§¦
:`xnbd zxxan .aiig epi`eäééðéa éàîiaxe `nw `pz ewlgp dna - ©¥©§
:`xnbd zx`an .xfrl`,÷çöé áø øa àãà áø øîàzercd lkl ¨©©£¨©©¦§¨

e ,zxy ilka oiid z` ycwl jixveäééðéa àkéà úBcéî éöeøéa- ¥¥¦¦¨¥©§
zty lrn hrn svy dn epiidc ,mivexiad m`d `id mzwelgne
dn wxy e` ,ilkd zyecwa miycwzn ,ixnbl `lnzn `edyk ilkd
jqip m` okle ,miyecw mivexiad `nw `pzl .ycwzn ilkd jezay

aiig ,oibel dyly mivexiad mr cgi exeriyy oii uegaiaxl j` ,
dyly jqpn m` `l` aiig epi`e miyecw mpi` mivexiad xfrl`

.mivexiad caln ,ilkd jeza eycwzpy oibel
:mzwelgna sqep xe`iaäîaa íéëñð eáø÷ ,øîà äaøc déøa àáø̈¨§¥§©¨¨©¨§§¨¦©¨¨

dphw,eäééðéa àkéàmikqp da eaxw `nw `pzly ,lirl x`eanke ¦¨¥©§
iaxe ,ilk `la s` aiig uega oii jqpnd ok lre ilk yeciw `la
lre ,ilk yeciw `la mikqp oi`e ,mikqp da eaxw `ly xaq xfrl`

.ilka oiid ycwzp m` `l` aiig epi` uega jqpnd ok
:`xnbd dtiqenéàpz éðäc àúâeìôáexfrl` iaxe `nw `pz - ¦§§¨§¨¥©¨¥

,el` mi`pz ly mzwelgna ewlgpäëéøö dðéà ãéçé úîa ,àéðúc§©§¨¨©¨¦¥¨§¦¨
.íéëñð äðeòè íéøîBà íéîëçå ,éaø éøác ,íéëñðxaeq `nw `pz §¨¦¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨§¨¦

jqpnd ok lre ilk yeciw `lae cigi znaa mikqp yiy minkgk
cigi znaa mikqp oi`y iaxk xaeq xfrl` iaxe ,aiig ilk `la uega
.lirl x`eanke xeht ilk `la uega jqpnd ok lre ,ilk yeciw `lae

:`xnbd dkiynnéàpz éðäå`id minkge iax zwelgne -éðäk §¨¥©¨¥§¨¥
éàpz,el` mi`pz zwelgnk -,àéðúcmikqp zyxta xn`peh xacna) ©¨¥§©§¨

(aeàáú ék',`ziixad zyxec ,'ebe 'mkizaWFn ux` l`dðéòèäì ¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤§©§¦¨
øaãî áeúkä äìBãb äîáa íéëñðeaxw `ly epcnln aezkd - §¨¦§¨¨§¨©¨§©¥

`le dlecb dnaa wx mikqpa eaiigzp ux`l e`ayne ,xacna mikqp
.cigi znaa:`ziixad zxxanøîBà äzàwqer aezkdyäîáa ©¨¥§¨¨

Bðéà Bà ,äìBãbaezkde xacna mikqp eaxw `l` ,ok epi` `ny - §¨¥
y cnlnäpè÷ äîáa eléôà:`ziixad daiyn .mikqpa miaiig £¦§¨¨§©¨

øîBà àeäLkweqtd jyndaïúBð éðà øLà íëéúBáLBî õøà ìà' §¤¥¤¤¤§¥¤£¤£¦¥
éøä ,'íëìy ,'mkl' oeyln rnyn -íëleëì úâäBpä äîáaepiidc ¨¤£¥§¨¨©¤¤§§¤
xeaiv zna.ìàòîLé éaø éøác ,øaãî áeúkäj`àáé÷ò éaø ©¨§©¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨

,øîBàxn`py dn'eàáú ék'dlecb dnaa epi` ,mikqp zyxta ¥¦¨Ÿ

`l` ,xacna mikqp eaxw xak ixdyäpè÷ äîáa íéëñð dðéòèäì§©§¦¨§¨¦§¨¨§©¨
.øaãî áeúkä:`ziixad zxxanøîBà äzàxacna mikqp eaxwy ©¨§©¥©¨¥

mb mikqp oirhn weqtde,äpè÷ äîáìj`Bðéà Bàokàlà`a §¨¨§©¨¥¤¨
wx mikqp oirhdl,äìBãb äîáìaezkd eprinynemikqp eaxw `ly §¨¨§¨

.xacna:`ziixad daiyn,'íëéúBáLBî õøà ìà' øîBà àeäLk§¤¥¤¤¤§¥¤
éøäy,øaãî áeúkä úBáLBî ìëa úâäBpä äîáacigi zna epiidc £¥§¨¨©¤¤§¨¨©¨§©¥

.cg` mewna `idy xeaiv zna `le ,mewn lka zipapd
:`xnbd zniiqnøîBì àöîzLk,`vnz mdixaca wcwczyk - §¤¦§¨©

yìàòîLé éaø éøáãìi`ce ,dlecb dnaa dyxtd z` yxecdàì §¦§¥©¦¦§¨¥Ÿ
,øaãna íéëñð eáø÷mikqp oic eprinydl dxezd dkxved ok lre ¨§§¨¦©¦§¨

,dlecb dnaaàáé÷ò éaø éøáãìecigi znaa dyxtd z` yxecd §¦§¥©¦£¦¨
,øaãna íéëñð eáø÷.lirl x`eanke ¨§§¨¦©¦§¨

:dpyna epipyícä éøéL ,øîBà äéîçð éaøze`hg lyïáéø÷äL ©¦§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨
.áéiç ,õeça:epic z` dingp iax xn` in zhiyk zx`an `xnbd ©©¨

äéîçð éaø [àðz] ,ïðçBé éaø øîà,df oicéøáãkl`rnyi iax ¨©©¦¨¨¨¨©¦§¤§¨§¦§¥
øîBàälirl(.ap)ïéákòî íééøéLz` zakrn mcd ixiiy zkity - ¨¥¦©¦§©§¦

.dwixfk dxenb dcear `idy oeik uega dilr miaiig ok lre ,dxtkd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyà äéîçð éaøéøéL ,øîB ¥¦¥©¦§¤§¨¥§¨¥

ícä éøéL àìäå ,àáé÷ò éaø Bì øîà .áéiç õeça ïáéø÷äL ícä©¨¤¦§¦¨©©¨¨©©¦£¦¨©£Ÿ§¨¥©¨
`l` devnd xwirn mpi`,íä äåöî éøéLz` miakrn mpi`e §¨¥¦§¨¥

.uega dilr aiig recne dxenb dcear dpi` mzkitye ,dxtkdøîà̈©
Bì,dingp iaxïéøãôe ïéøáéàzepaxwayeçéëBé,ixackéøéL ïäL ¥¨¦§¨¦¦¤¥§¨¥

äåöî,dxtkd z` zakrn dpi` mzxhwd ixdyåmewn lkn ¦§¨§
Bì øîà .áéiç õeça ïáéø÷nä,`aiwr iaxàìjixack gikedl oi` - ©©§¦¨©©¨¨©Ÿ

oky ,mixa`näãBáò úlçz ïäL íéøãôe íéøáéàa zøîà íàlre ¦¨©§¨§¥¨¦§¨¦¤¥§¦©£¨
jk meyn ike ,aiig uega mxihwnd okøîàzmbïðéàL ícä éøéLa Ÿ©¦§¨¥©¨¤¥¨

äãBáò úlçzdf itle .aiig uega maixwndy mcd zcear seq `l` §¦©£¨
,dywn `xnbdàúéà íàåiax mrhy opgei iax ixack ok` m`e - §¦¦¨

,mixa`n `aiwr iaxl aiyd recn ,miakrn miixiyy meyn dingp
déì àîéìmcd ixiiy jzhiyly oeik ilr dywn dz` ,el xn`i - ¥¨¥

izhiyl j` ,miakrn mpi`éákòî énð éðämcd ixiiy s` - ¨¥©¦§©§¦
enrh oi` i`ce `l` ,uega maixwnd z` aiign ip` ok lre ,miakrn

:`xnbd zniiqn .jk meynàúáeéz.opgei iaxl `id `kxit ok` - §§¨
:ef `iyew ziigcàzLäå[eiykre-],äáäà øa àãà áø øîàc §©§¨§¨©©£¨©©£¨

ú÷Bìçî`weec `id miakrn miixiy m`d mi`pzdíééøéMa ©£¤©¦©¦
íéiîéðtäzeiniptd ze`hg mc ixiiya -,íéðBöéçä íééøéMa ìáà ©§¦¦¦£¨©¦©¦©¦¦

zepevigd ze`hg mc ixiiya -,éákòî àì ìkä éøácozip df itl ¦§¥©ŸŸ§©§¦
,opgei iax lr `iyewd z` zegcläéîçð éaø øîà÷ ékaixwndy ¦¨¨©©¦§¤§¨

`ed ,aiig uega mcd ixiiy,íéîéðtä íééøéMaopgei iaxk enrhe ©¦©¦©§¦¦
e ,miakrn el` miixiyyàéää àéðz éëiax dywd day `ziixade - ¦©§¨©¦

zwqer dingp iaxl `aiwr,íéðBöéçä íééøéMael aiyd `l ok lre ©¦©¦©¦¦
mpi`y mda dcen `edy oeik ,miakrn el` miixiyy dingp iax

:`xnbd dtiqene) .xeht uega maixwnde miakrnàì àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨Ÿ
øîà÷ éàî òãé[ixac zpeek dn-]àeä ,äéîçð éaø`aiwr iax - ¨©©¨¨©©¦§¤§¨

,øáñyäéîçð éaøa mbøîà íéðBöéç íééøéLuega maixwndy ¨©©¦§¤§¨¦©¦¦¦¨©
,aiigdéì øcäî à÷ån eilr dywd ok lre -íéðBöéçä íééøéLmdy §¨©§©¥¦©¦©¦¦

.miakrn mpi`e devn ixiiy wxäéîçð éaøå`le mixa`n dpry §©¦§¤§¨
,miiniptd miixiya wx epic z` xn` ok` `edy aiydéaøc åéøáãì (¦§¨¨§©¦

øîà÷ àáé÷òzn`a ,xnelk ,el dpr `ed `aiwr iax ly ezxaqk - £¦¨¨¨©
,uega miaiig miiniptd miixiy lr wx ok`e miakrn miixiyy inrh
dywn dz` ok lre miipevigd miixiya mb xn`p ipicy jzxaql j`
mdy mixa`a ep`vn ixdy `iyew dpi` ef ,devn ixiiy mdy ilr

.aiig uega maixwnde devn ixiiy

äðùî
:serd oaxwn uega dlrnde hgeyd ipicíéðôa óBòä úà ÷ìBnä©¥¤¨¦§¦

äìòäåeze`áéiç ,õeça.uega miycw dlrnd oick zxk÷ìîser §¤¡¨©©¨¨©
øeèt ,õeça äìòäå õeçazbdep dwiln oi`y oeik d`lrdd lr ©§¤¡¨©¨

dwilnd lr xeht oke ,dlap dyrp uega wlnpy df sere ,mipta `l`
lirl `xnbd zyxecy itk(.fw).
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

.éâìôéî÷ øáãîá íéëñð åáø÷áith iln ike minl xeriy yi edl zi` ediiexze

uega odilr aiigl ilk zyecw mikqpa ira `l aiignc `nw `pze ilk edpiycw `l

ux`d z`ia jklid dpy mirax` lk xacnay cren ld`a mikqp eaxw xaqwc

ly raye ux`d yeaik ly rayay `a epcnll jl glya mikqp zyxta dxen`d

zenad exzede lblba eidyk ux`d welig

`dz (:aiw sc onwl) `xza wxta opzck

meync mikqp dperh cigi lk ly dphw dna

ux`d z`ia xninl jixhvi` `l xeaiv zna

zenac oeike jka eaiigzp xacnd on `dc

`kil zxy ilk mzde mikqp oiperh cigi

uega (.biw sc onwl) `xza wxta xn`ck

`la zenad xeqi` zrya ediilr aiigin inp

zenad xzid zryae li`ed ilk yeciw

lirl oxn`ck ilk zyecw `la oiaixw

daxwd `iedc meyn rlq iab lr olrna

dlr aiigin zenad xzid zrya cigi znaa

cxi `l dlr m` mipta `dc xeqi` zrya

dlr m` `veil oipn (:ct sc) lirl oxn`ck

xfrl` 'xe dnaa xyk `vei ixdy cxi `l

ux`d z`iae xacna mikqp eaxw `l xaq

xg`l daiyie dyexi xg`l mikqpa xen`d

jkitl eaiigzpc `ed dliya okyn erawy

lky meyn aezkl ux`d z`ia dkxved

`ae okyna eaxw `l xacnay dpy mirax`

`le minler ziae dliya eaiigl aezkd

zephwd zenaa weligde yeaikd zepya

`idy dphw dnaa mikqp eaxw `l jklid

oi`ya edpiwq` i`e zxy ilka `ly

inp ikde ediilr aiigin `l uega oiycwen

mikqpa ilk zyecw irac o`nc onwl opixn`

:xacna mikqp eaxw `l xaqøîà àðéáø
.'åë íéîä êåñéð ïéãîìámikqp eaxw r"kce

dnal mikqpa xen`d ux`d z`iae xacna

ilk yeciw `la dnaa eaxwe `z` dphw

`l mind jeqipa ogky` oiid jeqipa edine

`l` eaxw `le od xeaiv zaeg `dc ogky`

`pz ibilt `dae zxy ilka xeaiv znaa

oiid jeqipn mind jeqip oicinl xaq `nw

iaxe ilka eycw `l 'it`e uega aiigl

`ed oiid jeqipe oicinl oi` xaq xfrl`

mind jeqip la` ilk `la uega aiigznc

:`l eycw `l oi` eycw.åäééðéá éàîi`na

:ibilt.úåãîä éöåøéázty lr svy dn

opax edin era ilk zyecw ediiexze ilkd

:(.gt sc) zegpna `id i`pzc `zbelte opira ilk jeze eycwzp `l xaq xfrl` iaxe eycwzp gl ly zecn ivexia ixaq.øîà àáøã äéøá äáøzyecw ira `l `nw `pz

:ziyixtck eaxw `l y"xa xfrl` iaxl eaxw `nw `pzl ibltinw xacna mikqp eaxwae ilk.éàðú éðäã àúâåìôáåjklid dphw dnaa mikqp oi` xn`c [iaxk] y"xa `"x

:zxy ilk `la dil ogky`e cigi znaa mikqp yi ixn`c l"q opaxk w"ze ilk yeciw `la jeqip ogky` `l.åàáú éë:jl glya aizk mikqp zyxtaíéëñð äðéòèäì
.äìåãâ äîáá:cigi znaa `le xeaiv znaae oda eaiigzp ux`l e`ayne xacna mikqp eaxw `ly jcnll aezkd `a.äðè÷ äîáá àìà åðéà åàdlecb dnaa eli`c

mpirhdl aezkd `ae ewlige eyaiky mipya exzed ux`l eqpkpyke okynd mwedyn zenad exq`p dpy 'n lkc i`ed `l dphw dna `zyd cr edine iaxw inp xacna

:'ek mkl ozep ip` xy` xne` `edyk :cigi zna iycwl mikqpàáé÷ò éáøå.äðè÷ äîáì íéëñð äðéòèäì øîåà:iaxw inp xacna `dc jixhvi` `l dlecb`cåðéà åà
.äìåãâ äîáì àìà:xacna mikqp eaxw `lc `xw opireny`e.úåáùåî ìëázeayen dil rnyn l`rnyi 'xe cg` mewna `l` dpi` xeaiv zna eli`c cigi zna epiidc

:daiyie dyexi xg`l.äéîçð 'ø àðúwxef x`yk uega dilr aiigzdl `id dcear jklid z`hga oiakrn mcd ixiy (.ap sc lirl) onewn edfi`a xne`d ixack 'ipzna

:minc zvwn.ïä äåöî éøéù:devn ixiy e`yre aezkd ewzp mcd lk z`e xnel cenlz epakri leki (my) onewn edfi`a xn`ck dxtkd z` oiakrn oi`yíéøáéà øè÷ä
.íéøãôå:mca `l` dxtk oi`c dxtkd z` oiakrn oi`.àúéà íàå:zepzn x`yk od dcear zligzk inp ipd dil `nip oiakrn dingp iaxlc.ú÷åìçîonewn edfi`a

:mixiy aekirc.úåéîéðôä úåàèçá:zeakrn odizepzn lk.àéää àéðú éëåoaixwndc eda dingp iax dcene mipevigd mixiya od devn ixiyc dingp iax dil ice`c

:xeht uega.éëä éàb"d :mipevig il zxn` z`e mipeviga `le minipta ixn` ik dil `nip gikei mixai` xhwd dil xcd` i`n`.ì"à÷ àáé÷ò éáøã åéøáãì àìàicicl

:gikei mixai` xhwd od devn ixiy zxn`c inp jcicl oiakrn mixiy'éðúî.õåçá ÷ìîinp ezwiln lre ez`lrd lr xeht jkitl mipta `l` dwiln oi`y `id dlap

:wlend `le hgeyd (.fw sc) oiwxit yixa oxn`ck xeht.íéðôá óåòä úà èçåùäoilerd lk `lde xn`z m`e uega ez`lrd lr xeht jkitl mipta ie`x epi` aeye leqt

:opira mipta lawzn oileqt x`y oiprl la` diiax `pngx mzd ez`lrd lr oiaiige `ed leqt uega hgeyd lke oz`ivia oilqtp uega
èçù
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åáø÷ái`e minl xeriy yi edl zi` ediiexze qxhpewa 'it .ibltin `w xacna mikqp

xeriy oi` ixaq ediiexz `l` xeriy oi` xaq oigxk lr `"xc ok xnel xyt`

:`wec e`l `nw `pzc oibel zylyeäîádlecb dnac miyxtn yi .dphw dnae dlecb

xzid ediiexzc xwir qxhpewd yexite xzid zry dphw dnae zenad xeqi` zry ixw

dnae xeaiv zna `id dlecb dnac `l` zenad

yi iaxc b"r`e cigi zna `id dphwxn` l`rn

zeayen yixce dlecb dnal mikqp dpirhdl

`ipzcke qxhpewa yxitck daiyie dyexi xg`l

exq`p f`e (.fl sc) oiyecwc `nw wxtae ixtqa

ixg` exzedyk s` n"ne dliyl e`ay zenad

xeaiv znac l`rnyi iax dcen oerabe aepa ok

:mikqp dperh

éøáãì.xacna mikqp eaxw `l l`rnyi iax

qxhpewa yxit (my f"b) oiyecwa

in rcei ipi`e xeaiv oaxwa eaxw `nlr ileklc

xn` ixtiqa ipzwc meyn `nye jkl ewiwfd

jcnll aezkd `a l`rnyi iax icinlzn cg`

`l` mikqpd lr cigi aiigzp `ly mikqpd lr

yxitc qxhpewd oeyl dfe ux`l oz`ian

eaxw `l xaq l`rnyi 'x (my f"b) oiyecwa

dfe mi`elina aizkc ab lr s`e xacna mikqp

zlera mikqp da aizke gafnd lr dyrz xy`

`l micigid la` iedc `ed xeaiv oaxwa cinz

xg`l ux`d z`ian `l` mikqpa eaiigzp

mikqp eaxw xaq `aiwr iaxe daiyie dyexi

:xacna cigiléëmiixiya dingp iax xn`w

iaxc rnyn (.hl sc) y"a wxta lirl .miiniptd

:izyxit mye mipevigd miixiya ixii` dingp

éëådne .mipevigd miixiya `idd `ipz

edi`c b"r` egikei mixai` el aiydy

ikd `pzc digxe` `nrh i`da yiig `l diteb

:(:fr sc lirl) zaexrzd wxta ziyixtck

hgeyd
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Ceqéð ïéãîìa ,øîà àðéáø .éâéìt ,øaãna íéëñð eáø÷a§¨§§¨¦©¦§¨§¦¦©¦¨¨©¦§¥¦¦
ìL Cqðîä ,ïðaø eðz .éâéìt ,ïéiä Ceqépî íénääL ©©¦¦¦©©¦§¦¦¨©¨¨©§©¥§Ÿ¨

,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .áéiç ,õeça ïéé ïébeì¦©¦©©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
áø øa àãà áø øîà .eäééðéa éàî .éìka ïLcwL àeäå§¤¦§¨©§¦©¥©§¨©©£¨©©
äaøc déøa àáø .eäééðéa àkéà ,úBcéî éöeøéa ,÷çöé¦§¨¥¥¦¦¨¥©§¨¨§¥§©¨
éðäc àúâeìôáe .eäééðéa àkéà ,äîaa íéëñð eáø÷ ,øîà̈©¨§§¨¦©¨¨¦¨¥©§¦§§¨§¨¥
.éaø éøác ,íéëñð äëéøö dðéà ãéçé úîa ,àéðúc ,éàpz©¨¥§©§¨¨©¨¦¥¨§¦¨§¨¦¦§¥©¦
.éàpz éðäk ,éàpz éðäå .íéëñð äðeòè ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¨§¨¦§¨¥©¨¥§¨¥©¨¥
,äìBãb äîáa íéëñð dðéòèäì ,'eàáú ék' ,àéðúc§©§¨¦¨Ÿ§©§¦¨§¨¦§¨¨§¨
eléôà Bðéà Bà ,äìBãb äîáa øîBà äzà .øaãî áeúkä©¨§©¥©¨¥§¨¨§¨¥£¦
øLà íëéúBáLBî õøà ìà' øîBà àeäLk .äpè÷ äîáa§¨¨§©¨§¤¥¤¤¤§¥¤£¤
áeúkä ,íëleëì úâäBpä äîáa éøä ,'íëì ïúBð éðà£¦¥¨¤£¥§¨¨©¤¤§§¤©¨
,'eàáú ék' ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,øaãî§©¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¦¨Ÿ
äzà .øaãî áeúkä ,äpè÷ äîáa íéëñð dðéòèäì§©§¦¨§¨¦§¨¨§©¨©¨§©¥©¨
àeäLk .äìBãb äîáì àlà Bðéà Bà ,äpè÷ äîáì øîBà¥§¨¨§©¨¥¤¨§¨¨§¨§¤
ìëa úâäBpä äîáa éøä ,'íëéúBáLBî õøà ìà' øîBà¥¤¤¤§¥¤£¥§¨¨©¤¤§¨
éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk .øaãî áeúkä ,úBáLBî¨©¨§©¥§¤¦§¨©§¦§¥©¦

aø éøáãìe .øaãna íéëñð eáø÷ àì ,ìàòîLé,àáé÷ò é ¦§¨¥Ÿ¨§§¨¦©¦§¨§¦§¥©¦£¦¨
ícä éøéL ,øîBà äéîçð éaø :øaãna íéëñð eáø÷̈§§¨¦©¦§¨©¦§¤§¨¥§¨¥©¨
éaø [àðz] ,ïðçBé éaø øîà :áéiç ,õeça ïáéø÷äL¤¦§¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦
éaø ,éáéúéî .ïéákòî íééøéL øîBàä éøáãk ,äéîçð§¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦¥¦¥©¦
Bì øîà .áéiç ,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL ,øîBà äéîçð§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨¨©

éøéL ïäL ,eçéëBé ïéøãôe ïéøáéà ,Bì øîà .íä äåöî éøéL ,ícä éøéL àìäå ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨©£Ÿ§¨¥©¨§¨¥¦§¨¥¨©¥¨¦§¨¦¦¤¥§¨¥
.äãBáò úlçz ïäL ,íéøãôe íéøáéàa zøîà íà àì ,Bì øîà .áéiç õeça ïáéø÷näå ,äåöî¦§¨§©©§¦¨©©¨¨©Ÿ¦¨©§¨§¥¨¦§¨¦¤¥§¦©£¨
.àúáeéz .éákòî énð éðä ,déì àîéì ,àúéà íàå .äãBáò úlçz ïðéàL ,ícä éøéLa øîàzŸ©¦§¨¥©¨¤¥¨§¦©£¨§¦¦¨¥¨¥¨¥©¦§©§¦§§¨
,íéðBöéçä íééøéMa ìáà .íéiîéðtä íééøéMa ,ú÷Bìçî ,äáäà øa àãà áø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©£¨©©£¨©£¤©¦©¦©§¦¦¦£¨©¦©¦©¦¦
íééøéMa ,àéää àéðz éë .íéîéðtä íééøéMa ,äéîçð éaø øîà÷ ék .éákòî àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ§©§¦¦¨¨©©¦§¤§¨©¦©¦©§¦¦¦©§¨©¦©¦©¦
íééøéL äéîçð éaø ,øáñ àeä .äéîçð éaø øîà÷ éàî òãé àì ,àáé÷ò éaøå) .íéðBöéçä©¦¦§©¦£¦¨Ÿ¨©©¨¨©©¦§¤§¨¨©©¦§¤§¨¦©¦
:øîà÷ ,àáé÷ò éaøc åéøáãì ,(äéîçð éaøå .íéðBöéçä íééøéL ,déì øcäî à÷å .øîà ,íéðBöéç¦¦¨©§¨©§©¥¦©¦©¦¦§©¦§¤§¨¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc migaf(iyily meil)

eéâéìt øaãna íéëñð eáø÷amr mikqp eaxw xacna m` ewlgpe - §¨§§¨¦©¦§¨§¦¦
eycwzpa wx aiig uega min jqpnd m`d ewlgp df itle ,zepaxwd

mikqp zyxta xn`py .x`eaiy itke ,zxy ilka(a eh xacna)E`az iM'¦¨Ÿ
ux` iabl wx dxn`p dyxtdy rnyne ,'ebe 'mkizaWFn ux` l ¤̀¤¤§Ÿ¥¤
eidyk s` `nw `pzl ,zwqer `id dna mi`pzd ewlgpe ,l`xyi
ux`d z`ia zxkfd df itle ,cren ld`a mikqp eaxw xacna l`xyi
yeaik zepya cigi lkl dxzedy dphw dnaa s`y epcnll d`a
mikqp dperh cigi znay oeike ,mikqp oaxwd oerh ,ux`d zwelge

oldl x`eank zxy ilk da oi`y s`(.biw)uega mikqp aixwnd mb ,
itle ,mikqp eaxw `l xacna xfrl` iaxl j` .aiig zxy ilk `la
okyna mikqp oic epcnll d`a dyxta zxkfend ux`d z`ia df
miaxw mikqp oi`y `vnpe ,cigi znaa `le ,ycwnd ziaae dliy
,xeht ilk `la uega jqpnd ok lre ,zxy ilk `lae dphw dnaa
m` `weec epiidc ,'aiig bg myl o`ln m`' xfrl` iax xn`y edfe

.zxy ilka m`ln
:mzwelgna iyily xe`ia,øîà àðéáøiaxl oiae `nw `pzl oia ©¦¨¨©

dphw dna s`y zcnln mikqp zyxte ,xacna mikqp eaxw xfrl`
`l` ,ilk yeciw `la miaxwd mikqp yiy `vnpe mikqp dperh
xeaiv zaeg `ed mind jeqip ixdy ,oiid jeqip iabl wx ok ep`vny

e ,zxy ilk da yiy dlecb dnaa wx bdepeíénä Ceqéð ïéãîìa¦§¥¦¦©©¦
ïéiä Ceqépîueg aeig oiprl,éâéìtmind jeqip micnl `nw `pzly ¦¦©©¦§¦¦

oeik aiig ilka eycwzp `ly min uega jqpnde ,oiid jeqipn
oi` xfrl` iaxl j` ,ilk yeciw `la dphw dnaa oiid jeqip ep`vny
min jqpnd j` ,aiig ilk yeciw `la oii uega jqpnd `weece ,micnl

.zxy ilka eycwzpe bg myl o`ln m` wx aiig
:oiid jeqip oiprl mb dnec mi`pz zwelgn d`iand dipy `ziixa

ìL Cqðîä ,ïðaø eðzéaøa øæòìà éaø .áéiç ,õeça ïéé ïébeì äL ¨©¨¨©§©¥§Ÿ¨¦©¦©©¨©¦¤§¨¨§©¦
ïLcwL àeäå ,øîBà ïBòîLel` oibel dylyl,éìkaoyciw `l j` ¦§¥§¤¦§¨©§¦
:`xnbd zxxan .aiig epi`eäééðéa éàîiaxe `nw `pz ewlgp dna - ©¥©§
:`xnbd zx`an .xfrl`,÷çöé áø øa àãà áø øîàzercd lkl ¨©©£¨©©¦§¨

e ,zxy ilka oiid z` ycwl jixveäééðéa àkéà úBcéî éöeøéa- ¥¥¦¦¨¥©§
zty lrn hrn svy dn epiidc ,mivexiad m`d `id mzwelgne
dn wxy e` ,ilkd zyecwa miycwzn ,ixnbl `lnzn `edyk ilkd
jqip m` okle ,miyecw mivexiad `nw `pzl .ycwzn ilkd jezay

aiig ,oibel dyly mivexiad mr cgi exeriyy oii uegaiaxl j` ,
dyly jqpn m` `l` aiig epi`e miyecw mpi` mivexiad xfrl`

.mivexiad caln ,ilkd jeza eycwzpy oibel
:mzwelgna sqep xe`iaäîaa íéëñð eáø÷ ,øîà äaøc déøa àáø̈¨§¥§©¨¨©¨§§¨¦©¨¨

dphw,eäééðéa àkéàmikqp da eaxw `nw `pzly ,lirl x`eanke ¦¨¥©§
iaxe ,ilk `la s` aiig uega oii jqpnd ok lre ilk yeciw `la
lre ,ilk yeciw `la mikqp oi`e ,mikqp da eaxw `ly xaq xfrl`

.ilka oiid ycwzp m` `l` aiig epi` uega jqpnd ok
:`xnbd dtiqenéàpz éðäc àúâeìôáexfrl` iaxe `nw `pz - ¦§§¨§¨¥©¨¥

,el` mi`pz ly mzwelgna ewlgpäëéøö dðéà ãéçé úîa ,àéðúc§©§¨¨©¨¦¥¨§¦¨
.íéëñð äðeòè íéøîBà íéîëçå ,éaø éøác ,íéëñðxaeq `nw `pz §¨¦¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨§¨¦

jqpnd ok lre ilk yeciw `lae cigi znaa mikqp yiy minkgk
cigi znaa mikqp oi`y iaxk xaeq xfrl` iaxe ,aiig ilk `la uega
.lirl x`eanke xeht ilk `la uega jqpnd ok lre ,ilk yeciw `lae

:`xnbd dkiynnéàpz éðäå`id minkge iax zwelgne -éðäk §¨¥©¨¥§¨¥
éàpz,el` mi`pz zwelgnk -,àéðúcmikqp zyxta xn`peh xacna) ©¨¥§©§¨

(aeàáú ék',`ziixad zyxec ,'ebe 'mkizaWFn ux` l`dðéòèäì ¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤§©§¦¨
øaãî áeúkä äìBãb äîáa íéëñðeaxw `ly epcnln aezkd - §¨¦§¨¨§¨©¨§©¥

`le dlecb dnaa wx mikqpa eaiigzp ux`l e`ayne ,xacna mikqp
.cigi znaa:`ziixad zxxanøîBà äzàwqer aezkdyäîáa ©¨¥§¨¨

Bðéà Bà ,äìBãbaezkde xacna mikqp eaxw `l` ,ok epi` `ny - §¨¥
y cnlnäpè÷ äîáa eléôà:`ziixad daiyn .mikqpa miaiig £¦§¨¨§©¨

øîBà àeäLkweqtd jyndaïúBð éðà øLà íëéúBáLBî õøà ìà' §¤¥¤¤¤§¥¤£¤£¦¥
éøä ,'íëìy ,'mkl' oeyln rnyn -íëleëì úâäBpä äîáaepiidc ¨¤£¥§¨¨©¤¤§§¤
xeaiv zna.ìàòîLé éaø éøác ,øaãî áeúkäj`àáé÷ò éaø ©¨§©¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨

,øîBàxn`py dn'eàáú ék'dlecb dnaa epi` ,mikqp zyxta ¥¦¨Ÿ

`l` ,xacna mikqp eaxw xak ixdyäpè÷ äîáa íéëñð dðéòèäì§©§¦¨§¨¦§¨¨§©¨
.øaãî áeúkä:`ziixad zxxanøîBà äzàxacna mikqp eaxwy ©¨§©¥©¨¥

mb mikqp oirhn weqtde,äpè÷ äîáìj`Bðéà Bàokàlà`a §¨¨§©¨¥¤¨
wx mikqp oirhdl,äìBãb äîáìaezkd eprinynemikqp eaxw `ly §¨¨§¨

.xacna:`ziixad daiyn,'íëéúBáLBî õøà ìà' øîBà àeäLk§¤¥¤¤¤§¥¤
éøäy,øaãî áeúkä úBáLBî ìëa úâäBpä äîáacigi zna epiidc £¥§¨¨©¤¤§¨¨©¨§©¥

.cg` mewna `idy xeaiv zna `le ,mewn lka zipapd
:`xnbd zniiqnøîBì àöîzLk,`vnz mdixaca wcwczyk - §¤¦§¨©

yìàòîLé éaø éøáãìi`ce ,dlecb dnaa dyxtd z` yxecdàì §¦§¥©¦¦§¨¥Ÿ
,øaãna íéëñð eáø÷mikqp oic eprinydl dxezd dkxved ok lre ¨§§¨¦©¦§¨

,dlecb dnaaàáé÷ò éaø éøáãìecigi znaa dyxtd z` yxecd §¦§¥©¦£¦¨
,øaãna íéëñð eáø÷.lirl x`eanke ¨§§¨¦©¦§¨

:dpyna epipyícä éøéL ,øîBà äéîçð éaøze`hg lyïáéø÷äL ©¦§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨
.áéiç ,õeça:epic z` dingp iax xn` in zhiyk zx`an `xnbd ©©¨

äéîçð éaø [àðz] ,ïðçBé éaø øîà,df oicéøáãkl`rnyi iax ¨©©¦¨¨¨¨©¦§¤§¨§¦§¥
øîBàälirl(.ap)ïéákòî íééøéLz` zakrn mcd ixiiy zkity - ¨¥¦©¦§©§¦

.dwixfk dxenb dcear `idy oeik uega dilr miaiig ok lre ,dxtkd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyà äéîçð éaøéøéL ,øîB ¥¦¥©¦§¤§¨¥§¨¥

ícä éøéL àìäå ,àáé÷ò éaø Bì øîà .áéiç õeça ïáéø÷äL ícä©¨¤¦§¦¨©©¨¨©©¦£¦¨©£Ÿ§¨¥©¨
`l` devnd xwirn mpi`,íä äåöî éøéLz` miakrn mpi`e §¨¥¦§¨¥

.uega dilr aiig recne dxenb dcear dpi` mzkitye ,dxtkdøîà̈©
Bì,dingp iaxïéøãôe ïéøáéàzepaxwayeçéëBé,ixackéøéL ïäL ¥¨¦§¨¦¦¤¥§¨¥

äåöî,dxtkd z` zakrn dpi` mzxhwd ixdyåmewn lkn ¦§¨§
Bì øîà .áéiç õeça ïáéø÷nä,`aiwr iaxàìjixack gikedl oi` - ©©§¦¨©©¨¨©Ÿ

oky ,mixa`näãBáò úlçz ïäL íéøãôe íéøáéàa zøîà íàlre ¦¨©§¨§¥¨¦§¨¦¤¥§¦©£¨
jk meyn ike ,aiig uega mxihwnd okøîàzmbïðéàL ícä éøéLa Ÿ©¦§¨¥©¨¤¥¨

äãBáò úlçzdf itle .aiig uega maixwndy mcd zcear seq `l` §¦©£¨
,dywn `xnbdàúéà íàåiax mrhy opgei iax ixack ok` m`e - §¦¦¨

,mixa`n `aiwr iaxl aiyd recn ,miakrn miixiyy meyn dingp
déì àîéìmcd ixiiy jzhiyly oeik ilr dywn dz` ,el xn`i - ¥¨¥

izhiyl j` ,miakrn mpi`éákòî énð éðämcd ixiiy s` - ¨¥©¦§©§¦
enrh oi` i`ce `l` ,uega maixwnd z` aiign ip` ok lre ,miakrn

:`xnbd zniiqn .jk meynàúáeéz.opgei iaxl `id `kxit ok` - §§¨
:ef `iyew ziigcàzLäå[eiykre-],äáäà øa àãà áø øîàc §©§¨§¨©©£¨©©£¨

ú÷Bìçî`weec `id miakrn miixiy m`d mi`pzdíééøéMa ©£¤©¦©¦
íéiîéðtäzeiniptd ze`hg mc ixiiya -,íéðBöéçä íééøéMa ìáà ©§¦¦¦£¨©¦©¦©¦¦

zepevigd ze`hg mc ixiiya -,éákòî àì ìkä éøácozip df itl ¦§¥©ŸŸ§©§¦
,opgei iax lr `iyewd z` zegcläéîçð éaø øîà÷ ékaixwndy ¦¨¨©©¦§¤§¨

`ed ,aiig uega mcd ixiiy,íéîéðtä íééøéMaopgei iaxk enrhe ©¦©¦©§¦¦
e ,miakrn el` miixiyyàéää àéðz éëiax dywd day `ziixade - ¦©§¨©¦

zwqer dingp iaxl `aiwr,íéðBöéçä íééøéMael aiyd `l ok lre ©¦©¦©¦¦
mpi`y mda dcen `edy oeik ,miakrn el` miixiyy dingp iax

:`xnbd dtiqene) .xeht uega maixwnde miakrnàì àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨Ÿ
øîà÷ éàî òãé[ixac zpeek dn-]àeä ,äéîçð éaø`aiwr iax - ¨©©¨¨©©¦§¤§¨

,øáñyäéîçð éaøa mbøîà íéðBöéç íééøéLuega maixwndy ¨©©¦§¤§¨¦©¦¦¦¨©
,aiigdéì øcäî à÷ån eilr dywd ok lre -íéðBöéçä íééøéLmdy §¨©§©¥¦©¦©¦¦

.miakrn mpi`e devn ixiiy wxäéîçð éaøå`le mixa`n dpry §©¦§¤§¨
,miiniptd miixiya wx epic z` xn` ok` `edy aiydéaøc åéøáãì (¦§¨¨§©¦

øîà÷ àáé÷òzn`a ,xnelk ,el dpr `ed `aiwr iax ly ezxaqk - £¦¨¨¨©
,uega miaiig miiniptd miixiy lr wx ok`e miakrn miixiyy inrh
dywn dz` ok lre miipevigd miixiya mb xn`p ipicy jzxaql j`
mdy mixa`a ep`vn ixdy `iyew dpi` ef ,devn ixiiy mdy ilr

.aiig uega maixwnde devn ixiiy

äðùî
:serd oaxwn uega dlrnde hgeyd ipicíéðôa óBòä úà ÷ìBnä©¥¤¨¦§¦

äìòäåeze`áéiç ,õeça.uega miycw dlrnd oick zxk÷ìîser §¤¡¨©©¨¨©
øeèt ,õeça äìòäå õeçazbdep dwiln oi`y oeik d`lrdd lr ©§¤¡¨©¨

dwilnd lr xeht oke ,dlap dyrp uega wlnpy df sere ,mipta `l`
lirl `xnbd zyxecy itk(.fw).
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

.éâìôéî÷ øáãîá íéëñð åáø÷áith iln ike minl xeriy yi edl zi` ediiexze

uega odilr aiigl ilk zyecw mikqpa ira `l aiignc `nw `pze ilk edpiycw `l

ux`d z`ia jklid dpy mirax` lk xacnay cren ld`a mikqp eaxw xaqwc

ly raye ux`d yeaik ly rayay `a epcnll jl glya mikqp zyxta dxen`d

zenad exzede lblba eidyk ux`d welig

`dz (:aiw sc onwl) `xza wxta opzck

meync mikqp dperh cigi lk ly dphw dna

ux`d z`ia xninl jixhvi` `l xeaiv zna

zenac oeike jka eaiigzp xacnd on `dc

`kil zxy ilk mzde mikqp oiperh cigi

uega (.biw sc onwl) `xza wxta xn`ck

`la zenad xeqi` zrya ediilr aiigin inp

zenad xzid zryae li`ed ilk yeciw

lirl oxn`ck ilk zyecw `la oiaixw

daxwd `iedc meyn rlq iab lr olrna

dlr aiigin zenad xzid zrya cigi znaa

cxi `l dlr m` mipta `dc xeqi` zrya

dlr m` `veil oipn (:ct sc) lirl oxn`ck

xfrl` 'xe dnaa xyk `vei ixdy cxi `l

ux`d z`iae xacna mikqp eaxw `l xaq

xg`l daiyie dyexi xg`l mikqpa xen`d

jkitl eaiigzpc `ed dliya okyn erawy

lky meyn aezkl ux`d z`ia dkxved

`ae okyna eaxw `l xacnay dpy mirax`

`le minler ziae dliya eaiigl aezkd

zephwd zenaa weligde yeaikd zepya

`idy dphw dnaa mikqp eaxw `l jklid

oi`ya edpiwq` i`e zxy ilka `ly

inp ikde ediilr aiigin `l uega oiycwen

mikqpa ilk zyecw irac o`nc onwl opixn`

:xacna mikqp eaxw `l xaqøîà àðéáø
.'åë íéîä êåñéð ïéãîìámikqp eaxw r"kce

dnal mikqpa xen`d ux`d z`iae xacna

ilk yeciw `la dnaa eaxwe `z` dphw

`l mind jeqipa ogky` oiid jeqipa edine

`l` eaxw `le od xeaiv zaeg `dc ogky`

`pz ibilt `dae zxy ilka xeaiv znaa

oiid jeqipn mind jeqip oicinl xaq `nw

iaxe ilka eycw `l 'it`e uega aiigl

`ed oiid jeqipe oicinl oi` xaq xfrl`

mind jeqip la` ilk `la uega aiigznc

:`l eycw `l oi` eycw.åäééðéá éàîi`na

:ibilt.úåãîä éöåøéázty lr svy dn

opax edin era ilk zyecw ediiexze ilkd

:(.gt sc) zegpna `id i`pzc `zbelte opira ilk jeze eycwzp `l xaq xfrl` iaxe eycwzp gl ly zecn ivexia ixaq.øîà àáøã äéøá äáøzyecw ira `l `nw `pz

:ziyixtck eaxw `l y"xa xfrl` iaxl eaxw `nw `pzl ibltinw xacna mikqp eaxwae ilk.éàðú éðäã àúâåìôáåjklid dphw dnaa mikqp oi` xn`c [iaxk] y"xa `"x

:zxy ilk `la dil ogky`e cigi znaa mikqp yi ixn`c l"q opaxk w"ze ilk yeciw `la jeqip ogky` `l.åàáú éë:jl glya aizk mikqp zyxtaíéëñð äðéòèäì
.äìåãâ äîáá:cigi znaa `le xeaiv znaae oda eaiigzp ux`l e`ayne xacna mikqp eaxw `ly jcnll aezkd `a.äðè÷ äîáá àìà åðéà åàdlecb dnaa eli`c

mpirhdl aezkd `ae ewlige eyaiky mipya exzed ux`l eqpkpyke okynd mwedyn zenad exq`p dpy 'n lkc i`ed `l dphw dna `zyd cr edine iaxw inp xacna

:'ek mkl ozep ip` xy` xne` `edyk :cigi zna iycwl mikqpàáé÷ò éáøå.äðè÷ äîáì íéëñð äðéòèäì øîåà:iaxw inp xacna `dc jixhvi` `l dlecb`cåðéà åà
.äìåãâ äîáì àìà:xacna mikqp eaxw `lc `xw opireny`e.úåáùåî ìëázeayen dil rnyn l`rnyi 'xe cg` mewna `l` dpi` xeaiv zna eli`c cigi zna epiidc

:daiyie dyexi xg`l.äéîçð 'ø àðúwxef x`yk uega dilr aiigzdl `id dcear jklid z`hga oiakrn mcd ixiy (.ap sc lirl) onewn edfi`a xne`d ixack 'ipzna

:minc zvwn.ïä äåöî éøéù:devn ixiy e`yre aezkd ewzp mcd lk z`e xnel cenlz epakri leki (my) onewn edfi`a xn`ck dxtkd z` oiakrn oi`yíéøáéà øè÷ä
.íéøãôå:mca `l` dxtk oi`c dxtkd z` oiakrn oi`.àúéà íàå:zepzn x`yk od dcear zligzk inp ipd dil `nip oiakrn dingp iaxlc.ú÷åìçîonewn edfi`a

:mixiy aekirc.úåéîéðôä úåàèçá:zeakrn odizepzn lk.àéää àéðú éëåoaixwndc eda dingp iax dcene mipevigd mixiya od devn ixiyc dingp iax dil ice`c

:xeht uega.éëä éàb"d :mipevig il zxn` z`e mipeviga `le minipta ixn` ik dil `nip gikei mixai` xhwd dil xcd` i`n`.ì"à÷ àáé÷ò éáøã åéøáãì àìàicicl

:gikei mixai` xhwd od devn ixiy zxn`c inp jcicl oiakrn mixiy'éðúî.õåçá ÷ìîinp ezwiln lre ez`lrd lr xeht jkitl mipta `l` dwiln oi`y `id dlap

:wlend `le hgeyd (.fw sc) oiwxit yixa oxn`ck xeht.íéðôá óåòä úà èçåùäoilerd lk `lde xn`z m`e uega ez`lrd lr xeht jkitl mipta ie`x epi` aeye leqt

:opira mipta lawzn oileqt x`y oiprl la` diiax `pngx mzd ez`lrd lr oiaiige `ed leqt uega hgeyd lke oz`ivia oilqtp uega
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åáø÷ái`e minl xeriy yi edl zi` ediiexze qxhpewa 'it .ibltin `w xacna mikqp

xeriy oi` ixaq ediiexz `l` xeriy oi` xaq oigxk lr `"xc ok xnel xyt`

:`wec e`l `nw `pzc oibel zylyeäîádlecb dnac miyxtn yi .dphw dnae dlecb

xzid ediiexzc xwir qxhpewd yexite xzid zry dphw dnae zenad xeqi` zry ixw

dnae xeaiv zna `id dlecb dnac `l` zenad

yi iaxc b"r`e cigi zna `id dphwxn` l`rn

zeayen yixce dlecb dnal mikqp dpirhdl

`ipzcke qxhpewa yxitck daiyie dyexi xg`l

exq`p f`e (.fl sc) oiyecwc `nw wxtae ixtqa

ixg` exzedyk s` n"ne dliyl e`ay zenad

xeaiv znac l`rnyi iax dcen oerabe aepa ok

:mikqp dperh

éøáãì.xacna mikqp eaxw `l l`rnyi iax

qxhpewa yxit (my f"b) oiyecwa

in rcei ipi`e xeaiv oaxwa eaxw `nlr ileklc

xn` ixtiqa ipzwc meyn `nye jkl ewiwfd

jcnll aezkd `a l`rnyi iax icinlzn cg`

`l` mikqpd lr cigi aiigzp `ly mikqpd lr

yxitc qxhpewd oeyl dfe ux`l oz`ian

eaxw `l xaq l`rnyi 'x (my f"b) oiyecwa

dfe mi`elina aizkc ab lr s`e xacna mikqp

zlera mikqp da aizke gafnd lr dyrz xy`

`l micigid la` iedc `ed xeaiv oaxwa cinz

xg`l ux`d z`ian `l` mikqpa eaiigzp

mikqp eaxw xaq `aiwr iaxe daiyie dyexi

:xacna cigiléëmiixiya dingp iax xn`w

iaxc rnyn (.hl sc) y"a wxta lirl .miiniptd

:izyxit mye mipevigd miixiya ixii` dingp

éëådne .mipevigd miixiya `idd `ipz

edi`c b"r` egikei mixai` el aiydy

ikd `pzc digxe` `nrh i`da yiig `l diteb

:(:fr sc lirl) zaexrzd wxta ziyixtck

hgeyd
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`oifgeקיב mipya cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

.áééç õåçá äìòäå õåçá èçù`pngx diiax sera uega dhigy d`lrd lr s`

yi xy` e`n (fi `xwie)xn`z mdil`e (:hiw sc) onwl opixn` inp ez`lrd`e hg

:aiig xg` e` `ed e` olrde xfg m` uega ezhigy lr aiigzny lkc zeiyxt axrl

.'åë íéðôá åøéùëä êøã àöîð`ed eaeig uega exiykd jxc `tiq` jixt `xnba

dhigya uega xykd el oi` miycw serc

exeht uega eaeig jxc ipzinl irai` ikde

oebk uega exeht mipta eaeig jxc mipta

uega hgy xeht uega dlrde mipta hgy

uega dlrde mipta wln aiig uega dlrde

`vnp xeht uega dlrde uega wln aiig

ziyrp m` ez`lrd lr aiigzny mewna

mipt zwilna oebk mipta dpey`xd dcear

dcear ziyrp m` ez`lrd lr xeht

d`lrd lr aiigzny jxce uega dpey`x

oebk uega dpey`x dceard ziyrp m`

mipta hgyp m` mipta exeht dhigya

:uega dlrdeåéìò ïéáééçù ìë øîåà ù"ø
äìòäå íéðôá [åá] àöåéë ìò ïéáééç õåçá

.'åë õåçáikd edine dl yxtn `xnba

m` 'ek ez`lrd lr oiaiigy lk rnyn

eilr oiaiig uega elek ezcear ziyrp

k"g`e mipta dpey`x ezcear ziyrpa

mipta ser hgeyd on ueg uega edlrd

ded uega dizekc eli`e xehtc uega dlrde

:d`lrda s` aiigzn'îâåáåéç åøùëä
.àåäeaeig xninl jiiy xykd i`n uegac

:lirl ziyixtck xninl jiiy.àééäà ù"ø
:bilt.áééçéî éîð õåçáinp uega ewln m`

:uega ez`lrd` aiignäìéì úèéçù
äîäáá.åäééðéá àëéà õåçá äìòäåixeqge

ikde `nw `pzc dizlina oizipzn `xqgn

mipta dlila dnda hgeyd oke xn`w

mipta zlawzn dpi`c xeht uega dlrde

dzlr 'it`e mkgaf meia (hi `xwie) aizkc

gafnd wxta xn`c `id dcedi iaxe cxz

:dlila dhgypl hxt (.ct sc lirl)èçù
.áééç õåçá äìòäå õåçá`l ueg zhigyac

gzt l` `al `ed ie`x `dc mein dlil `py

`dc aiig inp ez`lrdae xgnl cren ld`

:xn`z mdil`e (fi `xwie) aizkìò ïéáééç
.àöåéë.õåçá äìòäå íéðôádnda hgeyde

dxiyk dler `l` il oi` dler xne` y"x ipzwc (my) ycwn gafnd wxta dil zi` cxz `l dzlr m` mipta `dc uega dhgey eli`k aiig uega dlrde mipta dlila

:'ek dlila dhgypy zeaxl oipnèçåùä ïî õåç.õåçá äìòäå íéðôá óåòä:(.dt sc lirl) ycwn gafnda 'ixn`ck dilhw lhwin `dc cxi dlr m` inp miptcìá÷îä [ïëå]
.øåèô õåçá äìòäå íéðôá ìåç éìëáenewnl uege epnfl ueg hgype `veie ola `l` ecxi `l elr m` dil zilc `id dcedi iaxe dnc jtypk l"dc cxi dlr m` mipta `dc

:(:ct sc my) ycwn gafnda yxtnck xeav zcearl efgc oileqt jpda enc z` oileqt elaiwye.'åë øîåà ïåòîù éáø'it`e cxz `l dzlr m` dil zi` inp mipta `dc

:mzd ipzwck dnc jtyp.ìàåîùã äåáà éðúã àúùäåmipta wlend oebk mipta eilr oiaiigy lk 'ipzna y"xc dizlina ipz uega dlrde uega wln` aiign oerny iaxc

uega dlrde mipta eilr oiaiig oi`y lk `d y"xc `zlinn wcinl `ki`c i`w `weic` uega dlrne mipta hgeyd on ueg `tiq ipzwce uega eilr oiaiig uega dlrnde

cren ld` gzt l`e dia `pixw `lc aiigin `l ozhigy` uega olrde uega ohgy m` odilr oiaiig oi` 'ek raxpde raexd oebk ycwa oleqt did `ly oileqt miycw oebk

oiaiig uega ez`lrd lr xehty it lr s`y uega elrde mipta ser hgeyd on ueg ep`iai `l cren ld` gzt l` inp dia `pixw `l `dc iziz `kidn oz`lrde e`iad `l

:xn`z mdil`en ez`lrde hgyi xy` e`n ezhigy (.fw sc) lirl i`axzi` `dc uega dlrde uega hgeya ea `veik lr'éðúî.áééç íéðôá ïúðå øæçå õåçá ïúðick

:dingp iaxk `nzqe ediilr aiigin edpip miixiyc b"r`c opirny`e uega ozpe xfge mipta ipzin irac `tiq meyn `l` daqp.áééç õåçá íäéðùdrici el dzid m`e zg`

:mizy aiig miizpia.øåèô õåçá éðùä ë"çàå íéðôá ãçà:ied `l miixiy elit` jklid iegc exiag z` dyer cg` qek xaqwc `xnba yxtnck dingp iaxl elit`eéîéðôäå
.øôëî:ea `veik xiieynd z` dyr `lc (.at sc my) eaxrzpy migafd lka oxn`ck gafd xiykdl.äîåã øáãä äîì:iccdn ixnb i`ne edpiiencl il dnl yxtn `xnba

.áééç õåçá ïäéúù:miptl die`x dzid zg` lk dhigy zryac zg`e zg` lk lräéðùäå íéðôá úçà.øåèô õåçádpi`e `lf` dzinle dilra extiky z`hg dl `iedc

:mipta zlawzn.äðåöéçä ìò áééç:aixwi dvxiy odn efi`c miptl `ifg `dc.úøôëî úéîéðôäå:milrad lrøèåô äîãù íùë.äøùád`iven mc zwixfc dlirnd on

zeqeka gpenc `kidc opirny`e i`w mipta mdizy hgy`e dleqty t"r`e dzxag xya z` zxhet `id jk mipdkl xzid zry da `dic dlirnd on miycw iycw xya

`kixhvi` `l ueg ihegy meyn la` oilren `le oipdp `l zeznd ze`hg ol `niiwc dilra extiky z`hg meyn dlirnd on dzxag z` zxhet zg`d mc z` wxfe mcwe

nw `zrnya opixn`ck dlirn eda zile inc edpilhwc o`nkc dil`nw wxtae ueg zhigy meyn `hwpc icii` `kd daqp `xxb ab`e dlirn icin e`vi ezny miycw `zii

:dlekl dl ipzw inp (:e sc) dlirnc
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èçåùäi`ne aiig i`n` uega dlrde dlila uega hgy xn`z m`e .'ek dnda dlila

wxta `zi`ck xehtc lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlyn `py

m`e dyrn xqegn mzd la` onf xqegn oi` dlilc xnel yie (:aq sc `nei) ixiry ipy

ser hgeyc xnel yie mipta ser hgeyn mipta dlila dnda hgey `py i`n y"xl xn`z

y"xl 'it` cxi dlr m`e dilhw lhwn mipta

oi`y drilad zia` micba `nhn `lc b"r`

elit` drilad zia` micba `nhn dhigy mey
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.áééç õåçá äìòäå õåçá èçù`pngx diiax sera uega dhigy d`lrd lr s`

yi xy` e`n (fi `xwie)xn`z mdil`e (:hiw sc) onwl opixn` inp ez`lrd`e hg

:aiig xg` e` `ed e` olrde xfg m` uega ezhigy lr aiigzny lkc zeiyxt axrl

.'åë íéðôá åøéùëä êøã àöîð`ed eaeig uega exiykd jxc `tiq` jixt `xnba

dhigya uega xykd el oi` miycw serc

exeht uega eaeig jxc ipzinl irai` ikde

oebk uega exeht mipta eaeig jxc mipta

uega hgy xeht uega dlrde mipta hgy

uega dlrde mipta wln aiig uega dlrde

`vnp xeht uega dlrde uega wln aiig

ziyrp m` ez`lrd lr aiigzny mewna

mipt zwilna oebk mipta dpey`xd dcear

dcear ziyrp m` ez`lrd lr xeht

d`lrd lr aiigzny jxce uega dpey`x

oebk uega dpey`x dceard ziyrp m`

mipta hgyp m` mipta exeht dhigya

:uega dlrdeåéìò ïéáééçù ìë øîåà ù"ø
äìòäå íéðôá [åá] àöåéë ìò ïéáééç õåçá

.'åë õåçáikd edine dl yxtn `xnba

m` 'ek ez`lrd lr oiaiigy lk rnyn

eilr oiaiig uega elek ezcear ziyrp

k"g`e mipta dpey`x ezcear ziyrpa

mipta ser hgeyd on ueg uega edlrd

ded uega dizekc eli`e xehtc uega dlrde

:d`lrda s` aiigzn'îâåáåéç åøùëä
.àåäeaeig xninl jiiy xykd i`n uegac
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:uega ez`lrd` aiignäìéì úèéçù
äîäáá.åäééðéá àëéà õåçá äìòäåixeqge

ikde `nw `pzc dizlina oizipzn `xqgn

mipta dlila dnda hgeyd oke xn`w

mipta zlawzn dpi`c xeht uega dlrde

dzlr 'it`e mkgaf meia (hi `xwie) aizkc

gafnd wxta xn`c `id dcedi iaxe cxz

:dlila dhgypl hxt (.ct sc lirl)èçù
.áééç õåçá äìòäå õåçá`l ueg zhigyac

gzt l` `al `ed ie`x `dc mein dlil `py

`dc aiig inp ez`lrdae xgnl cren ld`

:xn`z mdil`e (fi `xwie) aizkìò ïéáééç
.àöåéë.õåçá äìòäå íéðôádnda hgeyde
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cren ld` gzt l`e dia `pixw `lc aiigin `l ozhigy` uega olrde uega ohgy m` odilr oiaiig oi` 'ek raxpde raexd oebk ycwa oleqt did `ly oileqt miycw oebk

oiaiig uega ez`lrd lr xehty it lr s`y uega elrde mipta ser hgeyd on ueg ep`iai `l cren ld` gzt l` inp dia `pixw `l `dc iziz `kidn oz`lrde e`iad `l
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:mipta zlawzn.äðåöéçä ìò áééç:aixwi dvxiy odn efi`c miptl `ifg `dc.úøôëî úéîéðôäå:milrad lrøèåô äîãù íùë.äøùád`iven mc zwixfc dlirnd on

zeqeka gpenc `kidc opirny`e i`w mipta mdizy hgy`e dleqty t"r`e dzxag xya z` zxhet `id jk mipdkl xzid zry da `dic dlirnd on miycw iycw xya

`kixhvi` `l ueg ihegy meyn la` oilren `le oipdp `l zeznd ze`hg ol `niiwc dilra extiky z`hg meyn dlirnd on dzxag z` zxhet zg`d mc z` wxfe mcwe
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õeça åéìò ïéáéiçL ìk ,øîBà ïBòîL,uega ziyrp ezcear lk m` ¦§¥Ÿ¤©¨¦¨¨©

Ba àöBik ìò ïéáéiç[el dnecd-]õeça äìòäL íéðôaligzdy - ©¨¦©©¥¦§¦¤¤¡¨©
,uega edlrde mipta ezcearõeça äìòîe íéðôa èçBMä ïî õeç¦©¥¦§¦©£¤©

yxtz oldl `xnbde .aiig uega dlrne uega hgeydy s` ,xehty
.oerny iax zpeek

àøîâ
exeht `id ,dhigy epiidc uega ser ly exiykd jxc ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .xeht uega dlrne mipta hgeydy ,miptaéàä©
BøéLëäser ixdy ,ziywen `id uega dhigy iabl 'xykd' oeyl - ¤§¥

xeqi`a uega hgeyde ,dhigya xykd el oi` miycwàeä Báeiç¦
:`xnbd daiyn .exykd `leBáeiç éðz.'eaeig' zepyl yi ok` - §¦¦

:dpyna epipy,['åëå] øîBà ïBòîL éaø,uega eilr miaiigy lk ©¦¦§¥
mipta hgeyd on ueg ,uega dlrdy mipta ea `veik lr miaiig
:`xnbd zxxan .`nw `pz lr welgl `ay rnyne ,uega dlrne

éà÷ àëéäà,welgl `a oic dfi` lr -éà÷ àLéøà àîéìéàm` - ©¥¨¨¥¦¥¨©¥¨¨¥
da xn`py `yixl ezpeek,áéiç õeça äìòäå íéðôa óBò ÷ìBnä©¥¦§¦§¤¡¨©©¨

ïBòîL éaø déì øîàå ,øeèt õeça äìòäå õeça ÷ìî,`nw `pzl ¨©©§¤¡¨©¨§¨©¥©¦¦§
áéiçéî íéðôc éëéä ék,aiig uega dlrne mipta wlendy myk - ¦¥¦¦§¦¦©©

dlrne wlend jkáéiçéî énð õeçalr aiig didi `ed s` - ©©¦¦©©
,dyw ok m` ,d`lrddéàäoerny iax ly ef oeyl -ïéáéiçL ìk' ©Ÿ¤©¨¦

'õeça åéìòixdy ,zpaen dpi`déì éòaéî 'íéðôa åéìò ïéáéiçL ìk' ¨¨©Ÿ¤©¨¦¨¨¦§¦¦¨¥¥
ser zxhwd lr miaiigy myky zeaxl `ay oeik ,xnel el did -

e .uega wlnpyk miaiig jk mipta wlnpyàlàiax z` yxtp m` ¤¨
,jk oernyéëéä ék[myk-]cwlendáéiçéî àì õeçáez`lrd lr ¦¥¦§©Ÿ¦©©

wlend jk ,uegaíéðôauega dlrne,áéiçéì àì énð,dyw jk m` ¦§¦©¦Ÿ¦©©
éàädf oica -déì éòaéî 'õeça åéìò ïéáéiç ïéàL ìk'ixdy ,xnel ©Ÿ¤¥©¨¦¨¨©¦¨¥¥

jk ,uega wlnpy ser z`lrd lr aiig epi`y myky epcnll `a
.mipta wlnp m` aiig epi`
e :xxal `xnbd dtiqenàlàoerny iax m`éà÷ àôéqà`a - ¤¨©¥¨¨¥
epiidc ,`tiqd lr welgl,øeèt õeça äìòäå íéðôa óBò èçBMä©¥¦§¦§¤¡¨©¨

å ,áéiç õeça äìòäå õeça èçLjk lrék ,ïBòîL éaø déì øîà ¨©©§¤¡¨©©¨§¨©¥©¦¦§¦
éëéäk-][myãhgeydíéðôauega dlrneáéiçéî àìlr ¥¦§¦§¦Ÿ¦©©

edlrne ehgeyd jk ,d`lrddáéiçéî àì énð õeça,d`lrdd lr ©©¦Ÿ¦©©
,dyw jk lr mbéàä,df oica -ïéáéiç ïéàL ìk''miptadéì éòaéî ©Ÿ¤¥©¨¦¦¨¥¥

epi` uega edlrne mipta hgeydy myky epcnll `a ixdy ,xnel
e .aiig epi` uega dlrde hgyyk jk aiigàlàoerny iax zpeek m` ¤¨

,jkáéiçéî õeçác éëéä éklr aiig uega dlrne hgeydy myk - ¦¥¦§©¦©©
hgeyd jk ,mdipyíéðôauega dlrneáéiçéî énð,d`lrdd lr ¦§¦©¦¦©©
c ,jk xnel okzi `léðz÷ àäoerny iax ixac seqaèçBMä ïî õeç' ¨¨¨¥¦©¥

'õeça äìònäå íéðôa.ewlgp dna dyw ok m`e ,xehty ¦§¦§©©£¤©
:`nw `pze oerny iax zwelgn xe`iaøéòæ øîàäîäa úèéçL ,é ¨©§¦¦§¦©§¥¨

eäééðéa àkéà äìéla,dlila dnda hgeyd oipra `id mzwelgn - ©©§¨¦¨¥©§
,`nw `pz oeyln dpynd dxqigeäîäa èçBMä [ïëå] ,øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©§¥©¥§¥¨

,øeèt ,õeça äìòäå äìéla íéðôa,zlqet dlila dhigyy oeik ¦§¦©©§¨§¤¡¨©¨
lirl xaeqd `ed dcedi iax df `pze(.ct)mipta zlawzn `id oi`y

j` .uega dilr miaiig oi` ok lre ,carica elit`õeça èçL̈©©
áéiç ,õeça äìòäå äìélaoi` ueg zhigy iably oeik dhigyd lr ©©§¨§¤¡¨©©¨

jk lre .d`lrdd lr aiig oke ,meil dlil oia lcadïBòîL éaø©¦¦§
õeça åéìò ïéáéiçL ìk ,øîBà,uega dlila hgeyd oebkìò ïéáéiç ¥Ÿ¤©¨¦¨¨©©¨¦©

Ba àöBikdlila hgy m`,õeça äìòäå íéðôalirl ezhiyly oeik ©¥¦§¦§¤¡¨©
(my),cxz `l carica gafnl dzlr m` dlila dhgypy dndaõeç

õeça äìòäå íéðôa óBò èçBMä ïîlawzn epi`y oeik xehty ¦©¥¦§¦§¤¡¨©
.cxi dlr m` s`e mipta
:mzwelgna xg` xe`iaeäééðéa àkéà ìBç éìëa äìa÷ ,øîà àáø̈¨¨©©¨¨¦§¦¦¨¥©§

dxqige ,leg ilka mcd zlaw oipra ewlgp oerny iaxe `nw `pz -
,`nw `pz oeyla dpyndìa÷îä [ïëå] ,øîà÷ éëäåmcìBç éìëa §¨¦¨¨©§¥©§©¥¦§¦

zxy ilka `le,øeèt ,õeça äìòäå ,íéðôamcd aygpy oeik ¦§¦§¤¡¨©¨
xaeqd `ed dcedi iax df `pze ,oaxwd lqtpe ux`l jtyp eli`k

lirl(my)ok lre ,carica elit` lawzn oaxwd oi` mcd jtypay
j` .uega eilr miaiig oi`ìa÷îämcõeça äìòäå õeça ìBç éìëa ©§©¥¦§¦©§¤¡¨©

áéiçm`jk lre .uega ehgy mbïéáéiçL ìk ,øîBà ïBòîL éaø ©¨©¦¦§¥Ÿ¤©¨¦
õeça åéìò,leg ilka mc lawnd oebkBa àöBik ìò ïéáéiçlaiw m` ¨¨©©¨¦©©¥
leg ilka,õeça Bìòäå íéðôaezhiyly oeik(my)mcd jtypa s` ¦§¦§¤¡©

,carica lawzn oaxwdõeça Bìòäå íéðôa óBò èçBMä ïî õeç¦©¥¦§¦§¤¡©
.ixirf zhiyl x`eanke ,llk mipta lawzn epi`y oeik xehty

oerny iaxy okzi `ly epiywd lirl :mzwelgna iyily xe`ia
miaiigy lk' xnel el didy oeik ,uega dlrne wlend z` aiign

,dwiqne da zxfeg `xnbd dzr j` .'mipta eilràzLäå[eiykre-] §©§¨
õeça Bìòäå íéðôa óBò ÷ìBnä ,÷çöé áø øa ìàeîLc deáà éðúc§¨¥£©¦§¥©©¦§¨©¥¦§¦§¤¡©

áéiçéî ïBòîL éaøå ,øeèt õeça äìòäå õeça ÷ìî ,áéiçs` ©¨¨©©§¤¡¨©¨§©¦¦§§©¥
y xnel xyt` df itl ,uega dlrde wlnaéà÷ íúä ïBòîL éaø- ©¦¦§¨¨¨¥

,dpyna eixac mipeekn df oicléðúe,jk eixaca qexbze -ìk §¦Ÿ
õeça äìòäå íéðôa åéìò ïéáéiçL,uega dlrde mipta wlend oebk ¤©¨¦¨¨¦§¦§¤¡¨©

åéìò ïéáéiçdlrde wln m`.õeça ©¨¦¨¨©

äðùî
:uega mc zwixf lr miaiig eay ote`d xe`iadîc ìawL úàhç©¨¤¦¥¨¨

ñBëazxy ilka ±ïúð ,ãçàmcd on [wxf-]õeça,dxfrl uegn - §¤¨¨©©
ïúðå øæçåmcd on,íéðôamcd on dligz ozpy e`ïúðå øæçå íéðôa §¨©§¨©¦§¦¦§¦§¨©§¨©

epnn,õeçamipte`d ipyaáéiçmeyn ,uega dwixfd lrBlekL± ©©¨¤
qeka `vnpd mcd lkyéeàød`adl.íéðôa ¨¦§¦

y z`hgïúð ,úBñBë ézLa dîc ìa÷n,øeèt íéðôa íäéðL`ly ¦¥¨¨¦§¥¨©§¥¤¦§¦¨
n ozp .dxiar xarõeça íäéðLbbeyaáéiç,odizy lr zg` z`hg §¥¤©©¨

el rcep `ly xnelk ,cg` mlrda eid zewixfd izyy i`pzae
xeq`y miizpia el rcep m` j` .uega mc wexfl xeq`y miizpia
.ze`hg izy aiig ,dkldd epnn dnlrpe dxfg aeye ,uega mc wexfl

qekn ozpe íéðôa ãçàqeknãçàjk xg` ozp,õeçaxg`ly oeik ¤¨¦§¦¤¨©
`al ie`x epi` aeye ,iegc dipyd qekay mcd dyrp mipta dwixfd

,miptaokløeèt.uega epnn dpizpd lr ¨
qekn ozpe õeça ãçàqeknãçàozpïBöéçä ìò áéiç ,íéðôalr ± ¤¨©¤¨¦§¦©¨©©¦

dwixfl ie`x mcd did uega dwixfd zryay oeik ,uega dwixfd
.mipta,øtëî éîéðtäå`l uega zg`d qekdn mcd zwixf xnelk §©§¦¦§©¥

mipta dipyd qekdn mcd zwixf okle ,dipyd qekay mcd z` dlqt
.da xtkzd dilrae ,z`hgd oaxw z` xiykdl dlired

úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç Léøôîì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤
,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå äézçzúBãîBò ïäézL éøäå,eiptl ©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§

.dvxiy efi` aixwdl i`yxeøeèt íéðôa ïäézL èçL`l ixdy ¨©§¥¤¦§¦¨
hgy .dxiar lk dyr,áéiç õeça ïäézLlk zhigy zryay oeik §¥¤©©¨

.mipta daxwdl die`x dzid odn zg`
hgyå íéðôa úçàhgy jk xg`,øeèt õeça úçàzhigyay oeik ©©¦§¦§©©©¨

dpicy zxg`a dilra extiky z`hg dipyd dzyrp mipta zg`d
hgy .uegadzhigylrxeht okl ,daxwdlcerdie`xdpi`e ,dzinl

äðBöéçä ìò áéiç ,íéðôa úçàå õeça úçàdhigyd zryay oeik ©©©§©©¦§¦©¨©©¦¨
,dipyd z`hgd z` lqet df oi` mle` ,mipta daxwdl die`x dzid

åoklúéîéðtämipta dipyd z`hgd zhigy ±úøtëî.dilral §©§¦¦§©¤¤
,oick dpey`xd mc z` ozpe ,mipta ze`hgd izy z` hgyíLk§¥

,døNa úà øèBt dîcLdzøéáç øNa úà úøèBt àéä Ckmyk - ¤¨¨¥¤§¨¨¨¦¤¤¤§©£¤§¨
dpdp xf m`y ,dlirnn dnvr xya z` d`ived dnc zwixfy
z`hg dipyd dzyrpy ,dzxag lr dlrt jk ,lrn `l xyadn
dpnn zepdil xeq`y s`e ,dzinl dpicy zxg`a dilra extkzdy

.lrn `l dpdpd mewn lkn
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc migaf(iriax meil)

àøîâ
mcd on dligz ozpe ,cg` qeka dnc laiwy z`hg ,dpyna epipy
`xnbd .uega mcd zwixf lr aiig ,uega mcd on ozpe xfge ,mipta
,mipta dwixfd zevn dniiwzd xak `ld aiig `ed recn zx`an

:dwixfl cner epi` aey mcd x`ye
:`xnbd dywnàîìLaozp m`y oaen df ±íéðôa ïúðå øæçå õeça ¦§¨¨©§¨©§¨©¦§¦
itl ,aiig `edyBlekLqeka `vnpd mcd lk ±úBéäì éeàøozpidl ± ¤¨¦§

,íéðôaàlà] (ïìòäå íéðôá ìáà)ozpy ipyd oicaøæçå íéðôa ¦§¦¤¨¦§¦§¨©
,õeça [ïúðåqeka x`ypy mcd `ld ,aiig `ed recneäðéð íééøéL §¨©©¦©¦¦§

.uega ezwixf lr aiig recne ,ceqil jtydl mpicy miixiyl aygp ±
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -épî àäef dpyn ± ¨§¥¨©¦

zhiya `ld ,`id in zhiyaícä éøéL øîàc ,àéä äéîçð éaøly ©¦§¤§¨¦§¨©§¨¥©¨
ceqil jtyidl mpicy ze`hgïáéø÷äLmpzpy ±.áéiç õeça ¤¦§¦¨©©¨

:`xnbd dywnéàepizpyn m` ±äéîçð éaø,`idàîéàxen` ± ¦©¦§¤§¨¥¨
d z` x`aeàôéñ,dpynd lyy z`hgïúð ,úBñBë éðLa dîc ìa÷ ¥¨¦¥¨¨¦§¥¨©

n,øeèt íéðôa íäéðLn ozp,áéiç õeça íäéðLqekn ozpãçà §¥¤¦§¦¨§¥¤©©¨¤¨
å íéðôaqekn ozp jk xg`,øeèt õeça ãçà`ld ,xeht `ed recne ¦§¦§¤¨©¨

,miixiyl dipyd qekay mcd dyrp ,oick mipta dnc ozpy xg`l
.áéiç õeça ïáéø÷äL ícä éøéL äéîçð éaø øîàäå§¨¨©©¦§¤§¨§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨

:`xnbd zvxznéáøá øæòìà éáøã àî÷ àðúì ïàúà àôéñ)
éøîà] (åøéáçì éåçã äùåò ñåë øîàã ïåòîù,daiyid ipa exn` ± ¨§¥

àpz ïàî`pzd `ed in ±câéìôwlegy ±éaøa øæòìà éaøc déìò ©©¨§¨¦£¥§©¦¤§¨¨§©¦
.[àéä äéîçð éaø ,éeçc Bøéáç äNBò ñBk øîàå ïBòîL,xnelk ¦§§¨©¤£¥¦©¦§¤§¨¦

lirl(:cl)iaxa xfrl` iaxe `nw `pz ewlgp da `ziixa d`aed
wx gafnd lr wxfe ,zeqek dnka dnc laiwy z`hg oica oerny
mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy xaeq `nw `pz .cg` qekn
iax .ceqil `le ,leqt mc oick dn`l jtype iegcl ipyd qekay
mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy xaeq oerny iaxa xfrl`
dingp iaxy xn`p m` dzre .ceqil miktypy miixiyl ipyd qekay
`pzd dpy recn epl dywi ok` ,oerny iaxa xfrl` iaxk xaeq
uega ipyd qekdn ozpe xfge mipta cg` qekn ozp m`y `tiqa
jixv `l` .aiig uega mpzpy miixiyy xaeq dingp iax `ld ,xeht
`pzk xaeqe ,oerny iaxa xfrl` iax lr wleg dingp iaxy xnel
iegcl ipyd qekay mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy `nw

.uega eilr oiaiig oi` jkle ,miixiyl `ed leqte
cg` qekn ozpe ,zeqek izya dnc laiwy z`hg :dpyna epipy
oaxwd z` dxiykn ef dwixf ,mipta ipyd qekdn ozpe xfge uega

,dpynd dtiqene .ea xtkzn dilraeLéøôîì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©§¦
úàöîð Ck øçàå äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥

,äðBLàøäly dnc zwixf ,mipta dipyd z`e uega zg` hgy m`y ¨¦¨
.xtkzn dilrae oaxwd z` dxiykn dipyd

izyl oeincd z` `iadl `pzd jxved recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .ze`hgéì änì 'äîBc øácä äîì'jxev yi recn ± §¨©¨¨¤¨¨¦

.dfd oeincdn micnl dne ,zeqek izyl dnecd `nbec z`ada
:`xnbd zvxznépî àäzhiya `ld ,`id in zhiya ef dpyn ±éaø ¨©¦©¦

.äúî äLøôä úòLa äãeáà øîàc ,àéä`ed oicdy ,xnelk ¦§¨©£¨¦§©©§¨¨¥¨
dpey`xd z`vnpe dizgz zxg` yixtde dca`y z`hgyxg`l

z`hg oick ,dzinl dpic dcea`d ,dipyd ly dnc z` ozpe hgyy
z` hgyy mcew d`vnp dcea`d m` mle` .zxg`a dilra extky
,dipyd zyxtd zrya `l` 'dcea`' dzid `ly `vnpe ,dipyd

dxenz zkqna minkge iax dpica ewlgp(:ak)aixwi minkg zrcl ,
dctze men da letiy cr drxz `l` ,zenz `l dipyde odn zg`
zyxtd zryay oeiky xaeq iaxe .gafnd uiwl zeler mincdn epwie
oick zenz dipyde ,odn zg` aixwi ,dcea` dpey`xd dzid dipyd

.zxg`a dilra extiky z`hg
øîà÷ éëäåoicd z` dnicy dpyna `pzd ixac miyxtzn jke ± §¨¦¨¨©

yixtde dca`py z`hg ly oicl zeqek izya z`hgd mc laiw ly
,dizgz zxg`äãáàc àîòèz`hgd z` yixtdy meyn `weec ± ©£¨§¨§¨

hgye xfge mipta odn zg` hgye ,dca` dpey`xdy xg`l dipyd
dpic iax zhiyly oeik ,ef ueg zhigy lr xeht ,dzxag z` uega

ly dnc laiwl dnec `id dfae ,mipta axwdl die`x dpi`e ,dzina
qeka mcd dyrp mipta cg` qek mcn ozpe ,zeqek izya z`hgd

,xeht uega ipyd qekdn ozpe xfg m` okle ,iegc ipydàämle` ± ¨
dligzn m`,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôäm`y dpzdy ,xnelk ¦§¦§¥©¨§©£¨

odn zg` hgeyy iax dcen df ote`a ,dzxaga xtkzi zg`d ca`z
zeler dnca `iaie dctze men da letiy cr drxz dipyde z`hgl
dzxag z` hgye xfge mipta zg` hgy m` ok lre .gafnd uiwl

y oeik mrhde ,ef ueg zhigy lr aiig ,uegaàøwéòî eäééðéî àãç£¨¦©§¥¦¨¨
àéä äìBò,dler axwdl zcner zg` dzid dligzn xak ixdy ± ¨¦

.dctze men da letiyk
df oi` ,dzctp `le men da ltp `l oiicry s`e :`xnbd zx`an

,mipta axwdl die`x zaygpe ,oexqgáø øîà àðeä áøãëåenke ± §¦§©¨¨©©
,ax mya `ped ax xn`y÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©¨¨¦¦©

daxwd oicn[xg`a eilra extkzdy oebk]Y äéiòøìexed oic ziay ¦§¦¨
`ede ,dler einca epwie dctie men ea letiy cr drexl exqenl el

men ea letiy cr oiznd `líúñ BèçLee` my` myl ayg `le §¨§¨
,dler myl,äìBòì øLkok m`e .dfd oaxwd lr dler zxez xnelk ¨¥§¨

,dctze men da letiyk dler axwdl zcner dipydy oeik o`k mb
m` mb okle ,xyk oaxwd ,mipta dler myl z`hgd z` hgy m`

.aiig uega dhgy
:`xnbd dywnéîc éîoipra epizpynl `ped ax ly oicd dnec ike ± ¦¨¥

,z`hgdíúäd oaxw `ped ax ly epica my ±íLà`edå ,øëæoaxw ¨¨¨¨¨¨§
däìBò`ed mb,øëæ,dlerl xyk oaxwd ehgy m` okleúàhç ìáà ¨¨¨£¨©¨

,àéä äá÷ð.xkf `l` `a epi`y dlerl oaxwd xykei ji`e §¥¨¦
:`xnbd zvxznàéðéúñBiî àéiç éaø øîàdpynd ,[mewn my-] ¨©©¦¦¨¦§¦§¨

zxacn,àéNð øéòNa`xyi jlna xnelkmiaiigy dxiar xary l ¦§¦¨¦
m`e ,xkf mifir xiry z`hg `ian bbeya xar m`e ,zxk dpecf lr
myl ipyd z` hgye cg`a xtkzde ,zeixg`l mixiry ipy yixtd

.xyk oaxwd ,dler

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úàèç úøô ¯ øùò äòáøà ÷øô

äðùî
mzhigy lr aiig epi`y miycwa zwqer dpynd ly oey`xd dwlg

:uegaúàhç úøtdnec` dxt ±dôøNLdhgy e`dzbî õeç± ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨
,dzhigyl cgeind mewnl uegnçlzLnä øéòN ïëåmeia lf`frl §¥¨¦©¦§©¥©

,mixetikdáéø÷äLeze`õeça,epick wevd y`xn ekilydl mewna ¤¦§¦©
,el` mixwn ipyaøeèt.uega miycw zhigy lr zxkn hgeyd ¨

dnn zcnlp ef dkldeøîàpLueg ihegy zyxta(c fi `xwie)ìàå' ¤¤¡©§¤
Bàéáä àì ãòBî ìäà çút'dl oAxw aixwdl,'dxezd xnelk ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©

ld`l oaxwd z` `iad `ly jk lr uega hgeyd z` dyiprd
y cenll ozip dfne ,crenéeàø ïéàL ìkcizr oi`y ±çút ìà àáì Ÿ¤¥¨¨Ÿ¤¤©

,ãòBî ìäàmicner mpi`y glzynd xirye dnec` dxt oebk Ÿ¤¥
,cren ld`l d`adlåéìò ïéáéiç ïéà.ueg ihegy meyn ¥©¨¦¨¨

:uega meaixwde ,daxwdl elqtpy zenda dpynd dpen oldl
òáBøä,dy` draxy dnda -òaøpäåici lr draxpy dndae ± ¨¥©§©¦§¨
,mc`äö÷enäå,dxf dcearl zaexwzl dze` ecgiiy dnda - §©§¤

ãáòpäå,dxf dcearl dcarpy dnda ±øéçnäå,alka dy silgd ± §©¤¡¨§©§¦
[ïðúàäå],dxeq` d`ia xear dxenzk dpzipy dnda ±íéàìkäå± §¨¤§¨§©¦§©¦

,lgxe yizn dclepy dndaäôéøhäåxac da rx`y dnda ± §©§¥¨
,zeigl dleki dpi` ellbayïôBc àöBéåjxca dclep `ly dnda - §¥¤

eycwedy el` lk .m`d qxk jezig ici lr d`ved `l` zirah
gafnl,õeça ïáéø÷äLøeètitl ,zxk aeignøîàpLjynda ¤¦§¦¨©¨¤¤¡©

lirl `aedy weqtd(my `xwie)F`iad `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©¤¥Ÿ¡¦
'dl oAxw aixwdlàáì éeàø ïéàL ìk ,''ä ïkLî éðôìdaxwdl §©§¦¨§¨©¦§¥¦§©Ÿ¤¥¨¨Ÿ

åéìò ïéáéiç ïéà ,'ä ïkLî éðôìy meynepnpy el` lke ,ueg iheg ¦§¥¦§©¥©¨¦¨¨
.elqtp ixdy daxwdl miie`x mpi` ,dpyna

ody zenda :dpynd dkiynnïéa ,ïéîeî éìòaod m`ïéîeî éìòa ©£¥¦¥©£¥¦
,ïéòeá÷e ,gafnl oihelgl elqtpe reaw mneny xnelkïéa §¦¥
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oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.ïåòîù 'øá øæòìà 'øã äéìò âéìôã àðú ïàî(:cl sc lirl) oileqtd lk wxta

rax` ozpe zeqek rax`a dnc lawy z`hg ipzwc iegc exiag dyer qek xne`e

oerny x"a xfrl` iaxe dn`l oiktyp ode ceqil jtyp ecal `ed mdn cg`n zepzn

:mixiy exiag z` dyer cg` qek xaqwc ceqil oiktyp olek mzd xn`äéîçð éáø
.àåäqeka dnc law `kd xn`c dilr biltc

mixiyc aiig uega ozpe xfge mipta ozp cg`

`kide aiig uega eaixwdy mcd ixiye edpip

ipy qek `nl` xeht xn` zeqek ipya elaiwc

jetyl did iegc `l` dil aiyg mixiy e`l

:uega dilr aiigin `l jkld dn`läîì éàî
.äîåã øáãäxnb i`ne edpinc `zkld i`nl

:dpin.øîàã àéä éáø éðî àädxenz zkqna

z`hgk dzn dyxtd zrya dcea` (:ak sc)

(:`k sc my) ol `niiwc dilra extiky

dpey`x dzid `l elit` dzinl `lf`c

zrya `l` dipya xtkzny drya dcea`

`niiw z`vnp dizgz ef yixtdyne dyxtd

ikde dzn dipy odn zg`a xtkzp m`c da ol

ef xnelk dca`c `nrh 'ipznc `pz xn`w

ikc `ed dzxiag ceai` ici lr dyxtedy

dzxiag daxwy xg` uega odn zg` hgey

`xiaq iaxkc meyn iegc qekl `incc xeht

izy yixtnd la` `lf` dzinl xn`c dil

zg`d ca`z m`y `xwirn zeixg`l ze`hg

xtkznc ea dcen iax 'it`c dzxiaga xtkzi

uiw zlerl dince drxz dipyde odn zg`a

dyxtd zrya dcea`a opaxl oke gafnd

m`c opixn` `l `edda drxz edl zi`c

ab lr s`e xhtpc dipyl uega dhgy

`l` dler dteb `id daxw `l dligzklc

dcicl daxw` i`c uega dilr aiig odinc

:`id zlawzn mipta dler dtebàðåä áøãë
.äééòøì ÷úéðù íùà [ø"à]my` zxenz oebk

`niiwe xg`a extkzp e` eilra ezny my`e

my`a dzn z`hgay lk (.gi sc my) ol

gye drxi el exn`e c"aa jlnpe drexmzq eh

`l wzip `l la` wzip `wece dlerl xyk

:`di eziieda `ed (:d 'c lirl) w"ta xn`ck

.éîã éîz`hg` iaeigl `ped axcl 'ipzn

`id `ifg `l `d `nrh i`dn uega dipy

:`id dawp `dc llk dlerl dteb.àéðéúñåéî
:mewn.àéùð øéòùázeixg`l mipy yixtdy

:`ed xkf mzdc

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úøô.úàèç.äúâî õåç:`kid yxtn `xnba.äúâ:wenr mewn xnelk zb oeyl

.øåèô :'éñøâ äúâî õåç äèçùù`ly uega miycw hgey opixn` `le

cren ld` gztl ie`xd 'ebe cren ld` gzt l`en dixht `pngxc devn mewna

e`iadl cnera n"y e`iad `ly lr eyprl `xw citwcnc my e`iadl eilr daegy

:`xw irzyn my.éåàø åðéàù ìëxiry `d jixt `xnbae [`al] cizr epi`y lk

:zeceezdle lixbdl `al cizr glzynd.ïëùî éðôì øîàðùiptl oaxw aixwdl

il wetiz inp ipd jixt `xnbae axwil xyk epi`e li`ed `al xyky t"r` okyn

:cren ld` gzt l`en.ú"ìá øáåò`tiqa ipzwck onf xg`l `al ie`xe li`ed
äéäù
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àìàz`hgay zepzn 'ba `newe`l zi`c b"r` .edpip miixiy uega ozpe xfge mipta

"a 'ta opixn`c`l` dil rnyn `l ozligzk ied ueg oiprlc (:gl sc lirl) y

iegc exiag dyer did `ly uega cg`e mipta cg` zeqek ipyc `tiqc `inec miixiya

iycw xya d`iven mc zwixfc dlirnd on dxya z` xhet dncy myk :mlekl ozp k"``

xya z` xhet `ed jk dlirnd on miycw

z`hg meyn qxhpewa 'ite dlirnd on dzxiag

oipdp `l zeznd ze`hg l"iwc dilra extiky

`nw wxt seqac eyexitl dywe oilren `le

yixtn ixde `aiwr iax xn` opz (:e sc) dlirnc

jk xg`e dizgz zxg` yixtde dca`e ez`hg

myk `l micner mdipy ixd dpey`xd z`vnp

xya z` xhet jk dxya z` xhet dncy

`l xfrl` iax xn` `xnba opixn`e dzxiag

zg` zaa mdipy hgyy `l` `aiwr iax xn`

df xg` dfa la` wxef dfn dvx wxef dfn dvx

xg` dfa elit` zeznd ze`hgk aiyg i`e `l

zwixf mcew dhgypy oeik i`ce `l` inp df

`ied `l xtkzdl ie`xy dzxiag ly dnc

za oia welig yic `nrh epiide dznd z`hg

ediiexz iaiyg zg` zaac df xg` dfl zg`

oke dzxiag xya z` xhet jkle `teb cgk

:`ibeqd zgkenàädcea` xn`c `id iax ipn

cle wxta xn`c o`nl .dzn dyxtd zrya

xtkzna micen lkdc (.bk sc dxenz) z`hg

lka `kd ixiin dzn dcea`c dcea` dpi`ya

mzd xn`c o`nl `ki`e iaxl dzn dipydc oipr

zg` ezrcn jync `kide ibilt jlnil `aac

oiekzpc `nlr ilekl dzn dipyd aixwde odn

xtkzpc iax dcen jlnpc `kide dzegcl

ixiin `kde drex dcea` dpi`yc dcea`a

dywe uega dcea`e mipta dcea` dpi`y hgya

:ikda ibilt `l inp opax `id iax i`n zvw

éëäåizy yixtd la` dca`c `nrh xn`w

dca` ipzwc `kid rnyn .'ek zeixg`l ze`hg

sc) dlirnc w"t seqac dnize `wec dca` ied

(`ba) xtkl izkldyk oerny iax xn` `ipz (.f

ixde ok xne` dz` ipa il xn` cr 'ek [ip`t]

'ek dizgz zxg` yixtde dca`e z`hg yixtn

oerny 'xl drexc wlgn `l oigxk lr y"xle

`nh didy in wxta `zi`ck llk dil zil

z`hg cle wxt dxenzae (:fv sc migqt)

yecigl cxei epi` dlirnac l"ie (i sc dxenz)

cge `veil zlren dwixfc opireny`l `l` df

diipz yecigl `kdc 'ipzn la` hwp ediipin

opireny`l `l` dhwp `le k"k oeinc df oi`c

`id dler `xwirn ediipin `cg `id iaxc

a oexqg diny `l dxiwr oexqg dxiwr ira c"nl elit`e`dl inc `le xwril cnerc i`d

ipyne enyl `ly ie`xe li`ed aiigil enyl ikd i` (:ciw sc onwl) `xza 'ta opixn`c

:xwril cner epi` mzdc dxiwr xqegn

øéòùá(:e sc) zeixedc `nw wxta 'ixn` `d dzn i`n` xkf z`hg y"xl z"`e .`iyp

zgkyn `le edl ixinb mewn cga ze`hg yngc (:eh sc) dxenzc ipy wxtae

(.bk sc my) z`hg cle 'ta opixn`c `de y"xk `lc 'ipznc l"ie xkf z`hga z`hg cle

`veik xkfa e`l dzn cigia `d `wiice oerny iaxl drxi ipyde mixetikd mei ixiry iab

:dawpa `l` el`a

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä
úøôd`lrda `le dhigya `l ueg aeig oi`c dhigya oicd `ede dleqt dzbl ueg dtxy opz (a"n) 'c wxt dxt zkqna oke dtxyy opiqxb mixtq aexa .dzbn ueg dhgyy z`hg

:dxt` oitqe`e my dze` oitxeye jexra yxitck `neb oirk `edy dtixyl owzip zb xwire `xnba gkenck

ueg
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àøîâéeàø BlekL ,íéðôa ïúðå øæçå õeça àîìLa¦§¨¨©§¨©§¨©¦§¦¤¨
[ïúðå øæçå íéðôa àlà] ïìòäå íéðôa ìáà .íéðôa úBéäì¦§¦§¦£¨¦§¦§¤¡¨¤¨¦§¦§¨©§¨©
,àéä äéîçð éaø ,épî àä ,éøîà .eäðéð íééøéL ,õeça©¦©¦¦§¨§¥¨©¦©¦§¤§¨¦
,äéîçð éaø éà .áéiç ,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL øîàc§¨©§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨¦©¦§¤§¨
,íéðôa íäéðL ïúð ,úBñBë éðLa dîc ìa÷ ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¦¥¨¨¦§¥¨©§¥¤¦§¦
,õeça ãçàå íéðôa ãçà .áéiç ,õeça íäéðL .øeèẗ§¥¤©©¨¤¨¦§¦§¤¨©
,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL ,äéîçð éaø øîàäå .øeèẗ§¨¨©©¦§¤§¨§¨¥©¨¤¦§¦¨©
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøã àî÷ àðzì ïàúà ,àôéñ .áéiç©¨¥¨£¨¨§©¨©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
âéìôc àpz ïàî ,éøîà] .(Bøéáçì éeçã äNBò ñBk ,øîàã§¨©¤¦©£¥¨§¥©©¨§¨¦
Bøéáç äNBò ñBk ,øîàå ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©¤£¥
Léøôîì ,äîBc øácä äîì :[àéä äéîçð éaø ,éeçc¦©¦§¤§¨¦§¨©¨¨¤§©§¦
Ck øçàå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨
,épî àä .éì änì 'äîBc øácä äîì' :äðBLàøä úàöîð¦§¥¨¦¨§¨©¨¨¤¨¨¦¨©¦
éëäå .äúî äLøôä úòLa äãeáà ,øîàc .àéä éaø©¦¦§¨©£¨¦§©©§¨¨¥¨§¨¦
úBàhç ézL Léøôä àä ,äãáàc àîòè ,øîà÷̈¨©©£¨§¨§¨¨¦§¦§¥©¨
àðeä áøãëå .àéä äìBò àøwéòî ,eäééðéî àãç ,úeéøçàì§©£¨£¨¦©§¥¦¨¨¨¦§¦§©¨
,äéiòøì ÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà̈©©§¨©©¨¨©©¨¨¦¦©¦§¦¨
,øëæ íLà íúä ,éîc éî .äìBòì øLk ,íúñ BèçLe§¨§¨¨¥§¨¦¨¥¨¨¨¨¨¨
àéiç éaø øîà .àéä äá÷ð ,úàhç ìáà .øëæ äìBòå§¨¨¨£¨©¨§¥¨¦¨©©¦¦¨

:àéNð øéòNa ,àéðéúñBiî¦§¦§¨¦§¦¨¦

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úøtøéòN ïëå ,dzbî õeç dôøNL úàhç ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨§¥¨¦
ìàå' øîàpL .øeèt ,õeça áéø÷äL çlzLnä©¦§©¥©¤¦§¦©¨¤¤¡©§¤
ìà àáì éeàø ïéàL ìk ,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦Ÿ¤¥¨¨Ÿ¤
òaøpäå òáBøä .åéìò ïéáéiç ïéà ,ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨¨¥©§©¦§¨
äôéøhäå íéàìkäå [ïðúàäå] øéçnäå ãáòpäå äö÷enäå§©§¤§©¤¡¨§©§¦§¨¤§¨§©¦§©¦§©§¥¨
ïkLî éðôì' øîàpL .øeèt ,õeça ïáéø÷äL ïôBc àöBéå§¥¤¤¦§¦¨©¨¤¤¡©¦§¥¦§©

ðôì àáì éeàø ïéàL ìk ,''äïéáéiç ïéà ,'ä ïkLî é Ÿ¤¥¨¨Ÿ¦§¥¦§©¥©¨¦
ïéa ,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòa .åéìò̈¨©£¥¦¥©£¥¦§¦¥
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc migaf(iriax meil)

àøîâ
mcd on dligz ozpe ,cg` qeka dnc laiwy z`hg ,dpyna epipy
`xnbd .uega mcd zwixf lr aiig ,uega mcd on ozpe xfge ,mipta
,mipta dwixfd zevn dniiwzd xak `ld aiig `ed recn zx`an

:dwixfl cner epi` aey mcd x`ye
:`xnbd dywnàîìLaozp m`y oaen df ±íéðôa ïúðå øæçå õeça ¦§¨¨©§¨©§¨©¦§¦
itl ,aiig `edyBlekLqeka `vnpd mcd lk ±úBéäì éeàøozpidl ± ¤¨¦§

,íéðôaàlà] (ïìòäå íéðôá ìáà)ozpy ipyd oicaøæçå íéðôa ¦§¦¤¨¦§¦§¨©
,õeça [ïúðåqeka x`ypy mcd `ld ,aiig `ed recneäðéð íééøéL §¨©©¦©¦¦§

.uega ezwixf lr aiig recne ,ceqil jtydl mpicy miixiyl aygp ±
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -épî àäef dpyn ± ¨§¥¨©¦

zhiya `ld ,`id in zhiyaícä éøéL øîàc ,àéä äéîçð éaøly ©¦§¤§¨¦§¨©§¨¥©¨
ceqil jtyidl mpicy ze`hgïáéø÷äLmpzpy ±.áéiç õeça ¤¦§¦¨©©¨

:`xnbd dywnéàepizpyn m` ±äéîçð éaø,`idàîéàxen` ± ¦©¦§¤§¨¥¨
d z` x`aeàôéñ,dpynd lyy z`hgïúð ,úBñBë éðLa dîc ìa÷ ¥¨¦¥¨¨¦§¥¨©

n,øeèt íéðôa íäéðLn ozp,áéiç õeça íäéðLqekn ozpãçà §¥¤¦§¦¨§¥¤©©¨¤¨
å íéðôaqekn ozp jk xg`,øeèt õeça ãçà`ld ,xeht `ed recne ¦§¦§¤¨©¨

,miixiyl dipyd qekay mcd dyrp ,oick mipta dnc ozpy xg`l
.áéiç õeça ïáéø÷äL ícä éøéL äéîçð éaø øîàäå§¨¨©©¦§¤§¨§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨

:`xnbd zvxznéáøá øæòìà éáøã àî÷ àðúì ïàúà àôéñ)
éøîà] (åøéáçì éåçã äùåò ñåë øîàã ïåòîù,daiyid ipa exn` ± ¨§¥

àpz ïàî`pzd `ed in ±câéìôwlegy ±éaøa øæòìà éaøc déìò ©©¨§¨¦£¥§©¦¤§¨¨§©¦
.[àéä äéîçð éaø ,éeçc Bøéáç äNBò ñBk øîàå ïBòîL,xnelk ¦§§¨©¤£¥¦©¦§¤§¨¦

lirl(:cl)iaxa xfrl` iaxe `nw `pz ewlgp da `ziixa d`aed
wx gafnd lr wxfe ,zeqek dnka dnc laiwy z`hg oica oerny
mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy xaeq `nw `pz .cg` qekn
iax .ceqil `le ,leqt mc oick dn`l jtype iegcl ipyd qekay
mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy xaeq oerny iaxa xfrl`
dingp iaxy xn`p m` dzre .ceqil miktypy miixiyl ipyd qekay
`pzd dpy recn epl dywi ok` ,oerny iaxa xfrl` iaxk xaeq
uega ipyd qekdn ozpe xfge mipta cg` qekn ozp m`y `tiqa
jixv `l` .aiig uega mpzpy miixiyy xaeq dingp iax `ld ,xeht
`pzk xaeqe ,oerny iaxa xfrl` iax lr wleg dingp iaxy xnel
iegcl ipyd qekay mcd z` dyer ,cg` qekn mc zwixfy `nw

.uega eilr oiaiig oi` jkle ,miixiyl `ed leqte
cg` qekn ozpe ,zeqek izya dnc laiwy z`hg :dpyna epipy
oaxwd z` dxiykn ef dwixf ,mipta ipyd qekdn ozpe xfge uega

,dpynd dtiqene .ea xtkzn dilraeLéøôîì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©§¦
úàöîð Ck øçàå äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥

,äðBLàøäly dnc zwixf ,mipta dipyd z`e uega zg` hgy m`y ¨¦¨
.xtkzn dilrae oaxwd z` dxiykn dipyd

izyl oeincd z` `iadl `pzd jxved recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .ze`hgéì änì 'äîBc øácä äîì'jxev yi recn ± §¨©¨¨¤¨¨¦

.dfd oeincdn micnl dne ,zeqek izyl dnecd `nbec z`ada
:`xnbd zvxznépî àäzhiya `ld ,`id in zhiya ef dpyn ±éaø ¨©¦©¦

.äúî äLøôä úòLa äãeáà øîàc ,àéä`ed oicdy ,xnelk ¦§¨©£¨¦§©©§¨¨¥¨
dpey`xd z`vnpe dizgz zxg` yixtde dca`y z`hgyxg`l

z`hg oick ,dzinl dpic dcea`d ,dipyd ly dnc z` ozpe hgyy
z` hgyy mcew d`vnp dcea`d m` mle` .zxg`a dilra extky
,dipyd zyxtd zrya `l` 'dcea`' dzid `ly `vnpe ,dipyd

dxenz zkqna minkge iax dpica ewlgp(:ak)aixwi minkg zrcl ,
dctze men da letiy cr drxz `l` ,zenz `l dipyde odn zg`
zyxtd zryay oeiky xaeq iaxe .gafnd uiwl zeler mincdn epwie
oick zenz dipyde ,odn zg` aixwi ,dcea` dpey`xd dzid dipyd

.zxg`a dilra extiky z`hg
øîà÷ éëäåoicd z` dnicy dpyna `pzd ixac miyxtzn jke ± §¨¦¨¨©

yixtde dca`py z`hg ly oicl zeqek izya z`hgd mc laiw ly
,dizgz zxg`äãáàc àîòèz`hgd z` yixtdy meyn `weec ± ©£¨§¨§¨

hgye xfge mipta odn zg` hgye ,dca` dpey`xdy xg`l dipyd
dpic iax zhiyly oeik ,ef ueg zhigy lr xeht ,dzxag z` uega

ly dnc laiwl dnec `id dfae ,mipta axwdl die`x dpi`e ,dzina
qeka mcd dyrp mipta cg` qek mcn ozpe ,zeqek izya z`hgd

,xeht uega ipyd qekdn ozpe xfg m` okle ,iegc ipydàämle` ± ¨
dligzn m`,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôäm`y dpzdy ,xnelk ¦§¦§¥©¨§©£¨

odn zg` hgeyy iax dcen df ote`a ,dzxaga xtkzi zg`d ca`z
zeler dnca `iaie dctze men da letiy cr drxz dipyde z`hgl
dzxag z` hgye xfge mipta zg` hgy m` ok lre .gafnd uiwl

y oeik mrhde ,ef ueg zhigy lr aiig ,uegaàøwéòî eäééðéî àãç£¨¦©§¥¦¨¨
àéä äìBò,dler axwdl zcner zg` dzid dligzn xak ixdy ± ¨¦

.dctze men da letiyk
df oi` ,dzctp `le men da ltp `l oiicry s`e :`xnbd zx`an

,mipta axwdl die`x zaygpe ,oexqgáø øîà àðeä áøãëåenke ± §¦§©¨¨©©
,ax mya `ped ax xn`y÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©¨¨¦¦©

daxwd oicn[xg`a eilra extkzdy oebk]Y äéiòøìexed oic ziay ¦§¦¨
`ede ,dler einca epwie dctie men ea letiy cr drexl exqenl el

men ea letiy cr oiznd `líúñ BèçLee` my` myl ayg `le §¨§¨
,dler myl,äìBòì øLkok m`e .dfd oaxwd lr dler zxez xnelk ¨¥§¨

,dctze men da letiyk dler axwdl zcner dipydy oeik o`k mb
m` mb okle ,xyk oaxwd ,mipta dler myl z`hgd z` hgy m`

.aiig uega dhgy
:`xnbd dywnéîc éîoipra epizpynl `ped ax ly oicd dnec ike ± ¦¨¥

,z`hgdíúäd oaxw `ped ax ly epica my ±íLà`edå ,øëæoaxw ¨¨¨¨¨¨§
däìBò`ed mb,øëæ,dlerl xyk oaxwd ehgy m` okleúàhç ìáà ¨¨¨£¨©¨

,àéä äá÷ð.xkf `l` `a epi`y dlerl oaxwd xykei ji`e §¥¨¦
:`xnbd zvxznàéðéúñBiî àéiç éaø øîàdpynd ,[mewn my-] ¨©©¦¦¨¦§¦§¨

zxacn,àéNð øéòNa`xyi jlna xnelkmiaiigy dxiar xary l ¦§¦¨¦
m`e ,xkf mifir xiry z`hg `ian bbeya xar m`e ,zxk dpecf lr
myl ipyd z` hgye cg`a xtkzde ,zeixg`l mixiry ipy yixtd

.xyk oaxwd ,dler

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úàèç úøô ¯ øùò äòáøà ÷øô

äðùî
mzhigy lr aiig epi`y miycwa zwqer dpynd ly oey`xd dwlg

:uegaúàhç úøtdnec` dxt ±dôøNLdhgy e`dzbî õeç± ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨
,dzhigyl cgeind mewnl uegnçlzLnä øéòN ïëåmeia lf`frl §¥¨¦©¦§©¥©

,mixetikdáéø÷äLeze`õeça,epick wevd y`xn ekilydl mewna ¤¦§¦©
,el` mixwn ipyaøeèt.uega miycw zhigy lr zxkn hgeyd ¨

dnn zcnlp ef dkldeøîàpLueg ihegy zyxta(c fi `xwie)ìàå' ¤¤¡©§¤
Bàéáä àì ãòBî ìäà çút'dl oAxw aixwdl,'dxezd xnelk ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©

ld`l oaxwd z` `iad `ly jk lr uega hgeyd z` dyiprd
y cenll ozip dfne ,crenéeàø ïéàL ìkcizr oi`y ±çút ìà àáì Ÿ¤¥¨¨Ÿ¤¤©

,ãòBî ìäàmicner mpi`y glzynd xirye dnec` dxt oebk Ÿ¤¥
,cren ld`l d`adlåéìò ïéáéiç ïéà.ueg ihegy meyn ¥©¨¦¨¨

:uega meaixwde ,daxwdl elqtpy zenda dpynd dpen oldl
òáBøä,dy` draxy dnda -òaøpäåici lr draxpy dndae ± ¨¥©§©¦§¨
,mc`äö÷enäå,dxf dcearl zaexwzl dze` ecgiiy dnda - §©§¤

ãáòpäå,dxf dcearl dcarpy dnda ±øéçnäå,alka dy silgd ± §©¤¡¨§©§¦
[ïðúàäå],dxeq` d`ia xear dxenzk dpzipy dnda ±íéàìkäå± §¨¤§¨§©¦§©¦

,lgxe yizn dclepy dndaäôéøhäåxac da rx`y dnda ± §©§¥¨
,zeigl dleki dpi` ellbayïôBc àöBéåjxca dclep `ly dnda - §¥¤

eycwedy el` lk .m`d qxk jezig ici lr d`ved `l` zirah
gafnl,õeça ïáéø÷äLøeètitl ,zxk aeignøîàpLjynda ¤¦§¦¨©¨¤¤¡©

lirl `aedy weqtd(my `xwie)F`iad `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©¤¥Ÿ¡¦
'dl oAxw aixwdlàáì éeàø ïéàL ìk ,''ä ïkLî éðôìdaxwdl §©§¦¨§¨©¦§¥¦§©Ÿ¤¥¨¨Ÿ

åéìò ïéáéiç ïéà ,'ä ïkLî éðôìy meynepnpy el` lke ,ueg iheg ¦§¥¦§©¥©¨¦¨¨
.elqtp ixdy daxwdl miie`x mpi` ,dpyna

ody zenda :dpynd dkiynnïéa ,ïéîeî éìòaod m`ïéîeî éìòa ©£¥¦¥©£¥¦
,ïéòeá÷e ,gafnl oihelgl elqtpe reaw mneny xnelkïéa §¦¥
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oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.ïåòîù 'øá øæòìà 'øã äéìò âéìôã àðú ïàî(:cl sc lirl) oileqtd lk wxta

rax` ozpe zeqek rax`a dnc lawy z`hg ipzwc iegc exiag dyer qek xne`e

oerny x"a xfrl` iaxe dn`l oiktyp ode ceqil jtyp ecal `ed mdn cg`n zepzn

:mixiy exiag z` dyer cg` qek xaqwc ceqil oiktyp olek mzd xn`äéîçð éáø
.àåäqeka dnc law `kd xn`c dilr biltc

mixiyc aiig uega ozpe xfge mipta ozp cg`

`kide aiig uega eaixwdy mcd ixiye edpip

ipy qek `nl` xeht xn` zeqek ipya elaiwc

jetyl did iegc `l` dil aiyg mixiy e`l

:uega dilr aiigin `l jkld dn`läîì éàî
.äîåã øáãäxnb i`ne edpinc `zkld i`nl

:dpin.øîàã àéä éáø éðî àädxenz zkqna

z`hgk dzn dyxtd zrya dcea` (:ak sc)

(:`k sc my) ol `niiwc dilra extiky

dpey`x dzid `l elit` dzinl `lf`c

zrya `l` dipya xtkzny drya dcea`

`niiw z`vnp dizgz ef yixtdyne dyxtd

ikde dzn dipy odn zg`a xtkzp m`c da ol

ef xnelk dca`c `nrh 'ipznc `pz xn`w

ikc `ed dzxiag ceai` ici lr dyxtedy

dzxiag daxwy xg` uega odn zg` hgey

`xiaq iaxkc meyn iegc qekl `incc xeht

izy yixtnd la` `lf` dzinl xn`c dil

zg`d ca`z m`y `xwirn zeixg`l ze`hg

xtkznc ea dcen iax 'it`c dzxiaga xtkzi

uiw zlerl dince drxz dipyde odn zg`a

dyxtd zrya dcea`a opaxl oke gafnd

m`c opixn` `l `edda drxz edl zi`c

ab lr s`e xhtpc dipyl uega dhgy

`l` dler dteb `id daxw `l dligzklc

dcicl daxw` i`c uega dilr aiig odinc

:`id zlawzn mipta dler dtebàðåä áøãë
.äééòøì ÷úéðù íùà [ø"à]my` zxenz oebk

`niiwe xg`a extkzp e` eilra ezny my`e

my`a dzn z`hgay lk (.gi sc my) ol

gye drxi el exn`e c"aa jlnpe drexmzq eh

`l wzip `l la` wzip `wece dlerl xyk

:`di eziieda `ed (:d 'c lirl) w"ta xn`ck

.éîã éîz`hg` iaeigl `ped axcl 'ipzn

`id `ifg `l `d `nrh i`dn uega dipy

:`id dawp `dc llk dlerl dteb.àéðéúñåéî
:mewn.àéùð øéòùázeixg`l mipy yixtdy

:`ed xkf mzdc

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úøô.úàèç.äúâî õåç:`kid yxtn `xnba.äúâ:wenr mewn xnelk zb oeyl

.øåèô :'éñøâ äúâî õåç äèçùù`ly uega miycw hgey opixn` `le

cren ld` gztl ie`xd 'ebe cren ld` gzt l`en dixht `pngxc devn mewna

e`iadl cnera n"y e`iad `ly lr eyprl `xw citwcnc my e`iadl eilr daegy

:`xw irzyn my.éåàø åðéàù ìëxiry `d jixt `xnbae [`al] cizr epi`y lk

:zeceezdle lixbdl `al cizr glzynd.ïëùî éðôì øîàðùiptl oaxw aixwdl

il wetiz inp ipd jixt `xnbae axwil xyk epi`e li`ed `al xyky t"r` okyn

:cren ld` gzt l`en.ú"ìá øáåò`tiqa ipzwck onf xg`l `al ie`xe li`ed
äéäù
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àìàz`hgay zepzn 'ba `newe`l zi`c b"r` .edpip miixiy uega ozpe xfge mipta

"a 'ta opixn`c`l` dil rnyn `l ozligzk ied ueg oiprlc (:gl sc lirl) y

iegc exiag dyer did `ly uega cg`e mipta cg` zeqek ipyc `tiqc `inec miixiya

iycw xya d`iven mc zwixfc dlirnd on dxya z` xhet dncy myk :mlekl ozp k"``

xya z` xhet `ed jk dlirnd on miycw

z`hg meyn qxhpewa 'ite dlirnd on dzxiag

oipdp `l zeznd ze`hg l"iwc dilra extiky

`nw wxt seqac eyexitl dywe oilren `le

yixtn ixde `aiwr iax xn` opz (:e sc) dlirnc

jk xg`e dizgz zxg` yixtde dca`e ez`hg

myk `l micner mdipy ixd dpey`xd z`vnp

xya z` xhet jk dxya z` xhet dncy

`l xfrl` iax xn` `xnba opixn`e dzxiag

zg` zaa mdipy hgyy `l` `aiwr iax xn`

df xg` dfa la` wxef dfn dvx wxef dfn dvx

xg` dfa elit` zeznd ze`hgk aiyg i`e `l

zwixf mcew dhgypy oeik i`ce `l` inp df

`ied `l xtkzdl ie`xy dzxiag ly dnc

za oia welig yic `nrh epiide dznd z`hg

ediiexz iaiyg zg` zaac df xg` dfl zg`

oke dzxiag xya z` xhet jkle `teb cgk

:`ibeqd zgkenàädcea` xn`c `id iax ipn

cle wxta xn`c o`nl .dzn dyxtd zrya

xtkzna micen lkdc (.bk sc dxenz) z`hg

lka `kd ixiin dzn dcea`c dcea` dpi`ya

mzd xn`c o`nl `ki`e iaxl dzn dipydc oipr

zg` ezrcn jync `kide ibilt jlnil `aac

oiekzpc `nlr ilekl dzn dipyd aixwde odn

xtkzpc iax dcen jlnpc `kide dzegcl

ixiin `kde drex dcea` dpi`yc dcea`a

dywe uega dcea`e mipta dcea` dpi`y hgya

:ikda ibilt `l inp opax `id iax i`n zvw

éëäåizy yixtd la` dca`c `nrh xn`w

dca` ipzwc `kid rnyn .'ek zeixg`l ze`hg

sc) dlirnc w"t seqac dnize `wec dca` ied

(`ba) xtkl izkldyk oerny iax xn` `ipz (.f

ixde ok xne` dz` ipa il xn` cr 'ek [ip`t]

'ek dizgz zxg` yixtde dca`e z`hg yixtn

oerny 'xl drexc wlgn `l oigxk lr y"xle

`nh didy in wxta `zi`ck llk dil zil

z`hg cle wxt dxenzae (:fv sc migqt)

yecigl cxei epi` dlirnac l"ie (i sc dxenz)

cge `veil zlren dwixfc opireny`l `l` df

diipz yecigl `kdc 'ipzn la` hwp ediipin

opireny`l `l` dhwp `le k"k oeinc df oi`c

`id dler `xwirn ediipin `cg `id iaxc

a oexqg diny `l dxiwr oexqg dxiwr ira c"nl elit`e`dl inc `le xwril cnerc i`d

ipyne enyl `ly ie`xe li`ed aiigil enyl ikd i` (:ciw sc onwl) `xza 'ta opixn`c

:xwril cner epi` mzdc dxiwr xqegn

øéòùá(:e sc) zeixedc `nw wxta 'ixn` `d dzn i`n` xkf z`hg y"xl z"`e .`iyp

zgkyn `le edl ixinb mewn cga ze`hg yngc (:eh sc) dxenzc ipy wxtae

(.bk sc my) z`hg cle 'ta opixn`c `de y"xk `lc 'ipznc l"ie xkf z`hga z`hg cle

`veik xkfa e`l dzn cigia `d `wiice oerny iaxl drxi ipyde mixetikd mei ixiry iab

:dawpa `l` el`a

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä
úøôd`lrda `le dhigya `l ueg aeig oi`c dhigya oicd `ede dleqt dzbl ueg dtxy opz (a"n) 'c wxt dxt zkqna oke dtxyy opiqxb mixtq aexa .dzbn ueg dhgyy z`hg

:dxt` oitqe`e my dze` oitxeye jexra yxitck `neb oirk `edy dtixyl owzip zb xwire `xnba gkenck
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àøîâéeàø BlekL ,íéðôa ïúðå øæçå õeça àîìLa¦§¨¨©§¨©§¨©¦§¦¤¨
[ïúðå øæçå íéðôa àlà] ïìòäå íéðôa ìáà .íéðôa úBéäì¦§¦§¦£¨¦§¦§¤¡¨¤¨¦§¦§¨©§¨©
,àéä äéîçð éaø ,épî àä ,éøîà .eäðéð íééøéL ,õeça©¦©¦¦§¨§¥¨©¦©¦§¤§¨¦
,äéîçð éaø éà .áéiç ,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL øîàc§¨©§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨¦©¦§¤§¨
,íéðôa íäéðL ïúð ,úBñBë éðLa dîc ìa÷ ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¦¥¨¨¦§¥¨©§¥¤¦§¦
,õeça ãçàå íéðôa ãçà .áéiç ,õeça íäéðL .øeèẗ§¥¤©©¨¤¨¦§¦§¤¨©
,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL ,äéîçð éaø øîàäå .øeèẗ§¨¨©©¦§¤§¨§¨¥©¨¤¦§¦¨©
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøã àî÷ àðzì ïàúà ,àôéñ .áéiç©¨¥¨£¨¨§©¨©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
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Bøéáç äNBò ñBk ,øîàå ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©¤£¥
Léøôîì ,äîBc øácä äîì :[àéä äéîçð éaø ,éeçc¦©¦§¤§¨¦§¨©¨¨¤§©§¦
Ck øçàå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨
,épî àä .éì änì 'äîBc øácä äîì' :äðBLàøä úàöîð¦§¥¨¦¨§¨©¨¨¤¨¨¦¨©¦
éëäå .äúî äLøôä úòLa äãeáà ,øîàc .àéä éaø©¦¦§¨©£¨¦§©©§¨¨¥¨§¨¦
úBàhç ézL Léøôä àä ,äãáàc àîòè ,øîà÷̈¨©©£¨§¨§¨¨¦§¦§¥©¨
àðeä áøãëå .àéä äìBò àøwéòî ,eäééðéî àãç ,úeéøçàì§©£¨£¨¦©§¥¦¨¨¨¦§¦§©¨
,äéiòøì ÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà̈©©§¨©©¨¨©©¨¨¦¦©¦§¦¨
,øëæ íLà íúä ,éîc éî .äìBòì øLk ,íúñ BèçLe§¨§¨¨¥§¨¦¨¥¨¨¨¨¨¨
àéiç éaø øîà .àéä äá÷ð ,úàhç ìáà .øëæ äìBòå§¨¨¨£¨©¨§¥¨¦¨©©¦¦¨

:àéNð øéòNa ,àéðéúñBiî¦§¦§¨¦§¦¨¦

äìòîäå èçåùä êìò ïøãä

úøtøéòN ïëå ,dzbî õeç dôøNL úàhç ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨§¥¨¦
ìàå' øîàpL .øeèt ,õeça áéø÷äL çlzLnä©¦§©¥©¤¦§¦©¨¤¤¡©§¤
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òaøpäå òáBøä .åéìò ïéáéiç ïéà ,ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨¨¥©§©¦§¨
äôéøhäå íéàìkäå [ïðúàäå] øéçnäå ãáòpäå äö÷enäå§©§¤§©¤¡¨§©§¦§¨¤§¨§©¦§©¦§©§¥¨
ïkLî éðôì' øîàpL .øeèt ,õeça ïáéø÷äL ïôBc àöBéå§¥¤¤¦§¦¨©¨¤¤¡©¦§¥¦§©

ðôì àáì éeàø ïéàL ìk ,''äïéáéiç ïéà ,'ä ïkLî é Ÿ¤¥¨¨Ÿ¦§¥¦§©¥©¨¦
ïéa ,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòa .åéìò̈¨©£¥¦¥©£¥¦§¦¥

éìòá

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

זבחים. פרק שלשה עשר - השוחט והמעלה דף קיב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקטז mipya cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

.'åë øîåà ù"ø äéäù:edcic dyrz `l yxtn `xnba.ïðîæ òéâä àìù ïéøåúopzck

miphw `le milecb rnyn oixezc oileqt ikd inwne oixiyk eaidfiyn (:ak sc) oilega

jli`e aedivd zligzn oileqte milecb `le rnyn miphw dpei ipa:.äùòú àìá
:uega ohgeyl dyrz `l ea yi onf xg`l oie`xe li`ed.ïîæ øñåçîoia xeht epxn`y

onf xqegn `edy oia eteba onf xqegn `edy

aixwdl milra onf ribd `ly milraa

:'ipzna 'iqxb `l rxevnde :mdizepaxw

.åáéø÷äù:oxtq ini jeza.úãìåéåjeza

:z`ln.íîùàå`ki` my` i`n jixt `xnba

:ipda.øåèôdaegl `l mipta oilawzn oi`y

:dacpl `le.ïäéúåìåòserc dafe afc

:dnda zcleice.ïéáééçzelawzn ixdy

:onyl dacp mipta.ïäéîìùåi`n jixt 'nba

:ipda `ki` minly.íéùã÷ éùã÷iyak

:zxvr.øîåòä øúåîå:dvinw xg`l.÷öåéä
:'ebe zwvie (a `xwie) aizkck dgpnd lr ony

.úúåôäåzezt (my) aizkck dt`n zgpn

:mizt dze`.ùéâîäådperh `ide uega dgpn

:dhtynk zinexc ziaxrn oxwa mipta dybd

.úåøðä úà áéèîä:xwaa dxepnd z` oycn

.øåèô:'nba `ziixaa sili `nrhïäá ïéà
.úåøæ íåùîzexhwd jpd lk dzin aeig

lke edpip dxhwd e`l lek`l okxcy xaca

xf oi` dcear odixg` yie li`ed zecear jpd

dpey`xa wxta opixn`ck dzin dilr aiig

weliq zcear `le dpzn zcear (.ck sc `nei)

:dcear dixg` yiy dcear `le dnz dcear

.äàîåè íåùî àìåyniyy `nh odk

`xw cgn d`neha yeniye zexf zxdf`c

`pipz migafd lka ellgi `le exfpien iwtp

yeniy` aiign zexf` aiignc i`n (.fi lirl)

:d`neh.íéãâá øñåçî íåùî àìåinp edpi`c

mzpedk oi` mdilr odicba oi`y onfa xfk

ipy wxta ol `wtp ikd mixf edl eede mdilr

:(:fi my).íéìâøå íéãé õåçø àìù íåùî àìå
oiprl mzd micba xqegnn dweg dweg xnb

dl opixnb op` inp dzin oiprle dcear ileg`

:mzdn.úåøåëáá äãåáòåz` glyie aizkck

:(ck zeny) 'ebe l`xyi ipa ixrpåøñàð
.úåîáä:ueg ihegya aizkckäãåáòå
.íéðäëá:gafnd l` axw aizkckïî íéðôì
.íéòì÷ä`xwie) dgpne my`e z`hga aizkc

:cren ld` xvga (eäðçî ìëá íéì÷ íéùã÷
.ìàøùé`de mdilbca oiiexy ody zenk

:i`xwn (.dp lirl) onewn edfi`a opitliåàá
.ìâìâìcren ld` rawede ocxid z` exaryk

:ewlgy raye eyaky mipy ray myåøúåä
.úåîáäxyid lk yi`n onwl opitlick

:eipira.íéùã÷ éùã÷znaa axw `l oilk`pd

dphw dnaa axw oi` acipe xcip oi`y lk cigi

oi`e i`edc `ed dler jkld dnaa dgpn oi`e

`ed xeaiv znaa my`e z`hge zlk`p

:mirlwd on miptl oilk`pe iaxwcíéùã÷
.íå÷î ìëá íéì÷ode milbcd elhay oeikc

dzid `le dyakl ux`d lka mikled eid

itl o`k xkfed `l ipy xyrn l`xyi dpgn zyecw dlha okynd zeaiaq oziipg

:daiyie dyexi xg`l cr zexyrn ebdp `ly.äìéùì åàáederaw cin ewelig xg`l

:dliya.úåîáä åøñàð'ebe dzr cr mz`a `l ik aizke dgepn dzid `ide ipzwck

ep`y meid dt miyer epgp` xy` lkk zenaa eaixwz `l ocxid z` exarzyk xnelk

yi` `l` zeny`e ze`hg okyna oiaixwn

zeacpe mixcp epiidc eyrz eipira xyid lk

xyiy dn itl `l` daeg mkilr opi`y

mz`a `l ewlgze eyakzy cera ik mkipira

ocxid z` mzxare dgepnd l` dzr cr

daiyie dyexi xg`l epiid ux`a mzayie

xeqi` epiid 'ebe jl xnyd 'ebe mewnd dide

:zenad.äø÷ú:mixqp ly bb (ly)úåòéøéå
.ïìòîìî:dl sili `xnba.äàåøä ìëá

sili `xnbae dliy z` myn oi`exy mewna

:dl.ïåòáâå áåðì åàágwlpe dliy daxgyk

xn`py enk oerabe aepl e`a ilr inia oex`d

xy` ycw mgl m` ik ['ebe] leg mgl oi`

gafne ogley `nl` (`k ` l`eny) 'd iptln

oerabl e`a le`y inia aep daxg ded mzd

:dlecb dnad my ik (b `) miklna aizkck

.úåîáä åøúåä:`xnba siliíéì÷ íéùã÷
.ìàøùé éøò ìëámy `edy mewn lka `dc

:eaixwne dna dyer.éðù øùòîåjixt

:mzdl diwqp `xnba.äìçð äúéä àéäå`idd

l`e dgepnd l` e`aync `xwa aizkc

:zenad exq`i dlgpd.äîåçä ïî íéðôìly

l`xyi dpgn mewna `idy milyexi

mixac) 'd iptl my zlk`e aizkck xacnay

:(ai.äùòá(fi `xwie) 'ebe 'dl me`iade:àìå
.äùòúdxdf`e dhigyl dlrz myn 'itlick

'ebe jizeler dlrz ot jl xnyd d`lrdc

:(ai mixac).úøë ïäéìò ïéáééçåaizkck

:e`iad `l cren ld` gzt l`e (fi `xwie)

.úøë ïäéìò ïéáééç ïéàåhgeyda oxn`ck

miycwa xacn `ed o`k cr (:ew lirl)

oiaiig edi leki `tiq ipzwe 'ek oyicwdy

zxg` oi`e mdl z`f xnel cenlz zxk odilr

:mdlúåîáä øåñéà úòùá ïùéã÷ä`iddn .

oizndy oeike 'dl me`iade eda `pixw `zry

eci lr dyrd lhazp eniiwl `ai `ly cr

zrya ypere dxdf`c `kil zxke e`l la`

:zenad exzed ixde iaizk daxwdåìàå
.ïëùîá ïéáø÷ íéùã÷eycwedy miycw

dna xzede lblba okynd didy onfa okynl

`le okyna oaixwdl oikixv miycw el`

okyn myl eycwedy mze` dnaa eaxwi

:lif`e yxtn.øåáéö úåðáø÷:ycwnl onzq

.ãéçé úåðáø÷:dnaa onzqãéçé úåðáø÷
.ïëùîì åùã÷åäùlr oyicwd zrya yxity

:okynl oaixwdl zpn.øåèôyperne dxdf`n

zepyl xeq` edine zenad exzed ixdy

mixac) ziyre xenyz zxcp xy`k meyn

:(bk'åë ãéçé úîá ïéá äîåsili edlek .

:cigi znaa ibidp `lc `xnba.øåáéö úîá
:oerabe aep lblb

ïúîå

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

ïBòîL éaø .øeèt ,õeça ïáéø÷äL ,ïéøáBò ïéîeî éìòa©£¥¦§¦¤¦§¦¨©¨©¦¦§
,ïéøáBò ïéîeî éìòa .øeèt ,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ,øîBà¥©£¥¦§¦¨©£¥¦§¦
äðBé éðáe ,ïpîæ òébä àlL íéøBz .äNòú àìa áéiç©¨§Ÿ©£¤¦¤Ÿ¦¦©§©¨§¥¨
,øîBà ïBòîL éaø .øeèt ,õeça ïáéø÷äL ,ïpîæ øáòL¤¨©§©¨¤¦§¦¨©¨©¦¦§¥
àìa ,ïpîæ òébä àlL íéøBúå .øeèt ,ïpîæ øáòL äðBé éða§¥¨¤¨©§©¨¨§¦¤Ÿ¦¦©§©¨§Ÿ
ïBòîL éaø .øeèt ,ïîæ øqeçîe ,Bða úàå BúBà .äNòú©£¤§¤§§©§©¨©¦¦§
ìk ,øîBà ïBòîL éaøL .äNòú àìa äæ éøä ,øîBà¥£¥¤§Ÿ©£¤¤©¦¦§¥¨
ïéàå ,äNòú àìa äæ éøä ,ïîæ øçàì àáì éeàø àeäL¤¨¨Ÿ§©©§©£¥¤§Ÿ©£¤§¥
àì Ba ïéà ,úøk Ba ïéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå .úøk Ba¨¥©£¨¦§¦Ÿ¤¥¨¥¥Ÿ
øqeçî eäæéà .åéìòáa ïéa Bôeâa ïéa ,ïîæ øqeçî .äNòú©£¤§©§©¥§¥¦§¨¨¥¤§©
eáéø÷äL ,òøBönäå úãìBiäå äáfäå áfä ,åéìòáa ïîæ§©¦§¨¨©¨§©¨¨§©¤¤§©§¨¤¦§¦
ïäéîìLå ïäéúBìBò .ïéøeèt ,õeça íîLàå íúàhç©¨¨©£¨¨©§¦¥¤§©§¥¤
,íLà øNaî ,úàhç øNaî äìònä .ïéáééç ,õeça©©¨¦©©£¤¦§©©¨¦§©¨¨
øúBîe ,íél÷ íéLã÷ øNaî ,íéLã÷ éLã÷ øNaî¦§©¨§¥¨¨¦¦§©¨¨¦©¦©
,úBçðî éøéLe ,íéðtä íçìå ,íçlä ézLe ,øîBòä̈¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¨

éðnäå çìBnäå ììBaäå úúBtäå ÷öBiäå,Lébnäå ó §©¥§©¥§©¥§©¥©§©¥¦§©©¦
,õîBwäå ,úBøpä úà áéènäå ,ïçìeMä úà øcñîäå§©§©¥¤©§¨§©¥¦¤©¥§©¥
íeMî àì ,åéìò ïéáéiç ïéàå øeèt ,õeça íéîc ìa÷îäå§©§©¥¨¦©¨§¥©¨¦¨¨Ÿ¦
àìå ,íéãâa øqeçî íeMî àìå ,äàîeè íeMî àìå ,úeøæ̈§Ÿ¦§¨§Ÿ¦§©§¨¦§Ÿ
í÷eä àlL ãò .íéìâøå íéãé õeçø [àlL] íeMî¦¤Ÿ§¨©¦§©§©¦©¤Ÿ©
.úBøBëaa äãBáòå ,úBøzeî úBîaä eéä ,ïkLnä©¦§¨¨©¨¨©£¨©§
.íéðäka äãBáòå ,úBîaä eøñàð ,ïkLnä í÷eäMîe¦¤©©¦§¨¤¤§©¨©£¨©Ÿ£¦
,íél÷ íéLã÷å .íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð ,íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¨¨¦©¦
éLã÷ .úBîaä eøzeä ,ìbìbì eàa .ìàøNé äðçî ìëa§¨©£¥¦§¨¥¨©¦§¨§©¨¨§¥
ìëa ,íél÷ íéLã÷å .íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð ,íéLã÷̈¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¨¨¦©¦§¨

ì eàa .íB÷îäø÷z íL äéä àìå .úBîaä eøñàð ,äìéL ¨¨§¦Ÿ¤¤§©¨§Ÿ¨¨¨¦§¨
àéäå .ïìòîìî úBòéøéäå ,ïhîlî ãáìa íéðáà úéa àlà¤¨¥£¨¦¦§©¦§©¨§©§¦¦§©§¨§¦
,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð ,íéLã÷ éLã÷ .'äçeðî' äúéä̈§¨§¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
áBðì eàa .äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷å§¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¨§
ïî íéðôì ïéìëàð ,íéLã÷ éLã÷ .úBîaä eøzeä ,ïBòáâå§¦§§©¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦
,íéìLeøéì eàa .ìàøNé éøò ìëa ,íél÷ íéLã÷ .íéòìwä©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¦§¨¥¨¦¨©¦
.'äìçð' äúéä àéäå ,øzéä ïäì äéä àìå ,úBîaä eøñàð¤¤§©¨§Ÿ¨¨¨¤¤¥§¦¨§¨©£¨
íél÷ íéLã÷ .íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð ,íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦
ïLéc÷äL íéLãwä ìk .äîBçä ïî íéðôì ,éðL øNòîe©£¥¥¦¦§¦¦©¨¨©¢¨¦¤¦§¦¨
,úBîaä øeqéà úòLa ïáéø÷äå ,úBîaä øeqéà úòLa¦§©¦©¨§¦§¦¨¦§©¦©¨
.úøk åéìò ïéáéiçå ,äNòú àìå äNòa elà éøä ,õeçaî¦©£¥¥©£¥§Ÿ©£¤§©¨¦¨¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migaf(iriax meil)

ïéøáBò ïéîeî éìòa,mnen xqeiyk gafnl exzeiyõeça ïáéø÷äL ©£¥¦§¦¤¦§¦¨©
øeèt.zxknøeèt ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ,øîBà ïBòîL éaø,zxkn ¨©¦¦§¥©£¥¦§¦¨
mle`ïéøáBò ïéîeî éìòamle` ,zxk aiig epi` mpn`àìa áéiç ©£¥¦§¦©¨§Ÿ

,äNòú.daxwdl miie`x zeidl micizr mdy oeik ©£¤
íéøBz[milecb mzeida wx gafnl mixykd mipei oin-]òébä àlL ¦¤Ÿ¦¦©
ïpîæ,miphw oiicr mdy itl ,daxwdläðBé éðáemixykd mipei oin-] §©¨§¥¨

[miphw mcera wx gafnlïpîæ øáòLxak mdy itl ,daxwdl ¤¨©§©¨
,milecbøeèt õeça ïáéø÷äL.zxknäðBé éða øîBà ïBòîL éaø ¤¦§¦¨©¨©¦¦§¥§¥¨

øeèt ïpîæ øáòLmiie`x eidi `l ixdy ,e`l lr xaer epi`e zxkn ¤¨©§©¨¨
,gafnl cerïpîæ òébä àlL íéøBúåxaer ,uega maixwdyàìa §¦¤Ÿ¦¦©§©¨§Ÿ

,äNòú.elcbiyk daxwdl miie`x eidiy itl ©£¤
Bða úàå BúBàmei eze`a okl mcewe ,uega dhgyy miycw znda - §¤§

,dpa z` e` dn` z` hgyåokïîæ øqeçîznda uega hgy - §§©§©
,[oldl x`eaiy itke] daixwdl onfd ribd `l oiicry miycwøeèẗ

,zxknøîBà ïBòîL éaømpi` dzr ixdy xeht `ed zxkn mpn` ©¦¦§¥
mle` ,daxwdl miie`xäæ éøäxaeräNòú àìaexzeiy itl £¥¤§Ÿ©£¤

.onf xg`l daxwdlìk ,øîBà ïBòîL éaøLdzr ie`x epi`y oaxw ¤©¦¦§¥¨
e daxwdlàeäLdidiïîæ øçàì àáì éeàø,uega edehgyeäæ éøä ¤¨¨Ÿ§©©§©£¥¤

xaerBa ïéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå äNòú àìa§Ÿ©£¤§¥¨¥©£¨¦§¦Ÿ¤¥
äNòú àì Ba ïéà úøk.onf xg`l `al ie`x `edy s` ¨¥¥Ÿ©£¤

l aygp oaxw :dpynd zx`anïéa ïîæ øqeçî`ed oexqgd m`Bôeâa §©§©¥§
e elcb `l oiicry mixez oebkïéa`ed oexqgd m`.åéìòáaeeäæéà ¥¦§¨¨¥¤

l aygp oaxwåéìòáa ïîæ øqeçî,eilra llba -äáfäå áfä §©§©¦§¨¨©¨§©¨¨
,òøBönäå úãìBiäåcr mzxtk z` `iadl mileki mpi` el` lky §©¤¤§©§¨

mde .mpnf ribiyeáéø÷äLz`å íúàhçz`õeça íîLàmcew ¤¦§¦©¨¨§£¨¨©
,mpnf ribdyïéøeètdzr zeie`x zepaxwd oi`y itl ,zxkn §¦

myl `le ,mpnf ribd `l oiicry itl daeg myl `l ,mipta daxwdl
eaixwd md m` mle` .dacpa mi`a mpi` my`e z`hgy itl dacp

z`,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò,mpnf ribdy mcew elit`ïéáéiç ¥¤§©§¥¤©©¨¦
mb zeie`x el` zepaxwe ,dacpa mi`a minlye dlery itl ,zxk
okle ,dacp zepaxwk minly myle dler myl mipta daxwdl dzr

.uega ozaxwd lr zxk oiaiig
micrein mpi`y miycw ly uega dxhwd oipra dpynd zwqer oldl

l:dlik`l `l` mipta dxhwdäìònädxfrl uegúàhç øNaîe` ©©£¤¦§©©¨
íLà øNaîe`øNaîx`yíéLã÷ éLã÷e` ,zxvr iyak oebk ¦§©¨¨¦§©¨§¥¨¨¦

,íél÷ íéLã÷ øNaîøîBòä øúBîedn -xnerd zgpnn xzepy ¦§©¨¨¦©¦©¨¤
,dzvinw xg`líçlä ézLe,zereayd bga mi`ianyíéðtä íçìå §¥©¤¤§¤¤©¨¦

,lkida adfd ogly lr zay lk mikxery zelgd -úBçðî éøéLe- §¨¥§¨
dl` lky itl zxkn xeht ,ozvinw xg`l zegpndn xzepy dn
`xnba cnlp df oice ,dlik`l `l` mipta dxhwdl micrein mpi`

.weqtn
uega oze` dyerdye ,ycwnay zepey zecear dpynd dpen oldl

:xeht÷öBiäå,dgpnd lr ony uega wveid oke -úúBtäåuega §©¥§©¥
,miziztl dt`n zgpnììBaäå,onya dgpnd zleq z` uega §©¥

çìBnäå,zepaxwd xya z` e` dgpnd unew z` uegaéðnäåóuega §©¥©§©¥¦
,dgpnd z`Lébnäå,uega gafnl dgpnd z`øcñîäåjxerd -úà §©©¦§©§©¥¤

lr miptd mglïçìeMä,uegaáéènäåxweaa oycnd -úBøpä úà ©§¨§©¥¦¤©¥
,uega dxepnd lyõîBwäåuega dgpnd z`,íéîc ìa÷îäåilka §©¥§©§©¥¨¦

õeçadl` lka ,dxfrl uegn -øeèt.mrhd x`eai `xnbae ,zxkn ©¨
lr xehty elld zeceard oke ,dlik`l micreind el` miycw

:envr ycwna mb mitqep mixeht mdl yi ,uega oziiyrïéáéiç ïéàå§¥©¨¦
åéìòdzin,úeøæ íeMî àìe` ,miycwd mze` z` xihwd xf m` ¨¨Ÿ¦¨

,elld zeceard z` dyr xfyäàîeè íeMî àìå`nh odk m` §Ÿ¦§¨
,el` zecear dyr e` mxihwdíéãâa øqeçî íeMî àìåodk m` §Ÿ¦§©§¨¦

,el` zecear dyr e` mxihwd dpedk icba xqegn[àlL] íeMî àìå§Ÿ¦¤Ÿ
íéìâøå íéãé õeçødyr e` mxihwd eilbxe eici ugx `ly odk m` §¨©¦§©§©¦

efy meyn ,dl` miycw zxhwd lr aiig xf oi`y mrhd .el` zecear
.dlik`l micrein mdy itl dxhwdl zaygp dpi`

dxeza xn`py meyn ,zexkfpd zeceara aiig xf oi`y mrhdexacna)

(f giminkg eyxce ,'znEi axTd xGde 'ebe mYcare'(.ck `nei)'mzcare' ©£©§¤§©¨©¨¥¨
dceara `l` xfa dzin dxezd daiig `ly ,dnz dcear oeyln
dixg` yiy efa `le ,dyrnd z` zxnebd dceara xnelk ,dnz
ote` lkae .ztqep dcear odixg` yi zecear mze` lkae ,dcear

xqegne `nh odk s` ,dzin aiig epi` xfymici uegx epi`e micba
.miaiig mpi` milbxe

ycwnd zia dpapy mcew zenaa daxwd oipra dpynd zwqer oldl
s` ,zepaxw my aixwdl did ozipy zenewnd mze` mde ,milyexia

:dxfrl uegn eidyïkLnä í÷eä àlL ãò,xacnaúBîaä eéä ©¤Ÿ©©¦§¨¨©¨
úBøzeîoaxw mdilr aixwdl.mewn lkaúBøBëaa äãBáòå- ¨©£¨©§

`xnba z`f ecnle ,zexekad ici lr wx ziyrp zepaxwd zceare
.weqtn

ïkLnä í÷eäMîe,xacnaúBîaä eøñàðjk lre ,mdilr daxwdl ¦¤©©¦§¨¤¤§©¨
,ueg ihegy zyxt dxn`píéðäka äãBáòåzepaxwd zceare - ©£¨©Ÿ£¦

ipinyd meia oxd`l dyn dxedy itke ,mipdkd ici lr wx ziyrp
.aixwie gafnl ybiy mi`elinlíéLã÷ éLã÷zeny`e ze`hg oebk ¨§¥¨¨¦

eid ,zegpne,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðenkel` zepaxwa xn`py ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
(hi ,h e `xwie).'crFn ld` xvgA'íél÷ íéLã÷åmilk`p eidäðçî ìëa ©£©Ÿ¤¥§¨¨¦©¦§¨©£¥

ìàøNémd eay ote`a dpikyd dpgn z`e dield dpgn z` siwnd ¦§¨¥
`xnba lirl z`f ecnle ,mdilbcl epg(.dp).miweqtn

,ux`l eqpkpe ocxid z` exar l`xyi ipay xg`lìbìbì eàarawpe ¨©¦§¨
oze`a .dwelgd zepy raye yeaikd zepy ray jyna okynd my

ipymúBîaä eøzeä.daxwdl,íéLã÷ éLã÷my`e z`hg epiidc §©¨¨§¥¨¨¦
gafna epiide xeaiv znaa wx `l` ,cigi znaa miaxw eid `l

eid mde ,lblbay okynayíéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð.okynd ly ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
íél÷ íéLã÷åmilk`p eid ,minlye dcez oebk,íB÷î ìëameyn §¨¨¦©¦§¨¨

,okynl aiaq mipeg eid `le ux`d yeaika miweqr eid l`xyi ipay
lirl `xnba x`eank ,l`xyi dpgn zyecw dlha okl(.dp).

e ux`d zwelg dniizqd xy`kì eàaäìéLrawp okynde - ¨§¦Ÿ
,dliyaúBîaä eøñàð.daxwdlíL äéä àìådliyay okyna ¤¤§©¨§Ÿ¨¨¨
äø÷z,mixqpn,ïhîlî ãáìa íéðáà úéa àlàdrax` xnelk ¦§¨¤¨¥£¨¦¦§©¦§©¨
,milzkúBòéøéäåxacnay okyna eidyäúéä àéäå .ïìòîìî §©§¦¦§©§¨§¦¨§¨

d'äçeðî'dilryweqta xn`p(h ai mixac)l` dYr cr mz`a `l iM' §¨¦Ÿ¨¤©¨¨¤
xzidy epiide ,yeaikdn egp f`y dliy okynl dpeekde ,'dgEpOd©§¨

.dliyl e`eazy cr miiw didi zenad
eid ,dliya okynd did xy`kïî íéðôì ïéìëàð íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷å ,íéòìwämewn lka - ©§¨¦§¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤
.dliyay okynd z` epnn ze`xl did ozipy

ïBòáâå áBðì eàailr inia gwlp oex`de dliy daxg xy`k - ¨§§¦§
zyegpd gafn my rawede ,aepa mipa` ly zia eniwd ,mizyltl
z` eniwd le`y inia aep daxgy xg`le my did `l oex` mle`

mipyd oze`a .oeraba okyndúBîaä eøzeä.daxwdléLã÷ §©¨¨§¥
íéLã÷eid,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðeéøò ìëa íél÷ íéLã÷ ¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥
,ìàøNémiycw dilr aixwdle dna miwdl ozip mewn lka ixdy ¦§¨¥
.milw
xy`kíéìLeøéì eàa,ycwnd zia z` dpay dnly iniaeøñàð ¨¦¨©¦¤¤§

ïäì äéä àìå ,úBîaäzenaløzéä.cinzle f`näìçð äúéä àéäå ©¨§Ÿ¨¨¨¤¤¥§¦¨§¨©£¨
dxezd dxn` jk lre -(h ai mixac)l`e 'ebe dYr cr mz`a `l iM'¦Ÿ¨¤©¨¨§¤

.milyexia ycwnl dpeekde ,'dlgPd©©£¨
,miiw did ycwnd ziay onfaíéLã÷ éLã÷eidïî íéðôì ïéìëàð ¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

,íéòìwäxnelke ,dxfrd zeneg jezaéðL øNòîe íél÷ íéLã÷ ©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦
milk`p eidäîBçä ïî íéðôìdpgn cbpk `idy ,milyexi ly ¦§¦¦©¨

.xacna l`xyi
zenad xeqi` onfa ueg ihegy ly mipte` dylya dpc dpynd

.` :oxzid onfae,úBîaä øeqéà úòLa ïLéc÷äL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¦§¦¨¦§©¦©¨
,milyexiae dliya eidykïáéø÷äåmxihwde mhgye -úòLa §¦§¦¨¦§©
éøä ,õeçaî ,úBîaä øeqéàlr xaer `ed,äNòa elàlhia xnelk ¦©¨¦©£¥¥©£¥
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migaf(iriax meil)

ïéøáBò ïéîeî éìòa,mnen xqeiyk gafnl exzeiyõeça ïáéø÷äL ©£¥¦§¦¤¦§¦¨©
øeèt.zxknøeèt ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ,øîBà ïBòîL éaø,zxkn ¨©¦¦§¥©£¥¦§¦¨
mle`ïéøáBò ïéîeî éìòamle` ,zxk aiig epi` mpn`àìa áéiç ©£¥¦§¦©¨§Ÿ

,äNòú.daxwdl miie`x zeidl micizr mdy oeik ©£¤
íéøBz[milecb mzeida wx gafnl mixykd mipei oin-]òébä àlL ¦¤Ÿ¦¦©
ïpîæ,miphw oiicr mdy itl ,daxwdläðBé éðáemixykd mipei oin-] §©¨§¥¨

[miphw mcera wx gafnlïpîæ øáòLxak mdy itl ,daxwdl ¤¨©§©¨
,milecbøeèt õeça ïáéø÷äL.zxknäðBé éða øîBà ïBòîL éaø ¤¦§¦¨©¨©¦¦§¥§¥¨

øeèt ïpîæ øáòLmiie`x eidi `l ixdy ,e`l lr xaer epi`e zxkn ¤¨©§©¨¨
,gafnl cerïpîæ òébä àlL íéøBúåxaer ,uega maixwdyàìa §¦¤Ÿ¦¦©§©¨§Ÿ

,äNòú.elcbiyk daxwdl miie`x eidiy itl ©£¤
Bða úàå BúBàmei eze`a okl mcewe ,uega dhgyy miycw znda - §¤§

,dpa z` e` dn` z` hgyåokïîæ øqeçîznda uega hgy - §§©§©
,[oldl x`eaiy itke] daixwdl onfd ribd `l oiicry miycwøeèẗ

,zxknøîBà ïBòîL éaømpi` dzr ixdy xeht `ed zxkn mpn` ©¦¦§¥
mle` ,daxwdl miie`xäæ éøäxaeräNòú àìaexzeiy itl £¥¤§Ÿ©£¤

.onf xg`l daxwdlìk ,øîBà ïBòîL éaøLdzr ie`x epi`y oaxw ¤©¦¦§¥¨
e daxwdlàeäLdidiïîæ øçàì àáì éeàø,uega edehgyeäæ éøä ¤¨¨Ÿ§©©§©£¥¤

xaerBa ïéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå äNòú àìa§Ÿ©£¤§¥¨¥©£¨¦§¦Ÿ¤¥
äNòú àì Ba ïéà úøk.onf xg`l `al ie`x `edy s` ¨¥¥Ÿ©£¤

l aygp oaxw :dpynd zx`anïéa ïîæ øqeçî`ed oexqgd m`Bôeâa §©§©¥§
e elcb `l oiicry mixez oebkïéa`ed oexqgd m`.åéìòáaeeäæéà ¥¦§¨¨¥¤

l aygp oaxwåéìòáa ïîæ øqeçî,eilra llba -äáfäå áfä §©§©¦§¨¨©¨§©¨¨
,òøBönäå úãìBiäåcr mzxtk z` `iadl mileki mpi` el` lky §©¤¤§©§¨

mde .mpnf ribiyeáéø÷äLz`å íúàhçz`õeça íîLàmcew ¤¦§¦©¨¨§£¨¨©
,mpnf ribdyïéøeètdzr zeie`x zepaxwd oi`y itl ,zxkn §¦

myl `le ,mpnf ribd `l oiicry itl daeg myl `l ,mipta daxwdl
eaixwd md m` mle` .dacpa mi`a mpi` my`e z`hgy itl dacp

z`,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò,mpnf ribdy mcew elit`ïéáéiç ¥¤§©§¥¤©©¨¦
mb zeie`x el` zepaxwe ,dacpa mi`a minlye dlery itl ,zxk
okle ,dacp zepaxwk minly myle dler myl mipta daxwdl dzr

.uega ozaxwd lr zxk oiaiig
micrein mpi`y miycw ly uega dxhwd oipra dpynd zwqer oldl

l:dlik`l `l` mipta dxhwdäìònädxfrl uegúàhç øNaîe` ©©£¤¦§©©¨
íLà øNaîe`øNaîx`yíéLã÷ éLã÷e` ,zxvr iyak oebk ¦§©¨¨¦§©¨§¥¨¨¦

,íél÷ íéLã÷ øNaîøîBòä øúBîedn -xnerd zgpnn xzepy ¦§©¨¨¦©¦©¨¤
,dzvinw xg`líçlä ézLe,zereayd bga mi`ianyíéðtä íçìå §¥©¤¤§¤¤©¨¦

,lkida adfd ogly lr zay lk mikxery zelgd -úBçðî éøéLe- §¨¥§¨
dl` lky itl zxkn xeht ,ozvinw xg`l zegpndn xzepy dn
`xnba cnlp df oice ,dlik`l `l` mipta dxhwdl micrein mpi`

.weqtn
uega oze` dyerdye ,ycwnay zepey zecear dpynd dpen oldl

:xeht÷öBiäå,dgpnd lr ony uega wveid oke -úúBtäåuega §©¥§©¥
,miziztl dt`n zgpnììBaäå,onya dgpnd zleq z` uega §©¥

çìBnäå,zepaxwd xya z` e` dgpnd unew z` uegaéðnäåóuega §©¥©§©¥¦
,dgpnd z`Lébnäå,uega gafnl dgpnd z`øcñîäåjxerd -úà §©©¦§©§©¥¤

lr miptd mglïçìeMä,uegaáéènäåxweaa oycnd -úBøpä úà ©§¨§©¥¦¤©¥
,uega dxepnd lyõîBwäåuega dgpnd z`,íéîc ìa÷îäåilka §©¥§©§©¥¨¦

õeçadl` lka ,dxfrl uegn -øeèt.mrhd x`eai `xnbae ,zxkn ©¨
lr xehty elld zeceard oke ,dlik`l micreind el` miycw

:envr ycwna mb mitqep mixeht mdl yi ,uega oziiyrïéáéiç ïéàå§¥©¨¦
åéìòdzin,úeøæ íeMî àìe` ,miycwd mze` z` xihwd xf m` ¨¨Ÿ¦¨

,elld zeceard z` dyr xfyäàîeè íeMî àìå`nh odk m` §Ÿ¦§¨
,el` zecear dyr e` mxihwdíéãâa øqeçî íeMî àìåodk m` §Ÿ¦§©§¨¦

,el` zecear dyr e` mxihwd dpedk icba xqegn[àlL] íeMî àìå§Ÿ¦¤Ÿ
íéìâøå íéãé õeçødyr e` mxihwd eilbxe eici ugx `ly odk m` §¨©¦§©§©¦

efy meyn ,dl` miycw zxhwd lr aiig xf oi`y mrhd .el` zecear
.dlik`l micrein mdy itl dxhwdl zaygp dpi`

dxeza xn`py meyn ,zexkfpd zeceara aiig xf oi`y mrhdexacna)

(f giminkg eyxce ,'znEi axTd xGde 'ebe mYcare'(.ck `nei)'mzcare' ©£©§¤§©¨©¨¥¨
dceara `l` xfa dzin dxezd daiig `ly ,dnz dcear oeyln
dixg` yiy efa `le ,dyrnd z` zxnebd dceara xnelk ,dnz
ote` lkae .ztqep dcear odixg` yi zecear mze` lkae ,dcear

xqegne `nh odk s` ,dzin aiig epi` xfymici uegx epi`e micba
.miaiig mpi` milbxe

ycwnd zia dpapy mcew zenaa daxwd oipra dpynd zwqer oldl
s` ,zepaxw my aixwdl did ozipy zenewnd mze` mde ,milyexia

:dxfrl uegn eidyïkLnä í÷eä àlL ãò,xacnaúBîaä eéä ©¤Ÿ©©¦§¨¨©¨
úBøzeîoaxw mdilr aixwdl.mewn lkaúBøBëaa äãBáòå- ¨©£¨©§

`xnba z`f ecnle ,zexekad ici lr wx ziyrp zepaxwd zceare
.weqtn

ïkLnä í÷eäMîe,xacnaúBîaä eøñàðjk lre ,mdilr daxwdl ¦¤©©¦§¨¤¤§©¨
,ueg ihegy zyxt dxn`píéðäka äãBáòåzepaxwd zceare - ©£¨©Ÿ£¦

ipinyd meia oxd`l dyn dxedy itke ,mipdkd ici lr wx ziyrp
.aixwie gafnl ybiy mi`elinlíéLã÷ éLã÷zeny`e ze`hg oebk ¨§¥¨¨¦

eid ,zegpne,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðenkel` zepaxwa xn`py ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
(hi ,h e `xwie).'crFn ld` xvgA'íél÷ íéLã÷åmilk`p eidäðçî ìëa ©£©Ÿ¤¥§¨¨¦©¦§¨©£¥

ìàøNémd eay ote`a dpikyd dpgn z`e dield dpgn z` siwnd ¦§¨¥
`xnba lirl z`f ecnle ,mdilbcl epg(.dp).miweqtn

,ux`l eqpkpe ocxid z` exar l`xyi ipay xg`lìbìbì eàarawpe ¨©¦§¨
oze`a .dwelgd zepy raye yeaikd zepy ray jyna okynd my

ipymúBîaä eøzeä.daxwdl,íéLã÷ éLã÷my`e z`hg epiidc §©¨¨§¥¨¨¦
gafna epiide xeaiv znaa wx `l` ,cigi znaa miaxw eid `l

eid mde ,lblbay okynayíéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð.okynd ly ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
íél÷ íéLã÷åmilk`p eid ,minlye dcez oebk,íB÷î ìëameyn §¨¨¦©¦§¨¨

,okynl aiaq mipeg eid `le ux`d yeaika miweqr eid l`xyi ipay
lirl `xnba x`eank ,l`xyi dpgn zyecw dlha okl(.dp).

e ux`d zwelg dniizqd xy`kì eàaäìéLrawp okynde - ¨§¦Ÿ
,dliyaúBîaä eøñàð.daxwdlíL äéä àìådliyay okyna ¤¤§©¨§Ÿ¨¨¨
äø÷z,mixqpn,ïhîlî ãáìa íéðáà úéa àlàdrax` xnelk ¦§¨¤¨¥£¨¦¦§©¦§©¨
,milzkúBòéøéäåxacnay okyna eidyäúéä àéäå .ïìòîìî §©§¦¦§©§¨§¦¨§¨

d'äçeðî'dilryweqta xn`p(h ai mixac)l` dYr cr mz`a `l iM' §¨¦Ÿ¨¤©¨¨¤
xzidy epiide ,yeaikdn egp f`y dliy okynl dpeekde ,'dgEpOd©§¨

.dliyl e`eazy cr miiw didi zenad
eid ,dliya okynd did xy`kïî íéðôì ïéìëàð íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷å ,íéòìwämewn lka - ©§¨¦§¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤
.dliyay okynd z` epnn ze`xl did ozipy

ïBòáâå áBðì eàailr inia gwlp oex`de dliy daxg xy`k - ¨§§¦§
zyegpd gafn my rawede ,aepa mipa` ly zia eniwd ,mizyltl
z` eniwd le`y inia aep daxgy xg`le my did `l oex` mle`

mipyd oze`a .oeraba okyndúBîaä eøzeä.daxwdléLã÷ §©¨¨§¥
íéLã÷eid,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðeéøò ìëa íél÷ íéLã÷ ¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥
,ìàøNémiycw dilr aixwdle dna miwdl ozip mewn lka ixdy ¦§¨¥
.milw
xy`kíéìLeøéì eàa,ycwnd zia z` dpay dnly iniaeøñàð ¨¦¨©¦¤¤§

ïäì äéä àìå ,úBîaäzenaløzéä.cinzle f`näìçð äúéä àéäå ©¨§Ÿ¨¨¨¤¤¥§¦¨§¨©£¨
dxezd dxn` jk lre -(h ai mixac)l`e 'ebe dYr cr mz`a `l iM'¦Ÿ¨¤©¨¨§¤

.milyexia ycwnl dpeekde ,'dlgPd©©£¨
,miiw did ycwnd ziay onfaíéLã÷ éLã÷eidïî íéðôì ïéìëàð ¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

,íéòìwäxnelke ,dxfrd zeneg jezaéðL øNòîe íél÷ íéLã÷ ©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦
milk`p eidäîBçä ïî íéðôìdpgn cbpk `idy ,milyexi ly ¦§¦¦©¨

.xacna l`xyi
zenad xeqi` onfa ueg ihegy ly mipte` dylya dpc dpynd

.` :oxzid onfae,úBîaä øeqéà úòLa ïLéc÷äL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¦§¦¨¦§©¦©¨
,milyexiae dliya eidykïáéø÷äåmxihwde mhgye -úòLa §¦§¦¨¦§©
éøä ,õeçaî ,úBîaä øeqéàlr xaer `ed,äNòa elàlhia xnelk ¦©¨¦©£¥¥©£¥
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc migaf(iying meil)

áéáñ ïzîe.rax` mdy zepzn izy gafnd lr mcd zwixf - ©©¨¦
äôeðúe,dcez ingle zegpna oebkäLbäå,gafnd l` dgpnd ly §¨§©¨¨

.cigi znaa mibdep mpi`e xeaiv znaa mibdep dl` lkäãeäé éaø©¦§¨
ïéà øîBàoaxw mi`ianäîaa äçðî.xeaiv znaa `l s` ,llk ¥¥¦§¨©¨¨

:dpynd dkiynnúøL éãâáe ïeäéëåodka jxev yi xeaiv znaa - §¦¦§¥¨¥
.daxwdl xyk xf mb cigi znaa la` ,dpedk icbaaeúøL éìëe§¥¨¥

`l cigi znaa la` ,dwixfl oaxwd mc oebk ,mda ozipd z` ycwl
.zxy ilk eidçBçéð çéøåxeq` ,dlecb dnaa gafnd lr xhwpd - §¥©¦©

ezelvl xzen cigi znaae ,dxhwdd mcew dkxrnl uegn ezelvl
.dligzkl dxhwdd mcewíéîcì ävéçîeheg did dlecb dnaa - §¦¨©¨¦

dl` oial epnn dlrnl mipzipd mincd oia lican didy `xwiqd
e` dhnl wxef m` dctwd oi` cigi znaa la` ,epnn dhnl mipzipd

.dlrnlõeçéøå[zvigx-]íéìâøå íéãédnaa zbdep ,dceard mcew §¦¨©¦§©§©¦
.cigi znaa zbdep dpi`e dlecb

ïîfä ìáà,onfd xg`l xihwdl e` lek`l ayegyk lebit ipic - £¨©§©
eøúBpäg`l oaxw xyan lek`l xeqi`d -,ezlik` onf xàîhäå- ©¨§©¨¥

lek`l e` ,dnaa aixwdl [xf `edy s`] `nh mc`l xeqi`de
,dnaa eaxwy zepaxwnäæáe äæa ïéåLxeaiv zna oic ,dl` lka - ¨¦¨¤¨¤

.dey cigi znae

àøîâ
zxxan .dilr miaiig oi` dzibn ueg dhgyy dxty dpyna epcnl

:`xnbddzbî õeç éàîyi my dhgy m`y mewnd `ed okid - ©¦¦¨
zhigy xeqi` lr xaer epi`ye dleqt dhigydy eprinydl jxev

uega miycw:`xnbd zx`an .,Lé÷ì Léø øîàdhgyyõeç ¨©¥¨¦
,dì ÷eãaä íB÷nîwca `ly `l` ,lkidd gzt len dhgy xnelk ¦¨©¨¨

ez`nehye reci epi`y xaw xnelk ,'medzd xaw' eizgz oi`y
,df mewna dhigy lry dpynd dycige .riwxl cr dlere zrwea

.ueg ihegy meyn miaiig oi`
:yiwl yix ly exe`ia z` dgec opgei iaxïðçBé éaø Bì øîàyixl ¨©©¦¨¨

yiwlàéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå.medzd z`neh da oi`e ©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦
ïðçBé éaø øîà àlà`pzd zpeekúîBç ïî íéðôì dèçML ïBâk ¤¨¨©©¦¨¨§¤§¨¨¦§¦¦©

,íéìLeøéecnl minkg ,xnelk(.gq `nei)z` hegyl yiy weqtn §¨©¦
on miptl dhgy m`y dpynd zycgne ,milyexi znegl ueg dxtd

.ueg ihegy meyn miaiig oi` dnegd
:`xnbd dywndî÷Bìådpynd z` cinrdl opgei iaxl el did - §§¨

,çútä ãâðk àlL äîBçì õeç dèçML ïBâk`pzd xn` jk lre §¤§¨¨©¨¤Ÿ§¤¤©¤©
iax zrcly xnel oi`e .ueg ihegy meyn ef dhigy lr miaiig oi`y

,lkidd gzt len dxtd z` hegyl daeg oi` opgeiàãà áø øîàc§¨©©£¨
dèçL ,äáäà øa[dnec` dxtl-]çútä ãâðk àlL,lkidd ly ©©£¨§¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©

dhigydøîàpL ,äìeñtweqta(b hi xacna)èçLå','eiptl Dz` §¨¤¤¡©§¨©Ÿ¨§¨¨
df ixg`y weqtae(c my xacna)xn`päfäå'ipR gkp l` [dnc z`] §¦¨¤Ÿ©§¥

,d`fdl dhigy yiwdl yi ,'crFn ld`,çútä ãâðk dúàfä äî ¤¥¨©¨¨¨§¤¤©¤©
,weqta xn`py enkàîéz éëå .çútä ãâðk dúèéçL óà`nye - ©§¦¨¨§¤¤©¤©§¦¥¨

xn`zLéwî àìc,dfd ywidd z` xaeq epi` opgei iaxy -àäå §Ÿ©¦§¨
øîzàmi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -äèçù) ¦§©

ùé÷ì ùéø äæäå èçùå äìåñô øîà ïðçåé éáø çúôä ãâðë àìù
(éîð øîúéàå èçùå äðçîì õåçî ìà äøùë øîàoipradxt

y dnec`äìeñt øîà ïðçBé éaø ,çútä ãâðk àlL dôøNdxt`e §¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©©¦¨¨¨©§¨
,z`hg inl ynyl leki epi`,øîà àéòLBà éaøådztixy.äøLk §©¦©§¨¨©§¥¨

y ,`ed mzwelgn mrh,äìeñt øîà ïðçBé éaøxn`py meynxacna) ©¦¨¨¨©§¨
(d myóøNå'mcew weqtae ,'dxRd z`(c my)xn`p,'äfäå'yiwdl yi §¨©¤©¨¨§¦¨

dtixy jk dleqt gztd len `ly d`fdy myky ,d`fdl dtixy
.dleqt gztd len `ly,øîà àéòLBà éaøålen `ly dtixy §©¦©§¨¨©

gztd,äøLk,xn`py meyn(d hi my),'óøNé dLøt ìò'x`al yie §¥¨©¦§¨¦§Ÿ
ay,äúéîì úLøBtL íB÷îdytpe qkxtl zxneby mewna xnelk ¨¤¤¤§¦¨

,z`vei.dúôéøN àäz íL,dytp z`ivil mewn rawp `ly xg`ne ¨§¥§¥¨¨
dtixy yiwn opgei iax m`e .dztixyl mewn rawp `l mb `linn

eazkp mdipy ixdy ,d`fdl dhigy yiwn mb `edy xazqn ,d`fdl
epizpyn z` opgei iax cinrd `l recn ok m`e .d`fdl jenqa

.gztd cbpk `ly dnegl ueg dxtd z` hgeya
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -øîà÷ àéòaéî àì- ¨§¦Ÿ¦©§¨¨¨©

,'ef xnel jixv oi`e ef' ly jxca `ed [opgei iax zrcl] dpynd oeyl
xnelkàéòaéî àìdhgy m`y xnel jxev oi` -äîBçì õeç`ly Ÿ¦©§¨©¨

gztd cbpkd÷çø é÷eçøc,ycwnd mewnn dze` wigxd `edy - §©¥©£¨
,dleqt dzhigyyàlày eprinydl `aeléôàdhgy m`íéðôì ¤¨£¦¦§¦

dáø÷ éáeø÷c dîBçä ïî,ycwnd mewnl dze` aixwd `edy - ¦©¨§¨¥¨§¨
øLkúz àîéàå,dxiyk dhigydy xne` iziide -ïì òîLî à÷ §¥¨¦§©©¨©§©¨

uegn `ed dnewny oeik ,dleqt dzhigy df mewna mby `pzd
.zepgn ylyl

ux` zxdh oipra opgei iaxe yiwl yix oiay gekiea dpc `xnbd
:l`xyi,øî øîày lirl `aedïðçBé éaø Bì øîà,yiwl yixl ¨©©¨©©¦¨¨

epi`y mewna dxtd z` hgyy ote`a zxacn dpyndy zx`ia
,weca.àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå:`xnbd zx`anéàîa ©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦§©

éâìôéî÷,yiwl yixe opgei iax miwleg dna -øî[yiwl yix-]øáñ ¨¦§§¦©¨©
ìàøNé õøàì ìeaî ãøé,dnc`a erwy leana miznd zenvre ¨©©§¤¤¦§¨¥

.dlere zrwea miznd z`neheøîe[opgei iax-]ãøé àì øáñlean ©¨©Ÿ¨©
.l`xyi ux`aeLøc ãçà àø÷î íäéðLe ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

.weqtd eze`n mzhiy z` ecnl opgei iax mbe yiwl yix mb -
z` `iapd dpik ,milyexi zearez lr l`wfgi zgkez zligza

milyexi(d ak l`wfgi)weqtae ,'mXd z`nh'(ck ak my)xn`píãà ïa' §¥©©¥¤¨¨
éaø .'íòæ íBéa dîLb àì ,àéä äøäBèî àì õøà zà dì øîà¡¨¨©§¤¤Ÿ§¨¨¦Ÿª§¨§¨©©¦

àø÷ dîúî éäeîúà øáñ ïðçBéxn`e dnz `iapd -ìàøNé õøà ¨¨¨©©§¥©§©§¨¤¤¦§¨¥
éîike -éìò eãøé íeìk ,zà äøäBèî àì,íòæ íBéa íéîLb C ¦Ÿ§¨¨©§§¨§¨©¦§¨¦§¨©

.'mXd z`nh' ux` zeidl zktd ji`e ,leana xnelkLé÷ì Léøå §¥©©¥§¥¨¦
øáñyxtzn weqtdydéèLôklirl xn`pl jynd ,eheytk - ¨©¦§¨¥

`ld ,'mXd z`nh' `idyéî ,zà äøäBèî àì õøàike -eãøé àì §¥©©¥¤¤Ÿ§¨¨©§¦Ÿ¨§
éìò,íòæ íBéa íéîLb Cerwy miznd zenvr ixde ,leana xnelk ¨©¦§¨¦§¨©

.dnc`a
:dxt zkqna dpynn opgei iax lr dywn yiwl yixdéáéúéà- ¥¦¥

dywd,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léødpyna epipy(a"n b"t dxt)zwqery ¥¨¦§©¦¨¨
,dnec` dxt xt` yeciwl miig min ielinaíéìLeøéa eéä úBøéöç£¥¨¦¨©¦

ìeìç ïäézçúå ,òìqä ìò úBéeða,zegtl gth daebaøá÷ éðtî §©©¤©§©§¥¤¨¦§¥¤¤
íBäzä,gth llg eilrn oi`e dnc`d jeza zn yi `ny - ©§

.riwxd cr dler d`nehdeúBãìBéå úBøaeòî íéLð ïéàéáîe§¦¦¨¦§¨§§
íL úBìcâîez` [zexivgd mze`a]íäéðamixedh eidiy.äøtì §©§¨§¥¤©¨¨

,ïäéìò ïéáLBé úB÷Bðéúå úBúìc ïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîeeide §¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦§¦£¥¤
mby jk ,rwxwl zewepizd oia zewiqtne ,ld`l zeaygp zezlcd
d`nehd xvrz ,geliydn min ielinl mkxca xaw lr exari m`

.odilrny zewepizd e`nhi `le zezlcaïáà ìL úBñBëåopi`y §¤¤¤
did d`neh zelawna,ïãégeliyd oirnl ecxieeàìîeozervn`a §¨¨¦§

exfge ,miig min.ïîB÷îa eáLéåeyyg milyexiay ,ok m` gken §¨§¦§¨
.`id dweca l`xyi ux` xn`y opgei iaxk `le ,medzd xawl

:`xnbd zvxzneNò äìòî òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©©£¨¨
,äøtaz`neha dxta wqerd odkd z` mi`nhn eidy oeik xnelk ©¨¨

df cbpk ,mei leah `edyk dxta wqrziy ick ,eze` miliahne axr
,dnec` dxt zxdha elflfi `ly ick mixac dnke dnka exingd
oicd xwirny s` lr ,medzd z`nehl eyyge exingd x`yd oiae
wcap `ly mewna dxtd z` hgy m` mle`e .df yygl mewn oi`
ux`y oeik ,jk lya dhigyd z` leqtl oi` ,medzd z`nehn

.`id dweca l`xyi
:`ziixan yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàdywd -éaø ¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBé`ziixaa epipyúBîöò eàöî ãçà íòtzn ly ¨¨§¥¨¦©©¤¨¨§£¨
ìaíéöòä øéc úkLmewn-]dkxrnl mivrd z` miwcea eidy §¦§©¦¨¥¦

,[mirlezn eidi `lyíéìLeøé ìò äàîeè øBæâì eLwáeewcaiy cr ¦§¦§§¨©§¨©¦
.zn zenvr mi`vnp xird iwlg x`ya mby yygn ,xird lk z`
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המשך בעמוד קל

oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxtzereay

zepzn 'a epiidc gafnd zegex izyl dpznd zi`xp `dzy .aiaq ozn aaeq ozne

:rax` odyå äôåðú.äùâä:zegpnc.äîáá äçðî ïéà:dil `pn 'nba yxtn.ïåäéëå
:xyk cigi znaa xf 'it`c dpedk.úøù éãâá:dpedk icba.çåçéð çéøopixn`ck

iwet`l gix myl gafp gafd mixac dyy myl (:en sc lirl) i`ny zia wxta

gix meyn mda oi`y olrde o`lvy mixa`

:gegip.íéîãì äöéçîålicadl `xwiqd heg

:mipezgzd mincl mipeilrd minc oia.ïîæä
lr oiaiige epnfl ueg zaygna oilqtpy

:mdizya oiey `nhe xzep meyn miycw

'îâ.äì ÷åãáä íå÷îîoi`y my dhgeyl

:medzd xaw dizgz.àéä ä÷åãáonwl

:ediizbelt yxtn.äîåçä ïî íéðôìly

`ivede (hi xacna) da aizkc milyexi

:'ebe dze`.çúôä ãâðë àìù:lkid ly

.äàæä:'ebe gkep l` da yxtn.äæäå óøùå
:sxye jnq dfde xzaúùøåôù íå÷î

.äúéîìdqekxit xnba d`vei dytpy mewn

:mewn aezkd dl raw `ly dytp z`ivile

.äîåçì õåçì àéòáéî àì:gztd cbpk `ly

.ä÷çø é÷åçøã:dyecwd cbpknøáñ ì"ø
.é"àì ìåáî ãøé:miznd zenvr da erwype

.ììç ïäéúçúållgd wiqtn xaw yi m`y

llgd on dlrnl zrwea d`neh oi` aeye

cr dlere zrwea dvevx d`neh la`

:riwxl.íäéðá íù úåìãâîåmeync dxtl

iptn dxtd z` sxeyd odkd z` oi`nhnc

oi`y daxd zelrn x`y da eyr miwecvd

ini zray lk ea oirbep mipdkd eig`

oifne ea oirbep zewepiz el` eede ezyixt

:eilr.úåúìã ïäéáâ ìòåoia wiqtdl

xaw lr elid`i `ly rwxwl zewepizd

yeciwl miig min ze`lnl mzkla medzd

:`id dweca dlek e`l `nl` geliyd on

.ïáà ìù úåñåëåilka dxt dyrn lky

d`neh milawn oi`y mipa` ilka millb

xcqc `ziinw `zrnya `nrh xn`ck

:(.a sc) `nei.äøôá åùò äìòîmeyn

eidy oiwecv meyn da eliw`c `lew

eide ziyrp dzid yny iaxerna mixne`

dtxye eze` oiliahne odkd z` oi`nhn

`lc zexg` zelrn da eyr mei leah

oi`y mewna dhgy m` edine da elflfl

dweca i"` lkc ikda `lqtin `l dl weca

:`id.ìåáî éúî äéàx`ya mi`vnpy

:oi`vnp opi` o`ke zenewnéâåøä äéà
.øöàðãëåáðoi`e mlek eptede da bxdy

:`id dweca epigxk lr da ievn cg`
éäð
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õåç`ziixe`cn ike dniz i"`l lean cxic meyn dwica irac xaqw .dl wecad mewnn

`ziixe`cn xeq`c d`neh mewna dtxyl (`ly) `xw jixhvi`c l"ie dwica ira

seqa lirl rnynck iccd` yewzi`c mixt ztixyk xedh mewna dtixye dhigy 'irac

oeik dnewnl ueg dhgyyk ueg meyn aiigin `l i`n` xn`z m`e (:dw sc) mei leah

opixn`ck zepaxw x`yl die`xe `id dninzc

mei ixiry iab (:aq sc `nei) ixiry ipy wxta

li`ed mdipy lr aiigc uega ohgyy mixetkd

inc `lc xnel yie uega dyrpd xiryl oiie`xe

zry cr my z`ixw mdilr oi`c mzepyl lekic

i`c die`x ef dxt `dzy oaxw oi`c cere dlxbd

iycw dxtc cere xeaiva minly oi` minlyl

:gafn iycwa dzepyl leki oi`e `id ziad wca

øîàðùgztd cbpk d`fd dn dfde hgye

dfde sxye iqxbc mixtq yi .'eke

opgei iaxc `zbeltn dlr iziincn rnyn oke

dfde hgye `kd opiqxb 'it` edine `irye` 'xe

d`fdl dtixy opiywn i`c dil rnync `gip

:dhigy d"d

ìáà`ni` daxw iaexwc dnegd on miptl

meyn dleqtc .ol rnyn `w xykzz

:zepgn ylyl ueg `iracàì.i"`l lean cxi

mixdd lk eqkie (f ziy`xa) aizkde dniz

dax ziy`xaae minyd lk zgz xy` mideabd

eid cg` indae iqei x"a l`rnyi 'xc opixn`

xn` zenda xney inda yexit jxca oikled

mifixb `xeh lr iielv ezi` d`zek `edd edl

'x iptl inda eze` xn` `pteh dilr zigp `lc

el aiydl zeyx il oz iax iqei 'xa l`rnyi

lk zgz mifixb xd l"` ayd l"` daezy

mixdd lk eqkie aizk `le od l"` `ed minyd

`le eilr `xw minyd lk zgz xy` mideabd

ja indad 'it` jzndaae dxwre xwr ja didi

lk eqkiec l"i `nye daeyzd on xwrzi `l

mewn lka leand lad hlyy epiid mixdd

did izek eze`e `lada eznc onwl opixn`ck

inp i` xac mey `le lad `l my did `ly l"x

(`kdl) `xwe ywa zegcl epekzp izek eze`l

eqkzpy xn`w mzd lean cxiy mewnac w"l

:mixddïéàéáîå.my zecleie zexaer miyp

`l zecleie dcpa oi`nh zewepizdy it lr s`

irac zn z`nehn oxnyl `l` oiyyeg eid

:ixw lra oebk otebn d`veid d`nehne d`fd

ìòåoihibc `nw 'ta xn`c o`n .zezlc odiab

oiaxrn lka 'tae (.dp sc) b"k wxt xifpae (:g sc)

ld` (.dk sc) dbibgc `xza 'tae (:l sc oiaexir)

yixa xn`c dcedi 'xk xaq ld` diny `l wexf

`l` zezlc oi`ian eid `l (.`k sc dkeq) oyid

aizkc meyn `nrh mzde dagx oqixky mixeey

b"r` ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) `xw

diny `l mc` icia ieyr epi`y ld` `nlrac

ld` diny xaq i`ce dcedi iax edine ld`

dqb wepiz ly ezrcy iptn `nrh xn` `w `dc

:eilråàìîådniz zvw .onewna eayie elre

zrya yi` opira seq seqc zewepiza liren dn

d`fd zrya e` mina xt`d oipzepy yeciw

itlwa sxh wxta gkenck opaxl e` dcedi iaxl

:(.bn sc `nei)äìòî:onwlck `lada eznc opgei iax dcen `dc dyw zvw edine ef dlrn zeyrl ie`x oi` i"`l lean cxi `l i`c `l` eyr dlrnc rci inp l"x .dxta eyr

øîà÷ãî:`lada eznc `kd dil iywz diteb opgei iaxlc dniz .eed `lc llkn lean izn di`

epiid

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

ïéà ,øîBà äãeäé éaø .äLbäå äôeðúe ,áéáñ ïzîe©©¨¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥
,çBçéð çéøå úøL éìëe úøL éãâáe ïeäéëå ,äîaa äçðî¦§¨©¨¨§¦¦§¥¨¥§¥¨¥§¥©¦©
øúBpä ,ïîfä ìáà .íéìâøå íéãé õeçéøå ,íéîcì ävéçîe§¦¨©¨¦§¦¨©¦§©§©¦£¨©§©©¨

:äæáe äæa ïéåL ,àîhäåàøîâøîà .dzbî õeç éàî §©¨¥¨¦¨¤¨¤©¦¦¨¨©
,ïðçBé éaø Bì øîà .dì ÷eãaä íB÷nî õeç ,Lé÷ì Léø¥¨¦¦¨©¨¨¨©©¦¨¨
éaø øîà àlà .àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦¤¨¨©©¦
dî÷Bìå .íéìLeøé úîBç ïî íéðôì dèçML ïBâk ,ïðçBé¨¨§¤§¨¨¦§¦¦©§¨©¦§§¨
øîàc .çútä ãâðk àlL ,äîBçì õeç dèçML ïBâk§¤§¨¨©¨¤Ÿ§¤¤©¤©§¨©
,äìeñt ,çútä ãâðk àlL dèçL ,äáäà øa àãà áø©£¨©©£¨§¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©§¨
óà ,çútä ãâðk dúàfä äî .'äfäå' 'èçLå' øîàpL¤¤¡©§¨©§¦¨¨©¨¨¨§¤¤©¤©©
àäå .Léwî àìc ,àîéz éëå .çútä ãâðk dúèéçL§¦¨¨§¤¤©¤©§¦¥¨§Ÿ©¦§¨
øîà ïðçåé éáø ,çúôä ãâðë àìù äèçù) øîzà¦§©

ì ùéø .'äæäå èçùå' ,äìåñôìà' ,äøùë øîà ùé÷
ãâðk àlL dôøN ,(éîð øîúéàå .'èçùå äðçîì õåçî§¨¨¤Ÿ§¤¤
,øîà àéòLBà éaøå .äìeñt ,øîà ïðçBé éaø ,çútä©¤©©¦¨¨¨©§¨§©¦©§¨¨©
éaøå .'äfäå' óøNå' ,äìeñt øîà ïðçBé éaø .äøLk§¥¨©¦¨¨¨©§¨§¨©§¦¨§©¦
íB÷î ,'óøNé dLøt ìò' ,äøLk ,øîà àéòLBà©§¨¨©§¥¨©¦§¨¦§Ÿ¨
àì ,éøîà .dúôéøN àäz íL ,äúéîì úLøBtL¤¤¤§¦¨¨§¥§¥¨¨¨§¦Ÿ
.d÷çø é÷eçøc ,äîBçì õeç àéòaéî àì .øîà÷ àéòaéî¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨©¨§©¥©£¨
àîéàå ,dáø÷ éáeø÷c ,äîBçä ïî íéðôì eléôà àlà¤¨£¦¦§¦¦©¨§¨¥¨§¨§¥¨
,ïðçBé éaø Bì øîà ,øî øîà .ïì òîLî à÷ .øLkúz¦§©©¨©§©¨¨©©¨©©¦¨¨
øî .éâìôéî÷ éàîa .àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦§©¨¦§§¦©
øîà .ãøé àì ,øáñ øîe .ìàøNé õøàì ìeaî ãøé ,øáñ̈©¨©©§¤¤¦§¨¥©¨©Ÿ¨©¨©
ïa' .eLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨§¥¤¦§¨¤¨¨§¤
dîLb àì ,àéä äøäBèî àì õøà zà dì øîà íãà̈¨¡¨¨©§¤¤Ÿ§¨¨¦Ÿª§¨
õøà .àø÷ dîúî éäeîúà ,øáñ ïðçBé éaø .'íòæ íBéa§¨©©¦¨¨¨©©§¥©§©§¨¤¤

éìò eãøé íeìk .zà äøäBèî àì éî ,ìàøNéíéîLb C ¦§¨¥¦Ÿ§¨¨©§§¨§¨©¦§¨¦
àì õøà .déèLôk ,øáñ Lé÷ì Léøå .íòæ íBéa§¨©§¥¨¦¨©¦§¨¥¤¤Ÿ

éìò eãøé àì éî ,zà äøäBèî.íòæ íBéa íéîLb C §¨¨©§¦Ÿ¨§¨©¦§¨¦§¨©
íéìLeøéa eéä úBøéöç ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨£¥¨¦¨©¦
,íBäzä øá÷ éðtî ìeìç ïäézçúå ,òìqä ìò úBéeða§©©¤©§©§¥¤¨¦§¥¤¤©§
íäéða íL úBìcâîe úBãìBéå ,úBøaeòî íéLð ïéàéáîe§¦¦¨¦§¨§§§©§¨§¥¤
úB÷Bðéúå ,úBúìc ïäéab ìòå ,íéøååL ïéàéáîe .äøtì©¨¨§¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦
eáLéå eàìîe ,ïãéa ïáà ìL úBñBëå ,ïäéìò ïéáLBé§¦£¥¤§¤¤¤§¨¨¦§§¨§
Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äøta eNò äìòî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïîB÷îa¦§¨¨©©¨§¥§©§ª©©£¨¨©¨¨¥¦¥©¦¨¨§¥

ìa úBîöò eàöî ãçà íòt ,Lé÷ìãîò .íéìLeøé ìò äàîeè øBæâì eLwáe ,íéöòä øéc úkL ¨¦©©¤¨¨§£¨§¦§©¦¨¥¦¦§¦§§¨©§¨©¦¨©
.eðéúBáà øéò ìò äàîeè øBæâpL ,eðì àéä änéìëe äLea àì ,øîàå åéìâø ìò òLBäé éaø©¦§ª©©©§¨§¨©Ÿ¨§¦¨¦¨¤¦§§¨©¦£¥

éîòèìe .eåä àìc àøîéîì åàì ,éëä øîà÷cî .øvðãëeáð éúî äià ,ìeaî éúî äiàéâeøä ,C ©¥¥¥©©¥¥¥§©§¤©¦§¨¨©¨¦¨§¥§¨§Ÿ£§©§¥£¥
énð àëä .eäðépôe eåä ,àlà .eåä àìc énð éëä ,øvðãëeáð,eðtà éàå .eäðépôe eåä , §©§¤©¨¦©¦§Ÿ£¤¨£©¦§¨¨©¦£©¦§§¦¦©

àä

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



קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc migaf(iying meil)

áéáñ ïzîe.rax` mdy zepzn izy gafnd lr mcd zwixf - ©©¨¦
äôeðúe,dcez ingle zegpna oebkäLbäå,gafnd l` dgpnd ly §¨§©¨¨

.cigi znaa mibdep mpi`e xeaiv znaa mibdep dl` lkäãeäé éaø©¦§¨
ïéà øîBàoaxw mi`ianäîaa äçðî.xeaiv znaa `l s` ,llk ¥¥¦§¨©¨¨

:dpynd dkiynnúøL éãâáe ïeäéëåodka jxev yi xeaiv znaa - §¦¦§¥¨¥
.daxwdl xyk xf mb cigi znaa la` ,dpedk icbaaeúøL éìëe§¥¨¥

`l cigi znaa la` ,dwixfl oaxwd mc oebk ,mda ozipd z` ycwl
.zxy ilk eidçBçéð çéøåxeq` ,dlecb dnaa gafnd lr xhwpd - §¥©¦©

ezelvl xzen cigi znaae ,dxhwdd mcew dkxrnl uegn ezelvl
.dligzkl dxhwdd mcewíéîcì ävéçîeheg did dlecb dnaa - §¦¨©¨¦

dl` oial epnn dlrnl mipzipd mincd oia lican didy `xwiqd
e` dhnl wxef m` dctwd oi` cigi znaa la` ,epnn dhnl mipzipd

.dlrnlõeçéøå[zvigx-]íéìâøå íéãédnaa zbdep ,dceard mcew §¦¨©¦§©§©¦
.cigi znaa zbdep dpi`e dlecb

ïîfä ìáà,onfd xg`l xihwdl e` lek`l ayegyk lebit ipic - £¨©§©
eøúBpäg`l oaxw xyan lek`l xeqi`d -,ezlik` onf xàîhäå- ©¨§©¨¥

lek`l e` ,dnaa aixwdl [xf `edy s`] `nh mc`l xeqi`de
,dnaa eaxwy zepaxwnäæáe äæa ïéåLxeaiv zna oic ,dl` lka - ¨¦¨¤¨¤

.dey cigi znae

àøîâ
zxxan .dilr miaiig oi` dzibn ueg dhgyy dxty dpyna epcnl

:`xnbddzbî õeç éàîyi my dhgy m`y mewnd `ed okid - ©¦¦¨
zhigy xeqi` lr xaer epi`ye dleqt dhigydy eprinydl jxev

uega miycw:`xnbd zx`an .,Lé÷ì Léø øîàdhgyyõeç ¨©¥¨¦
,dì ÷eãaä íB÷nîwca `ly `l` ,lkidd gzt len dhgy xnelk ¦¨©¨¨

ez`nehye reci epi`y xaw xnelk ,'medzd xaw' eizgz oi`y
,df mewna dhigy lry dpynd dycige .riwxl cr dlere zrwea

.ueg ihegy meyn miaiig oi`
:yiwl yix ly exe`ia z` dgec opgei iaxïðçBé éaø Bì øîàyixl ¨©©¦¨¨

yiwlàéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå.medzd z`neh da oi`e ©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦
ïðçBé éaø øîà àlà`pzd zpeekúîBç ïî íéðôì dèçML ïBâk ¤¨¨©©¦¨¨§¤§¨¨¦§¦¦©

,íéìLeøéecnl minkg ,xnelk(.gq `nei)z` hegyl yiy weqtn §¨©¦
on miptl dhgy m`y dpynd zycgne ,milyexi znegl ueg dxtd

.ueg ihegy meyn miaiig oi` dnegd
:`xnbd dywndî÷Bìådpynd z` cinrdl opgei iaxl el did - §§¨

,çútä ãâðk àlL äîBçì õeç dèçML ïBâk`pzd xn` jk lre §¤§¨¨©¨¤Ÿ§¤¤©¤©
iax zrcly xnel oi`e .ueg ihegy meyn ef dhigy lr miaiig oi`y

,lkidd gzt len dxtd z` hegyl daeg oi` opgeiàãà áø øîàc§¨©©£¨
dèçL ,äáäà øa[dnec` dxtl-]çútä ãâðk àlL,lkidd ly ©©£¨§¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©

dhigydøîàpL ,äìeñtweqta(b hi xacna)èçLå','eiptl Dz` §¨¤¤¡©§¨©Ÿ¨§¨¨
df ixg`y weqtae(c my xacna)xn`päfäå'ipR gkp l` [dnc z`] §¦¨¤Ÿ©§¥

,d`fdl dhigy yiwdl yi ,'crFn ld`,çútä ãâðk dúàfä äî ¤¥¨©¨¨¨§¤¤©¤©
,weqta xn`py enkàîéz éëå .çútä ãâðk dúèéçL óà`nye - ©§¦¨¨§¤¤©¤©§¦¥¨

xn`zLéwî àìc,dfd ywidd z` xaeq epi` opgei iaxy -àäå §Ÿ©¦§¨
øîzàmi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -äèçù) ¦§©

ùé÷ì ùéø äæäå èçùå äìåñô øîà ïðçåé éáø çúôä ãâðë àìù
(éîð øîúéàå èçùå äðçîì õåçî ìà äøùë øîàoipradxt

y dnec`äìeñt øîà ïðçBé éaø ,çútä ãâðk àlL dôøNdxt`e §¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©©¦¨¨¨©§¨
,z`hg inl ynyl leki epi`,øîà àéòLBà éaøådztixy.äøLk §©¦©§¨¨©§¥¨

y ,`ed mzwelgn mrh,äìeñt øîà ïðçBé éaøxn`py meynxacna) ©¦¨¨¨©§¨
(d myóøNå'mcew weqtae ,'dxRd z`(c my)xn`p,'äfäå'yiwdl yi §¨©¤©¨¨§¦¨

dtixy jk dleqt gztd len `ly d`fdy myky ,d`fdl dtixy
.dleqt gztd len `ly,øîà àéòLBà éaøålen `ly dtixy §©¦©§¨¨©

gztd,äøLk,xn`py meyn(d hi my),'óøNé dLøt ìò'x`al yie §¥¨©¦§¨¦§Ÿ
ay,äúéîì úLøBtL íB÷îdytpe qkxtl zxneby mewna xnelk ¨¤¤¤§¦¨

,z`vei.dúôéøN àäz íL,dytp z`ivil mewn rawp `ly xg`ne ¨§¥§¥¨¨
dtixy yiwn opgei iax m`e .dztixyl mewn rawp `l mb `linn

eazkp mdipy ixdy ,d`fdl dhigy yiwn mb `edy xazqn ,d`fdl
epizpyn z` opgei iax cinrd `l recn ok m`e .d`fdl jenqa

.gztd cbpk `ly dnegl ueg dxtd z` hgeya
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -øîà÷ àéòaéî àì- ¨§¦Ÿ¦©§¨¨¨©

,'ef xnel jixv oi`e ef' ly jxca `ed [opgei iax zrcl] dpynd oeyl
xnelkàéòaéî àìdhgy m`y xnel jxev oi` -äîBçì õeç`ly Ÿ¦©§¨©¨

gztd cbpkd÷çø é÷eçøc,ycwnd mewnn dze` wigxd `edy - §©¥©£¨
,dleqt dzhigyyàlày eprinydl `aeléôàdhgy m`íéðôì ¤¨£¦¦§¦

dáø÷ éáeø÷c dîBçä ïî,ycwnd mewnl dze` aixwd `edy - ¦©¨§¨¥¨§¨
øLkúz àîéàå,dxiyk dhigydy xne` iziide -ïì òîLî à÷ §¥¨¦§©©¨©§©¨

uegn `ed dnewny oeik ,dleqt dzhigy df mewna mby `pzd
.zepgn ylyl

ux` zxdh oipra opgei iaxe yiwl yix oiay gekiea dpc `xnbd
:l`xyi,øî øîày lirl `aedïðçBé éaø Bì øîà,yiwl yixl ¨©©¨©©¦¨¨

epi`y mewna dxtd z` hgyy ote`a zxacn dpyndy zx`ia
,weca.àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå:`xnbd zx`anéàîa ©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦§©

éâìôéî÷,yiwl yixe opgei iax miwleg dna -øî[yiwl yix-]øáñ ¨¦§§¦©¨©
ìàøNé õøàì ìeaî ãøé,dnc`a erwy leana miznd zenvre ¨©©§¤¤¦§¨¥

.dlere zrwea miznd z`neheøîe[opgei iax-]ãøé àì øáñlean ©¨©Ÿ¨©
.l`xyi ux`aeLøc ãçà àø÷î íäéðLe ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

.weqtd eze`n mzhiy z` ecnl opgei iax mbe yiwl yix mb -
z` `iapd dpik ,milyexi zearez lr l`wfgi zgkez zligza

milyexi(d ak l`wfgi)weqtae ,'mXd z`nh'(ck ak my)xn`píãà ïa' §¥©©¥¤¨¨
éaø .'íòæ íBéa dîLb àì ,àéä äøäBèî àì õøà zà dì øîà¡¨¨©§¤¤Ÿ§¨¨¦Ÿª§¨§¨©©¦

àø÷ dîúî éäeîúà øáñ ïðçBéxn`e dnz `iapd -ìàøNé õøà ¨¨¨©©§¥©§©§¨¤¤¦§¨¥
éîike -éìò eãøé íeìk ,zà äøäBèî àì,íòæ íBéa íéîLb C ¦Ÿ§¨¨©§§¨§¨©¦§¨¦§¨©

.'mXd z`nh' ux` zeidl zktd ji`e ,leana xnelkLé÷ì Léøå §¥©©¥§¥¨¦
øáñyxtzn weqtdydéèLôklirl xn`pl jynd ,eheytk - ¨©¦§¨¥

`ld ,'mXd z`nh' `idyéî ,zà äøäBèî àì õøàike -eãøé àì §¥©©¥¤¤Ÿ§¨¨©§¦Ÿ¨§
éìò,íòæ íBéa íéîLb Cerwy miznd zenvr ixde ,leana xnelk ¨©¦§¨¦§¨©

.dnc`a
:dxt zkqna dpynn opgei iax lr dywn yiwl yixdéáéúéà- ¥¦¥

dywd,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léødpyna epipy(a"n b"t dxt)zwqery ¥¨¦§©¦¨¨
,dnec` dxt xt` yeciwl miig min ielinaíéìLeøéa eéä úBøéöç£¥¨¦¨©¦

ìeìç ïäézçúå ,òìqä ìò úBéeða,zegtl gth daebaøá÷ éðtî §©©¤©§©§¥¤¨¦§¥¤¤
íBäzä,gth llg eilrn oi`e dnc`d jeza zn yi `ny - ©§

.riwxd cr dler d`nehdeúBãìBéå úBøaeòî íéLð ïéàéáîe§¦¦¨¦§¨§§
íL úBìcâîez` [zexivgd mze`a]íäéðamixedh eidiy.äøtì §©§¨§¥¤©¨¨

,ïäéìò ïéáLBé úB÷Bðéúå úBúìc ïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîeeide §¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦§¦£¥¤
mby jk ,rwxwl zewepizd oia zewiqtne ,ld`l zeaygp zezlcd
d`nehd xvrz ,geliydn min ielinl mkxca xaw lr exari m`

.odilrny zewepizd e`nhi `le zezlcaïáà ìL úBñBëåopi`y §¤¤¤
did d`neh zelawna,ïãégeliyd oirnl ecxieeàìîeozervn`a §¨¨¦§

exfge ,miig min.ïîB÷îa eáLéåeyyg milyexiay ,ok m` gken §¨§¦§¨
.`id dweca l`xyi ux` xn`y opgei iaxk `le ,medzd xawl

:`xnbd zvxzneNò äìòî òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©©£¨¨
,äøtaz`neha dxta wqerd odkd z` mi`nhn eidy oeik xnelk ©¨¨

df cbpk ,mei leah `edyk dxta wqrziy ick ,eze` miliahne axr
,dnec` dxt zxdha elflfi `ly ick mixac dnke dnka exingd
oicd xwirny s` lr ,medzd z`nehl eyyge exingd x`yd oiae
wcap `ly mewna dxtd z` hgy m` mle`e .df yygl mewn oi`
ux`y oeik ,jk lya dhigyd z` leqtl oi` ,medzd z`nehn

.`id dweca l`xyi
:`ziixan yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàdywd -éaø ¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBé`ziixaa epipyúBîöò eàöî ãçà íòtzn ly ¨¨§¥¨¦©©¤¨¨§£¨
ìaíéöòä øéc úkLmewn-]dkxrnl mivrd z` miwcea eidy §¦§©¦¨¥¦

,[mirlezn eidi `lyíéìLeøé ìò äàîeè øBæâì eLwáeewcaiy cr ¦§¦§§¨©§¨©¦
.zn zenvr mi`vnp xird iwlg x`ya mby yygn ,xird lk z`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxtzereay

zepzn 'a epiidc gafnd zegex izyl dpznd zi`xp `dzy .aiaq ozn aaeq ozne

:rax` odyå äôåðú.äùâä:zegpnc.äîáá äçðî ïéà:dil `pn 'nba yxtn.ïåäéëå
:xyk cigi znaa xf 'it`c dpedk.úøù éãâá:dpedk icba.çåçéð çéøopixn`ck

iwet`l gix myl gafp gafd mixac dyy myl (:en sc lirl) i`ny zia wxta

gix meyn mda oi`y olrde o`lvy mixa`

:gegip.íéîãì äöéçîålicadl `xwiqd heg

:mipezgzd mincl mipeilrd minc oia.ïîæä
lr oiaiige epnfl ueg zaygna oilqtpy

:mdizya oiey `nhe xzep meyn miycw

'îâ.äì ÷åãáä íå÷îîoi`y my dhgeyl

:medzd xaw dizgz.àéä ä÷åãáonwl

:ediizbelt yxtn.äîåçä ïî íéðôìly

`ivede (hi xacna) da aizkc milyexi

:'ebe dze`.çúôä ãâðë àìù:lkid ly

.äàæä:'ebe gkep l` da yxtn.äæäå óøùå
:sxye jnq dfde xzaúùøåôù íå÷î

.äúéîìdqekxit xnba d`vei dytpy mewn

:mewn aezkd dl raw `ly dytp z`ivile

.äîåçì õåçì àéòáéî àì:gztd cbpk `ly

.ä÷çø é÷åçøã:dyecwd cbpknøáñ ì"ø
.é"àì ìåáî ãøé:miznd zenvr da erwype

.ììç ïäéúçúållgd wiqtn xaw yi m`y

llgd on dlrnl zrwea d`neh oi` aeye

cr dlere zrwea dvevx d`neh la`

:riwxl.íäéðá íù úåìãâîåmeync dxtl

iptn dxtd z` sxeyd odkd z` oi`nhnc

oi`y daxd zelrn x`y da eyr miwecvd

ini zray lk ea oirbep mipdkd eig`

oifne ea oirbep zewepiz el` eede ezyixt

:eilr.úåúìã ïäéáâ ìòåoia wiqtdl

xaw lr elid`i `ly rwxwl zewepizd

yeciwl miig min ze`lnl mzkla medzd

:`id dweca dlek e`l `nl` geliyd on

.ïáà ìù úåñåëåilka dxt dyrn lky

d`neh milawn oi`y mipa` ilka millb

xcqc `ziinw `zrnya `nrh xn`ck

:(.a sc) `nei.äøôá åùò äìòîmeyn

eidy oiwecv meyn da eliw`c `lew

eide ziyrp dzid yny iaxerna mixne`

dtxye eze` oiliahne odkd z` oi`nhn

`lc zexg` zelrn da eyr mei leah

oi`y mewna dhgy m` edine da elflfl

dweca i"` lkc ikda `lqtin `l dl weca

:`id.ìåáî éúî äéàx`ya mi`vnpy

:oi`vnp opi` o`ke zenewnéâåøä äéà
.øöàðãëåáðoi`e mlek eptede da bxdy

:`id dweca epigxk lr da ievn cg`
éäð

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

õåç`ziixe`cn ike dniz i"`l lean cxic meyn dwica irac xaqw .dl wecad mewnn

`ziixe`cn xeq`c d`neh mewna dtxyl (`ly) `xw jixhvi`c l"ie dwica ira

seqa lirl rnynck iccd` yewzi`c mixt ztixyk xedh mewna dtixye dhigy 'irac

oeik dnewnl ueg dhgyyk ueg meyn aiigin `l i`n` xn`z m`e (:dw sc) mei leah

opixn`ck zepaxw x`yl die`xe `id dninzc

mei ixiry iab (:aq sc `nei) ixiry ipy wxta

li`ed mdipy lr aiigc uega ohgyy mixetkd

inc `lc xnel yie uega dyrpd xiryl oiie`xe

zry cr my z`ixw mdilr oi`c mzepyl lekic

i`c die`x ef dxt `dzy oaxw oi`c cere dlxbd

iycw dxtc cere xeaiva minly oi` minlyl

:gafn iycwa dzepyl leki oi`e `id ziad wca

øîàðùgztd cbpk d`fd dn dfde hgye

dfde sxye iqxbc mixtq yi .'eke

opgei iaxc `zbeltn dlr iziincn rnyn oke

dfde hgye `kd opiqxb 'it` edine `irye` 'xe

d`fdl dtixy opiywn i`c dil rnync `gip

:dhigy d"d

ìáà`ni` daxw iaexwc dnegd on miptl

meyn dleqtc .ol rnyn `w xykzz

:zepgn ylyl ueg `iracàì.i"`l lean cxi

mixdd lk eqkie (f ziy`xa) aizkde dniz

dax ziy`xaae minyd lk zgz xy` mideabd

eid cg` indae iqei x"a l`rnyi 'xc opixn`

xn` zenda xney inda yexit jxca oikled

mifixb `xeh lr iielv ezi` d`zek `edd edl

'x iptl inda eze` xn` `pteh dilr zigp `lc

el aiydl zeyx il oz iax iqei 'xa l`rnyi

lk zgz mifixb xd l"` ayd l"` daezy

mixdd lk eqkie aizk `le od l"` `ed minyd

`le eilr `xw minyd lk zgz xy` mideabd

ja indad 'it` jzndaae dxwre xwr ja didi

lk eqkiec l"i `nye daeyzd on xwrzi `l

mewn lka leand lad hlyy epiid mixdd

did izek eze`e `lada eznc onwl opixn`ck

inp i` xac mey `le lad `l my did `ly l"x

(`kdl) `xwe ywa zegcl epekzp izek eze`l

eqkzpy xn`w mzd lean cxiy mewnac w"l

:mixddïéàéáîå.my zecleie zexaer miyp

`l zecleie dcpa oi`nh zewepizdy it lr s`

irac zn z`nehn oxnyl `l` oiyyeg eid

:ixw lra oebk otebn d`veid d`nehne d`fd

ìòåoihibc `nw 'ta xn`c o`n .zezlc odiab

oiaxrn lka 'tae (.dp sc) b"k wxt xifpae (:g sc)

ld` (.dk sc) dbibgc `xza 'tae (:l sc oiaexir)

yixa xn`c dcedi 'xk xaq ld` diny `l wexf

`l` zezlc oi`ian eid `l (.`k sc dkeq) oyid

aizkc meyn `nrh mzde dagx oqixky mixeey

b"r` ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) `xw

diny `l mc` icia ieyr epi`y ld` `nlrac

ld` diny xaq i`ce dcedi iax edine ld`

dqb wepiz ly ezrcy iptn `nrh xn` `w `dc

:eilråàìîådniz zvw .onewna eayie elre

zrya yi` opira seq seqc zewepiza liren dn

d`fd zrya e` mina xt`d oipzepy yeciw

itlwa sxh wxta gkenck opaxl e` dcedi iaxl

:(.bn sc `nei)äìòî:onwlck `lada eznc opgei iax dcen `dc dyw zvw edine ef dlrn zeyrl ie`x oi` i"`l lean cxi `l i`c `l` eyr dlrnc rci inp l"x .dxta eyr

øîà÷ãî:`lada eznc `kd dil iywz diteb opgei iaxlc dniz .eed `lc llkn lean izn di`

epiid

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

ïéà ,øîBà äãeäé éaø .äLbäå äôeðúe ,áéáñ ïzîe©©¨¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥
,çBçéð çéøå úøL éìëe úøL éãâáe ïeäéëå ,äîaa äçðî¦§¨©¨¨§¦¦§¥¨¥§¥¨¥§¥©¦©
øúBpä ,ïîfä ìáà .íéìâøå íéãé õeçéøå ,íéîcì ävéçîe§¦¨©¨¦§¦¨©¦§©§©¦£¨©§©©¨

:äæáe äæa ïéåL ,àîhäåàøîâøîà .dzbî õeç éàî §©¨¥¨¦¨¤¨¤©¦¦¨¨©
,ïðçBé éaø Bì øîà .dì ÷eãaä íB÷nî õeç ,Lé÷ì Léø¥¨¦¦¨©¨¨¨©©¦¨¨
éaø øîà àlà .àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦¤¨¨©©¦
dî÷Bìå .íéìLeøé úîBç ïî íéðôì dèçML ïBâk ,ïðçBé¨¨§¤§¨¨¦§¦¦©§¨©¦§§¨
øîàc .çútä ãâðk àlL ,äîBçì õeç dèçML ïBâk§¤§¨¨©¨¤Ÿ§¤¤©¤©§¨©
,äìeñt ,çútä ãâðk àlL dèçL ,äáäà øa àãà áø©£¨©©£¨§¨¨¤Ÿ§¤¤©¤©§¨
óà ,çútä ãâðk dúàfä äî .'äfäå' 'èçLå' øîàpL¤¤¡©§¨©§¦¨¨©¨¨¨§¤¤©¤©©
àäå .Léwî àìc ,àîéz éëå .çútä ãâðk dúèéçL§¦¨¨§¤¤©¤©§¦¥¨§Ÿ©¦§¨
øîà ïðçåé éáø ,çúôä ãâðë àìù äèçù) øîzà¦§©

ì ùéø .'äæäå èçùå' ,äìåñôìà' ,äøùë øîà ùé÷
ãâðk àlL dôøN ,(éîð øîúéàå .'èçùå äðçîì õåçî§¨¨¤Ÿ§¤¤
,øîà àéòLBà éaøå .äìeñt ,øîà ïðçBé éaø ,çútä©¤©©¦¨¨¨©§¨§©¦©§¨¨©
éaøå .'äfäå' óøNå' ,äìeñt øîà ïðçBé éaø .äøLk§¥¨©¦¨¨¨©§¨§¨©§¦¨§©¦
íB÷î ,'óøNé dLøt ìò' ,äøLk ,øîà àéòLBà©§¨¨©§¥¨©¦§¨¦§Ÿ¨
àì ,éøîà .dúôéøN àäz íL ,äúéîì úLøBtL¤¤¤§¦¨¨§¥§¥¨¨¨§¦Ÿ
.d÷çø é÷eçøc ,äîBçì õeç àéòaéî àì .øîà÷ àéòaéî¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨©¨§©¥©£¨
àîéàå ,dáø÷ éáeø÷c ,äîBçä ïî íéðôì eléôà àlà¤¨£¦¦§¦¦©¨§¨¥¨§¨§¥¨
,ïðçBé éaø Bì øîà ,øî øîà .ïì òîLî à÷ .øLkúz¦§©©¨©§©¨¨©©¨©©¦¨¨
øî .éâìôéî÷ éàîa .àéä ä÷eãa ìàøNé õøà ìk àìäå©£Ÿ¨¤¤¦§¨¥§¨¦§©¨¦§§¦©
øîà .ãøé àì ,øáñ øîe .ìàøNé õøàì ìeaî ãøé ,øáñ̈©¨©©§¤¤¦§¨¥©¨©Ÿ¨©¨©
ïa' .eLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨§¥¤¦§¨¤¨¨§¤
dîLb àì ,àéä äøäBèî àì õøà zà dì øîà íãà̈¨¡¨¨©§¤¤Ÿ§¨¨¦Ÿª§¨
õøà .àø÷ dîúî éäeîúà ,øáñ ïðçBé éaø .'íòæ íBéa§¨©©¦¨¨¨©©§¥©§©§¨¤¤

éìò eãøé íeìk .zà äøäBèî àì éî ,ìàøNéíéîLb C ¦§¨¥¦Ÿ§¨¨©§§¨§¨©¦§¨¦
àì õøà .déèLôk ,øáñ Lé÷ì Léøå .íòæ íBéa§¨©§¥¨¦¨©¦§¨¥¤¤Ÿ

éìò eãøé àì éî ,zà äøäBèî.íòæ íBéa íéîLb C §¨¨©§¦Ÿ¨§¨©¦§¨¦§¨©
íéìLeøéa eéä úBøéöç ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨£¥¨¦¨©¦
,íBäzä øá÷ éðtî ìeìç ïäézçúå ,òìqä ìò úBéeða§©©¤©§©§¥¤¨¦§¥¤¤©§
íäéða íL úBìcâîe úBãìBéå ,úBøaeòî íéLð ïéàéáîe§¦¦¨¦§¨§§§©§¨§¥¤
úB÷Bðéúå ,úBúìc ïäéab ìòå ,íéøååL ïéàéáîe .äøtì©¨¨§¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦
eáLéå eàìîe ,ïãéa ïáà ìL úBñBëå ,ïäéìò ïéáLBé§¦£¥¤§¤¤¤§¨¨¦§§¨§
Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äøta eNò äìòî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïîB÷îa¦§¨¨©©¨§¥§©§ª©©£¨¨©¨¨¥¦¥©¦¨¨§¥

ìa úBîöò eàöî ãçà íòt ,Lé÷ìãîò .íéìLeøé ìò äàîeè øBæâì eLwáe ,íéöòä øéc úkL ¨¦©©¤¨¨§£¨§¦§©¦¨¥¦¦§¦§§¨©§¨©¦¨©
.eðéúBáà øéò ìò äàîeè øBæâpL ,eðì àéä änéìëe äLea àì ,øîàå åéìâø ìò òLBäé éaø©¦§ª©©©§¨§¨©Ÿ¨§¦¨¦¨¤¦§§¨©¦£¥

éîòèìe .eåä àìc àøîéîì åàì ,éëä øîà÷cî .øvðãëeáð éúî äià ,ìeaî éúî äiàéâeøä ,C ©¥¥¥©©¥¥¥§©§¤©¦§¨¨©¨¦¨§¥§¨§Ÿ£§©§¥£¥
énð àëä .eäðépôe eåä ,àlà .eåä àìc énð éëä ,øvðãëeáð,eðtà éàå .eäðépôe eåä , §©§¤©¨¦©¦§Ÿ£¤¨£©¦§¨¨©¦£©¦§§¦¦©

àä

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

זבחים. פרק ארבעה עשר - פרת חטאת דף קיג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקכ mipya cenr biw sc ± oey`x wxtzereay

.íéìùåøéî éðôéàã éäð:dl xn`w l"x dlek.åúî àìáäîmdixg` mi`ad mexawe

:hiha erwype lean my didy zevx` x`yl `l` ux`d lkl yegl oi`e zexaw izaa

.àø÷éòîã äáøç:lean mcew.äáøçá øùà ìëî:miay mibc iwet`lí÷ã åðééäã
.íúä àîéøecnr daizl qpkil leki epi`e lecb `edy dawpe xkf m`xd:my.úåéøåâ

:daizl mqipkd.àìéæøåà`nic m`x `ed

:mid zty lr `edy.àîåé øá:clepy meia

.'éøàåöã àëùî:ex`ev jynàúòáøî éá
.äéùéøã:ey`x ly uaxn iaàîøøëñå àáë
.àðãøéìmzqe ocxid xkqe ocxia llb lihd

ieaik (:hk sc oiaexir) enk `ak einin jelid

:oqipc `zerxc.åîèåç:miypdl lkeiyàì
.é"àì ìåáî ãøé`nil .ikd iiepyl dil dnle

:b"lc l"p mw mzdc.äáéú àéâñ à÷ àäå`de

jenpl deabn mind ipt lr zkldn daizd

:zne daizd on zhnyp enheg `vnp.éðùîå
:daizl exyw eipxw.åðåãéð ïéçúåøá`vnpe

:oigzexa blnp.àéâñ éëéä äáéú êéîòèéìå
aizkck uegane zian `id dzetf `lde

oigzexc oeike (e ziy`xa) 'ebe dze` zxtke

:xytp dztf oi`y zkldn j`id odêìî âåò
.ïùáäopgei x"`e hiltd `aie dia aizkc

xec iyp`n hlty ber df (:`q sc dcp)

:leand.íéîä åððèöðå äùòð ñðicivay

`l ztfd mbe m`xde ber cnr mye daizd

odaeb iptne daizl jxved `l m`xde xytp

:erah `l.ùô àì àämelk my miznd on

laal mind melityd `id deabc icii`c

:dlevn `idy.äìåöî äîù àø÷ð äîì
:iaxg dlevl xne`d (cn diryi) aizkcéà

.å÷éáãà àìã øùôà:hiha.äéøéùò úøòðîù
opixn`ck zeixad lr mingxn opi`y iptn

icxei laa ixiyr (:al sc) dvia zkqna

:od mpdib.íéùîøå íéö÷ù ìëåà åìéàëly

:lean.'åë éðà òîåù ïáø÷ åàaizkc oaxw

'ebe oaxw aixwdl (fi `xwie) ueg ihegya

lr aiig epi`e aiig oaxwd lr k"za dil yixc

`z` ikdl e`l oaxw e` mipta oileg hgeyd

uega ohgyy ziad wca iycw lr aiigl `l`

xacna) xn`py oiprk oaxw e`xwp od s`y

ilk `vn xy` yi` 'd oaxw z` axwpe (`l

:ziad wcal `l` df oi`e cinve dcrv` adf

.ãòåî ìäà çúôì ïéåàø ïéàùizrny ip`

l"iwc oinen ilra onzqy itl `nei xcqa

dyra xaer ziad wcal mininz qitznd

ip` `ibeqd oiprl la` (:f sc) dxenz 'qna

ie`x epi` ixw inp minz elit`c o`k cnl

zxt `dc cren ld` l` `al czred `lc

:ie`x epi` dl ixwe `id dninz z`hgàéöåà
.ãòåî ìäàì ïéãéúò ïéàù åìà úà`le

`edy `ed ie`xc glzynd xiry `ive`

id opirci `lc myl ie`x `diy opirac minz

ef dreny ly `ibeq itle izrny df inxzn

meyn qpkil cizre ie`x dil ixwc rnyn

:ieciee dlxbd.'äì ì"ú'dl oaxw aixwdl

epi`y glzynd xiry `ivedl 'dl cgeind

:myl cgein.äìøâä íãå÷cizre ie`x ied

'dln opihrnc e`l i`e dlxbd meyn qpkil

:aiigl `"d.äìøâä øçà`ed `al ie`x `l

:gzt l`n hirnine.éåãéå àëéà àäirac

:eilr zeceezdl qpkilçúô ìàî éì ÷åôéú
.ãòåî ìäà:dxfrl `al od oie`x e`l `dc

àîìùá

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

åðééäwifd `l xeabe lecb didy zngn `lada ezn x`yd lkc b"r`e .mzd `nix mwc

:ladd elàìéæøåà'inbxzn mili`d xterc m`x ly xter 'it z"x 'xb .`nixc

dpitqd z` xkenda qxebc l`eny iaxk `le m`x `ed `nixe (a xiy) `lii`c `lifxe`

`l `kd xn` `dc wc `l dihdix ab`e mi ly bc yxtne `nic `lifxe` (:br sc a"a)

ep`y y"ltea mze`e miay mibc lr dxfb dxfbp

oin i`ce m`xc xeq` malge `zil m`x oixew

oeyice ew` aizkck xzen ealge `ed dig

epinewnay y"lteae `nixe `lri opinbxzne

lecb epina yie m`x oin `edy xnel oi`c miphw

`iyw `l `d mw `kid dil `iyw i`n k"`c

oileg) zetixh el` wxta i`lir iac dix` dil

miphw mixg` zeix` eidy mw `kid (:hp sc

y"ltea oze`c opifg `w `d cere qipkdl lekiy

oda oiyxege oexwa oikyene edpip dk`ln ipa

m`x xywzd aizkc `ed dk`ln xa e`l m`xe

:(hl aei`) jixg` miwnr ccyi m` ezear mlza

åàöé'it xg` oeyla .ziad wca iycw

z`hg zxt `dc mininz 'it` hrnnc qxhpewa

ld` gztl die`x dpi`c meyn `hrnne dninz

`l z`hg zxtc di`x ef oi`c d`xpe cren

ziad wcal mininz qitzn e`le gafnl `niiw

ie`xd lkc (:bl sc) dxenz seqa xn` `d

exknpe mlerl gafn icin `vei epi` gafnl

iycw `py i`n z"`e minlye zeler ikxevl

ipy 'ta xn`c k"dei ixiryn mininz ziad wca

uega mdipy lr aiigc (:aq sc `nei) ixiry

jpd y"ke uega dyrpd xiryl miie`xe li`ed

e`l oiicrc oeik l"ie gafn icin oi`vei oi`c

ld` gztl oie`x iaiyg `l edpip gafn iycw

:crenïàëixiry ipy 'ta .'ek dlxbd mcew

epiide mdipy lr aiigc 'ixn` (:aq sc `nei)

'eke iecie mcew o`k ipync oizrnyc `pwqnl

rpd xiryl ie`xc aiig dlxbd mcew la`dy

:uegaïàë.iecie xg`l o`k iecie mcew

ike iecie xg`l y"k iecie mcew `xw xhtcne

meyne dxt meyn cren ld` gzt jixhvi`

`l i`n` dniz dteb `id edine ziad wca iycw

lka qxb (.bi sc) dxenzc w"tae 'dln opihrnn

xirye z`hg zxt `ive` `le mixtqd

l"z cren ld` gztl oiie`x mdy glzynd

'dl oicgein oi`y el` e`vi 'dl micgeiny 'dl

'dl oicgein exwin xity ziad wca iycw edine

z`hg zxt qxb `l inp k"re minyl mlekc

l` jixhv` cere 'ipzn iywiz `lc 'ziixaa

'ta lirl opixn`ck ebb ihernl cren ld` gzt
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ìàøNé õøà dlekî ,íéìLeøéî éðtéàc éäð .éðtéà àä̈¦©¥§¦§¦©¥¦¨©¦¦¨¤¤¦§¨¥
,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà ,éøîàc àkéà .éðtéà àìŸ¦©¥¦¨§¨§¦¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
éðäcî ,åàì éàî .øvàðãëeáð éúî äià ,ìeaî éúî äià©¥¥¥©©¥¥¥§©¤©©¨¦§¨¥
àäå ,déúéàãk àä .àéøéà éãéî .eåä énð éðä ,eåä£¨¥©¦£¦¦¦§¨¨¦§¦¥§¨
àîìLa .'eúî äáøça øLà ìkî' ,déáéúéà .déúéàãk¦§¦¥¥¦¥¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥¦§¨¨
.eúî éëä íeMî ,ìàøNé õøàì ìeaî ãøé àðéîàc ,éãéãì§¦¦©£¦¨¨©©§¤¤¦§¨¥¦¨¦¥
.àcñç áøãk ,àìáä íeMî .eúî éànà ,Cãéãì àlà¤¨§¦¨©©¥¦¤§¨¦§©¦§¨
.eðBcéð ïéçúBøáe ,eì÷ì÷ ïéçúBøa ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨§§¦¦§§§§¦¦
áéúëc ,eðBcéð ïéçúBøáe .òøæ úáëLa ,eì÷ì÷ ïéçúBøa§§¦¦§§§¦§©¤©§§¦¦¦§¦
.'äëëL Cìnä úîçå' íúä áéúëe ,'íénä eëBLiå' àëä̈¨©¨©¨¦§¦¨¨©£©©¤¤¨¨¨
ìkî' ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦¦Ÿ
ãøé àì àðéîàc ,éãéãì àîìLa ,'eúî äáøça øLà£¤¤¨¨¨¥¦§¨¨§¦¦©£¦¨Ÿ¨©
,Cãéãì àlà .äáøç éåä éëä íeMî ,ìàøNé õøàì ìeaî©§¤¤¦§¨¥¦¨¦¨¥¨¨¨¤¨§¦¨
déì éø÷ éànàå .àøwéòî äúéäL ,äáøç .äáøç éàî©¨¨¨¨¨¨¤¨§¨¥¦¨¨§©©¨¥¥
àì ìeanä øBãa ,àcñç áø øîàc .àcñç áøãk ,äáøç̈¨¨¦§©¦§¨§¨©©¦§¨§©©Ÿ
äáøça øLà ìkî' øîàpL ,íiaL íéâc ìò äøæb äøæâð¦§§¨§¥¨©¨¦¤©¨¤¤¡©¦Ÿ£¤¤¨¨¨
ãøé àì ,øîàc ïàîì àîìLa .íiaL íéâc àìå ,'eúî¥§Ÿ¨¦¤©¨¦§¨¨§©§¨©Ÿ¨©
ïàîì àlà .íúä àîéø í÷c eðééä ,ìàøNé õøàì ìeaî©§¤¤¦§¨¥©§§¨¥¨¨¨¤¨§©
úBéøeb ,éàpé éaø øîà .í÷ àëéä àîéø ,ãøé øîàc§¨©¨©¥¨¥¨¨¨©©¦©©¨
éì éæç éãéãì ,äpç øa øa äaø øîàäå .äáéza eñéðëä¦§¦©¥¨§¨¨©©¨©©©¨§¦¦£¦¦
øBáz øäå .øBáz øäk éåäå ,àîBé úa àîéøc àìéæøBà§¦¨§¥¨©¨§¨¥§©¨§©¨
,éñøt àúìz .déøàeöc àëLî ,éñøt ïéòaøà ,àéåä änk©¨¨§¨©§¨¦©§¥§¨¨§©¨¥§¨¨©§¥
.àðcøé øëñe àák àîø ,àbìôe àñøt .àLéøc àzòaøî©§©§¨§¥¨©§¨©§¨§¨¨¨§©©§§¨
,øî øîàäå .äáézì eñéðëä BLàø ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¦§¦©¥¨§¨¨©©
,BîèBç Làø ,àlà .àbìôe àñøt ,àLéøc àzòaøî©§©§¨§¥¨©§¨©§¨¤¨Ÿ§
õøàì ìeaî ãøé àì ,ïðçBé éaø øîà àäå .äáézì eñéðëä¦§¦©¥¨§¨¨©©¦¨¨Ÿ¨©©§¤¤
.äáéz àéâñ÷ àäå .øîà÷ ,Lé÷ì Léø éøáãì .ìàøNé¦§¨¥§¦§¥¥¨¦¨¨©§¨¨¨§¨¥¨
,àcñç áø øîàäå .äáéza eøL÷ åéðø÷ ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©§¨¨§©¥¨§¨¨©©¦§¨

,eì÷ì÷ ïéçúBøa ìeanä øBc éLðà.eðBcéð ïéçúBøáe ©§¥©©§§¦¦§§§§¦¦
éîòèìeàëéä ïLaä Cìî âBò ,ãBòå .àéâñ éëéä äáéz ,C §©§¥¥¨¥¦¨§¨§¤¤©¨¨¥¨

.äáézä écéöa eðpèöpL ,íäì äNòð ñð ,àlà .éà÷̈¥¤¨¥©£¨¨¤¤¦§©§§¦¥©¥¨
õøàì ìeaî ãøéc énð éäð ,[Lé÷ì ïa] ïBòîL éaøìe§©¦¦§¤¨¦§¦©¦§¨©©§¤¤
dîL àø÷ð änì ,Lé÷ì Léø øîàc .Lt àì àäå ,ìàøNé¦§¨¥§¨Ÿ¨§¨©¥¨¦¨¨¦§¨§¨
éúî ìkL ,'øòðL' dîL àø÷ð änì ,øîà ïðçBé éaøå .íL eìlzöð ìeaî éúî ìkL ,äìeöî§¨¤¨¥¥©¦§©§¨§©¦¨¨¨©¨¨¦§¨§¨¦§¨¤¨¥¥
úøòðnL ,øòðL dîL àø÷ð änì ,eäáà éaø øîà .e÷ácéà àìc øLôà éà .íL eøòðð ìeaî©¦§£¨¦¤§¨§Ÿ¦©§¨©©¦£¨¨¨¦§¨§¨¦§¨¤§©¤¤
,ìáa ìL døôòî ìëBàä ìk ,énà éaø øîà .éëLî àì ,éøc àúìz .eåäc ïðéæç÷ àäå .äéøéLò£¦¤¨§¨¨¨¦©§¨§¨¨¨¥Ÿ¨§¦¨©©¦©¦¨¨¥¥£¨¨¤¨¤
øNa ìëBà eléàk ,ìáa ìL døôòî ìëBàä ìk ,éëä énð àéðz .åéúBáà øNa ìëBà eléàk§¦¥§©£¨©§¨©¦¨¦¨¨¥¥£¨¨¤¨¤§¦¥§©
òîBL ,'ïaø÷ Bà' ,éäðéîøe :çlzLnä øéòN :íéNîøe íéö÷L ìëBà eléàk ,íéøîBà Léå .åéúBáà£¨§¥§¦§¦¥§¨¦§¨¦¨¦©¦§©¥©§¦§¦¨§¨¥©
ìàå' øîBì ãeîìz .''ä ïaø÷ úà áø÷på' øîàpL ,ïaø÷ eàø÷pL ,úéaä ÷ãa éLã÷ eléôà éðà£¦£¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§§¨§¨¤¤¡©©©§¥¤¨§©©§©§¤
.ïéeàø ïðéàL ,úéaä ÷ãa éLã÷ eàöé .ãòBî ìäàa àáì éeàøL éî ,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¦¤¨¨Ÿ§Ÿ¤¥¨§¨§¥¤¤©©¦¤¥¨§¦
ìäà çút ìà àáì éeàø àeäL çlzLnä øéòN úà àéöBà àìå ,ïéeàø ïðéàL elà úà àéöBà¦¤¥¤¥¨§¦§Ÿ¦¤¨¦©¦§©¥©¤¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¤
íãB÷ ïàk .àéL÷ àì .'äì ãçeéî BðéàL çlzLnä øéòN àéöBäì ,''äì' øîBì ãeîìz ,ãòBî¥©§©©§¦¨¦©¦§©¥©¤¥§¨©Ÿ©§¨©¤
ïàk .àéL÷ àì ,éðî áø øîà àlà .éecéå àkéàä ,énð äìøâä øçà .äìøâä øçàì ïàk ,äìøâä©§¨¨©§©©©§¨¨©©©§¨¨©¦¨¦¨¦¤¨¨©©¨¦Ÿ©§¨¨
.'ãòBî ìäà çút'î éì ÷etéz énð àäå :òaøpäå òáBøä :éecéå øçàì ïàk ,éecéå íãB÷¤¦¨§©©¦¨¥©§©¦§¨§¨©¦¦¦¦¤©Ÿ¤¥
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc migaf(iying meil)

,weca epi`y mewn l`xyi ux`a yiy okzi cvik ok m`éðtéà àä- ¨¦©¥
,jl xne` .mze` epit `ldéäðéðtéàcmze` epity s` -,íéìLeøéî §¦§¦©¥¦¨©¦

mewn lknéðtéà àì ìàøNé õøà dlekî.mze` epit `l - ¦¨¤¤¦§¨¥Ÿ¦©¥
éøîàc àkéàiax dywd `l `ziixadn `iyewd z`y mixne` yi - ¦¨§¨§¦

`l` ,yiwl yixl opgeidéáéúéàdywd -,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
xn` ryedi iaxåàì éàî ,øvàð ãëeáð éúî äià ìeaî éúî äià©¥¥¥©©¥¥¥§©¤©©¨

,dnecd oeyldn cenll oi` m`d -eåä éðäcîizny myky - ¦§¨¥£
,l`xyi ux`a eid xvpckeapeåä énð éðämy eid lean izn jk - ¨¥©¦£

:yiwl yixl opgei iax aiyd .md okid xn` ryedi iaxeàéøéà éãéî¦¦¦§¨
,ef `id di`x ike -déúéàãk àäå déúéàãk àäxaic cg` lk lr - ¨¦§¦¥§¨¦§¦¥

izn lre ,mze` epity itl md okid xn` xvpckeap izn lr ,epipr itl
.l`xyi ux`a llk eid `ly itl md okid xn` leand

:weqtn ezhiyl di`x `ian yiwl yixdéáéúéàyiwl yix dywd - ¥¦¥
leana xn`p ,opgei iaxl(ak f ziy`xa)'eúî äáøça øLà ìkî'lk - ¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥

.l`xyi ux`a s` rnyn ,ezn dyaia eidy mc`d ipaéãéãì àîìLa¦§¨¨§¦¦
izhiyl -àðéîàcizxn`y -ìeaî ãøééëä íeMî ,ìàøNé õøàì ©£¦¨¨©©§¤¤¦§¨¥¦¨¦

eúî,mc`d ipa myCãéãì àlàlean my cxi `ly jzhiyl -éànà ¥¤¨§¦¨©©
eúî:yiwl yixl opgei iax aiyd .l`xyi ux`a mc` ipa ezn dnl - ¥

ezn mc`d ipaàìáä íeMîzra da xxyy axd megd zngn - ¦¤§¨
,leand zcixiàcñç áø øîàc ,àcñç áøãk,leand yper mrha ¦§©¦§¨§¨©©¦§¨

eì÷ì÷ ïéçúBøa ,eðBcéð ïéçúBøáe eì÷ì÷ ïéçúBøaepiidúáëLa §§¦¦§§§§¦¦§§¦¦§§§¦§©
,òøæ,rxf zzgyda xnelkeðBcéð ïéçúBøáeeidy leand ina ¤©§§¦¦

,migzexàëä áéúëcxn`p leand seqay -(` g ziy`xa)eëBLiå' ¦§¦¨¨©¨
íúä áéúëe 'íénäxn`p dlibna mye -(i f xzq`)Cìnä úîçå' ©¨¦§¦¨¨©£©©¤¤

,'äëëLepcnlezny dcen opgei iaxy s`e .oepiv oeyl 'ekeyie'y ¨¨¨
ux`a yyg oi` ezrcl mewn lkn ,leand zngn l`xyi ux`a
.zexaw izaa xzei xge`n exawp el` mizny oeik ,medzd z`nehl

éøîàc àkéàyix `iad `l weqtdn di`xd z`y mixne` yi - ¦¨§¨§¦
`l` opgei iax cbp yiwldéáéúéàdywd -,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

xn`p(ak f ziy`xa)éãéãì àîìLa ,'eúî äáøça øLà ìkî'- ¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥¦§¨¨§¦¦
izhiylàðéîàcizxn`y -íeMî ,ìàøNé õøàì ìeaî ãøé àì ©£¦¨Ÿ¨©©§¤¤¦§¨¥¦

äáøç éåä éëämy cxi `ly [miyai-] miaxg zenewn eid okl - ¨¦¨¥¨¨¨
,megdn mlek ezne ,l`xyi ux`a oebk ,leanCãéãì àlà- ¤¨§¦¨

,zenewnd lka lean cxiy jzhiyläáøç éàîmewn did okid - ©¨¨¨
:yiwl yix el aiyd .yaiàøwéòî äúéäL äáøçezny dpeekd - ¨¨¨¤¨§¨¥¦¨¨

.'daxg' eid leand mcewy zenewn mze`a eidy dl` lk
:`xnbd zl`eyäáøç déì éø÷ éànàådxezd z`xew recn - §©©¨¥¥¨¨¨

:`xnbd daiyn .'daxg' zenewn mze`láø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©
äøæb äøæâð àì ìeanä øBãa ,àcñçdilk ly,íiaL íéâc ìò ¦§¨§©©Ÿ¦§§¨§¥¨©¨¦¤©¨

'eúî äáøça øLà ìkî' øîàpL,ezn dyaid lr eigy el` wx - ¤¤¡©¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥
àìåd ezn.íiaL íéâc §Ÿ¨¦¤©¨

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLay [opgei iax-]ìeaî ãøé àì ¦§¨¨§©§¨©Ÿ¨©©
íúä àîéø í÷c eðééä ,ìàøNé õøàìxkfd 'm`x' dnyy digdy - §¤¤¦§¨¥©§§¨¥¨¨¨

qpkdl elki `ly itl ,l`xyi ux`a eid leand onfa ,dawpde
.mlceb aexn daizløîàc ïàîì àlà[yiwl yix-]ãøémb lean ¤¨§©§¨©¨©

,l`xyi ux`aí÷ àëéä àîéønr okid -.leand onfa m`xd c ¥¨¥¨¨
:`xnbd zvxznúBéøeb éàpé éaø øîàm`xd ly mixeb -eñéðëä ¨©©¦©©¨¦§¦

.äáéza:`xnbd dywnéãéãì äpç øa øa äaø øîàäåinvr ip` - ©¥¨§¨¨©©¨©©©¨§¦¦
àîBé úa àîéøc àìéæøBà éì éæç,clepy meia mid m`x izi`x - £¦¦§¦¨§¥¨©¨

éåäålecb dide -àéåä änk øBáz øäå ,øBáz øäk,elceb dn - §¨¥§©¨§©¨©¨¨§¨
éñøt ïéòaøà.ze`qxt mirax` -déøàeöc àëLîxerd lceb - ©§¨¦©§¥§¨¨§©¨¥
did ex`ev lyéñøt àúìz,ze`qxt yly -àLéøc àzòaøî- §¨¨©§¥©§©§¨§¥¨

ick agx ,ey`x z` eilr gipdy mewndàbìôe àñøt,ivge `qxt - ©§¨©§¨
m`x eze`eàák àîøllb lihd -àðcøé øëñexdp z` mzqe - §¨¨¨§©©§§¨

.daizl qpkdl elki `l mixebd mb ok m`e ,ocxid
:`xnbd zvxznïðçBé éaø øîàz` wxBLàøm`xd lyeñéðëä ¨©©¦¨¨Ÿ¦§¦

.äáézì:`xnbd dywnøî øîàäåy xn` dax `lde -àzòaøî ©¥¨§¨¨©©©§©§¨
àbìôe àñøt àLéøcdqxt `ed m`xd ly ey`x zgpd mewny - §¥¨©§¨©§¨

:`xnbd zvxzn .daizl ey`x qpkp ji`e ,ivgeàlàiax xn` jk ¤¨
z` opgeiäáézì eñéðëä BîèBç Làø.my meypl lkeiy ick Ÿ§¦§¦©¥¨

:`xnbd dywnìàøNé õøàì ìeaî ãøé àì ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨Ÿ¨©©§¤¤¦§¨¥
m`xd ezhiyle:`xnbd zvxzn .l`xyi ux`a didLéø éøáãì§¦§¥¥
øîà÷ Lé÷ìwx ,daiza did m`xd ly enhegy xn` opgei iax - ¨¦¨¨©

.yiwl yix zhiy z` ayiil ick
:`xnbd dywnäáéz àéâñ÷ àäålr dcxie dzlr daizd `lde - §¨¨¨§¨¥¨

.daizdn m`xd ly enheg hnyp `l ji`e ,milbd zngn mind ipt
Lé÷ì Léø øîàz`åéðø÷m`xd lyäáéza eøL÷jynp `ed jke ¨©¥¨¦©§¨¨§©¥¨

.dnr
:`xnbd dywnïéçúBøa ìeanä øBc éLðà àcñç áø øîàäå§¨¨©©¦§¨©§¥©©§§¦

,eðBcéð ïéçúBøáe eì÷ì÷.wefip `le migzexd mina m`xd cnr ji`e ¦§§§§¦¦
:`xnbd daiynéîòèìeClkn ,my did `l m`xdy ,jzhiyle - §©§¥

d mewnäáéz,uegane miptan ztfa dgexn dzidyàéâñ éëéä- ¥¨¥¦¨§¨
.mind mega xytp ztfd `lde migzexd mina dhy ji`ãBòå,dyw §

mb `ldïLaä Cìî âBò`xnba x`eane daizl qpkdl did leki `l ¤¤©¨¨
(:`q dcp),miiga x`yp `edyéà÷ àëéä,cnr `ed okid -àlàlr ¥¨¨¥¤¨
y jgxkeðpèöpL íäì äNòð ñðy mindäáézä écéöacnr mye ¥©£¨¨¤¤¦§©§§¦¥©¥¨

xytp `l daizd ly ztfd mbe m`xde ber.
:`xnbd dywnénð éäð ,[Lé÷ì ïa] ïBòîL éaøìes` lr -ãøéc §©¦¦§¤¨¦§¦©¦§¨©

Lt àì àäå ,ìàøNé õøàì ìeaîitl mizn my ex`yp `l `lde - ©§¤¤¦§¨¥§¨Ÿ¨
,laal lkd ecixede ethy mindyàø÷ð änì Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¨¨¦§¨

dîLlaa ly,äìeöîitlíL eìlzöð ìeaî éúî ìkLecxi - §¨§¨¤¨¥¥©¦§©§¨
,myldîL àø÷ð änì øîà ïðçBé éaøålaa ly,'øòðL'itlìkL §©¦¨¨¨©¨¨¦§¨§¨¦§¨¤¨
éúîdeøòðð ìeaîl eklyed -,íLyi recn yiwl yixl mb ok m`e ¥¥©¦§£¨

:`xnbd zvxzn .leand iznn l`xyi ux`a d`neh yygéà¦
e÷ácéà àìc øLôà`le hiha mizn ewacp `ly okzi `l - ¤§¨§Ÿ¦©§

.laal elblbzd
:'xrpy' myd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdänì eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨¨

dîL àø÷ðlaa lyúøòðnL ,øòðLz`äéøéLòmpi`y oeik ,dpnn ¦§¨§¨¦§¨¤§©¤¤£¦¤¨
:`xnbd zl`ey .zeixad lr mingxneåäc ïðéæç÷ àäåep` `lde - §¨¨¨¦©§¨

:`xnbd daiyn .mixiyr da yiy mi`exéëLî àì éøc àúìz`l - §¨¨¨¥Ÿ¨§¦
.mixiyr ly iyily xec laaa `vnz

:laa znc` oipra `xnin oldldøôòî ìëBàä ìk énà éaø øîà̈©©¦©¦¨¨¥¥£¨¨
ìáa ìLåéúBáà øNa ìëBà eléàk ,.dleba my eznyénð àéðz ¤¨¤§¦¥§©£¨©§¨©¦

,éëäLéå ,åéúBáà øNa ìëBà eléàk ìáa ìL døôòî ìëBàä ìk ¨¦¨¨¥¥£¨¨¤¨¤§¦¥§©£¨§¥
íéNîøe íéö÷L ìëBà eléàk íéøîBàdxtra erwye leana ezny §¦§¦¥§¨¦§¨¦

.laa ly
:dpyna epipyçlzLnä øéòNxn`py ,xeht uega ehgyyfi `xwie) ¨¦©¦§©¥©

(cmipta daxwdl ie`x oi`y lk ,'F`iad `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦
:`xnbd dywn .eilr oiaiig oi`éäðéîøezxeza `ziixa lr dywe - §¦§¦

mipdk(d"d e"t ixg`).xg` weqtn glzynd xirya xehtl dcnly
:zl`ey `ziixadïaø÷ Bà'oaxw' zaizn `ny -éðà òîBLaiigl ¨§¨¥©£¦

eléôàznda uega hgey,úéaä ÷ãa éLã÷Lmbmd,ïaø÷ eàø÷p £¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§§¨§¨
øîàpL,oicn znglna(p `l xacna),'ä ïaø÷ úà áø÷på'epiide ¤¤¡©©©§¥¤¨§©

e`xwpe ziad wcal eycwed dl`e ,miyp ihiykz mb 'dl eyicwdy
.oaxw

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzweqtd zligz epcnln -àå'çút ì ©§©§¤¤©
,'Bàéáä àì ãòBî ìäà`weecyãòBî ìäàa àáì éeàøL éî`le Ÿ¤¥Ÿ¡¦¦¤¨¨Ÿ§Ÿ¤¥

,uega ehgeyyk aiig ,e`iadïéeàø ïðéàL úéaä ÷ãa éLã÷ eàöé̈§¨§¥¤¤©©¦¤¥¨§¦
.uega mhgeyyk aiig epi` ok lre ,daxwdl cren ld` l` `al

`nye :`ziixad zl`eyàéöBàweqtdn hrn` -elà úàiycw] ¦¤¥
[ziad wcaïéeàø ïðéàL,cren ld`l d`adløéòN úà àéöBà àìå ¤¥¨§¦§Ÿ¦¤¨¦

ãòBî ìäà çút ìà àáì éeàø àeäL çlzLnä.ieciele dlxbdl ©¦§©¥©¤¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¤¥
:`ziixad daiynøîBì ãeîìzaezkd epcnln -àéöBäì ,''äì' ©§©©§¦

.'äì ãçeéî BðéàL çlzLnä øéòNhgeya zxhet `ziixady `vnp ¨¦©¦§©¥©¤¥§¨©
gzt l`e'n zxhet epizpyn eli`e ,''dl'n uega glzynd xiry

.'e`iad `l cren ld`
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המשך בעמוד קמק



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc migaf(iyiy meil)

:`xnbd zx`anàîìLaaòaøðå òáBømze` dhrin `l recn oaen ¦§¨¨¥©§¦§¨
ixdy ,'e`iad `l cren ld` gzt l`e' weqtdn dpyndúçkLî©§©©

déìoebk ,cren ld`l miie`x eid md eay ote` `evnl xyt` - ¥
àøwéòî eäðéLc÷àcgafnl eycwed dligzy -øãäåjk xg`e - §©§§¦§¥¦¨¨©£©

eòáø,eraxp e`e` raxy mcewy oeik df ote`a .uega mze` hgye ¨§
gzt l` m`y dxez dxn` eilr mby okzi ,daxwdl ie`x did raxp
xg`l s` uega ezhigy lr aiig ,raxy mcew e`iad `l cren ld`
xg`ny ,''dl oaxw aixwdl'n exhetl ekxved okl .lqtpe raxy

.xeht ,oaxwl ie`x epi` dzryãáòðå äö÷eî àlàdxikfdy ¤¨§¤§¤¡¨
,ycwedy mcew carpe dvwen dyrp `ed jgxk lr `ld ,dpynd
cer zexyt` oi` ,ycwdd zelraa `ede ycwedy xg`ly itl

y oeik ,el diegzyd ici lr exqe`l e` dxf dcearl ezevwdlïéà¥
.BlL BðéàL øác øñBà íãàehgye xq`py xg`l ycwed ok` m`e ¨¨¥¨¨¤¥¤

ixdy ,'e`iad `l cren ld` gzt l`e' weqtdn ehrnl yi uega
ehrnl dpynd dkixv recne ,gafnl ie`x did `l eyicwdyn

.''dl oaxw aixwdl' weqtdn
zxacn dpynd :`xnbd zvxzníél÷ íéLã÷az` yicwdy ina - §¨¨¦©¦

,minly oebk ,milw miycw oaxwl ezndaéìéìbä éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¦¦
,àeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷ øîàcmb exqe`l leki `ed okle §¨©¨¨¦©¦¨§¨¦

diegzyd ici lr e` dxf dcearl ez`vwd ici lr ,eyicwdy xg`l
.el

:ililbd iqei iax zhiy zx`ean da `ziixad z` d`ian `xnbd
àéðúcxtke oenn mlyl razpy ina zwqerd `ziixaa epipyy - §©§¨

oaxw `iadl eilr ,xwyl raypy dced jk xg`e ,ezxitk lr raype
weqta xn`pe .ynege oxw raezl mlyle zelifb my`(`k d `xwie)

`hgz iM Wtp''äa ìòî äìòîeozip 'ygke' zaiz ,'FzinrA Wgke ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦
ygike' 'ygike 'da' azkp eli`k ,ezinr lr mbe 'd lr mb dyxtl
mbe 'dl daxwdl micreiny mixac yigkn razpdy epiide ,'ezinra

mikiiy,ezinrldpeekde,BðBîî ïäL íél÷ íéLã÷ úBaøìm`y §©¨¨¦©¦¤¥¨
,xwyl raypy dcede raype xtke exiag lv` minly znda ciwtd

,zelifb my` oaxwe ynege oxw aiig.éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦
:znkqn `xnbdòaøðå òáBø Ckìämdyäåøò øáclg mxeqi`e ¦§¨¥©§¦§¨§©¤§¨

jk xg`e meyicwd dligzy dpynd z` yxtl yi ,miycwend lr
weqtdn `ed uega mhgyyk zxkn herinde ,eraxp e` erax
miaiig oi` daxwdl dzr mileqt mdy oeiky ,''dl oAxw aixwdl'§©§¦¨§¨©

.uega mzhigy lr zxkãáòðå äö÷eîmdy,íéáëBk úãBáòjixv §¤§¤¡¨£©¨¦
zxacn dpyndy xnel,íél÷ íéLã÷advwd jk xg`e myicwdy §¨¨¦©¦

itke ililbd iqei iax zhiyke ,mdl degzyd e` dxf dcearl mze`
.x`azdy

`edy oaxw uega hgey dpynd dhrin recn x`al dzr xzep
`le ,'oaxw aixwdl' weqtdn ,otec `veie mi`lk ,alk xign ,opz`

:`xnbd dywn .'cren ld` gzt l`e' weqtdnïðúàdnda - ¤§¨
,dxeq` d`ia xear dxenzk dpzipyøéçîedtlgedy dnda - §¦

oenn eyrpe myicwdy xg`l exq`p `l i`ce ,dl` ipy ,alka
myicwd i`ce `l` ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`y itl ,ycwd
,daxwdl miie`x eid `l mlerny `vnpe ,xigne opz` eyrpy xg`l
dhrin recne ,'e`iad `l cren ld` gzt l`e' weqtdn mhrnl yie

tdn dpynd mze`a zeywdl yi oke .''dl oaxw aixwdl' weqíéàìk¦§©¦
,lgxe yizn dclepy dnda -eïôBc àöBédclep `ly dnda - ¥¤

m` `ld ,m`d qxk jezig ici lr d`ved `l` zirah jxca
`l recne ,daxwdl mileqt eid xak eclepy xg`l myicwd

.'cren ld` gzt l`e' weqtdn ehrnzp
zxacn dpyndy jgxk lr :`xnbd zvxzn,íéLã÷ úBãìåa¦§¨¨¨¦

dirnay xaerd z` ozp dilrae dxarzdy miycw znda ,xnelk
xaerde dpin epi`n dxarzd m`dy e` ,alka etilgd e` opz`l
ote`a ,dlibx dcila clep `le otec `vei did xaerdy e` ,mi`lk

zrya e` en` irna ezeida xaerd lr elg el`d mileqtd lk df
oi` uega mhgy m` dzrn .m`d zyecw eilr dlg clepyke ,ezcil
miie`x eid ixdy ,'e`iad `l cren ld` gzt l`e' weqtdn mhrnl
mhrnl `pzd did jixv okle ,eclepy mcew mn` mr cgia daxwdl
oi` daxwdl dzr miie`x mpi`y oeiky ,'dl oaxw aixwdl weqtdn

.uega mzhigy lr aiigl
e :`xnbd dtiqeneøáñ÷y `pzdïúééåäa íéLã÷ éãìåmzcila -ïä ¨¨©§¨¥¨¨¦©£¨¨¨¥

miyrp,íéLBã÷irna mcera miyecw eyrp zecledy xn`p m`y §¦
mc` oi`y itl xigne opz` xeqi` mdilr legl leki `l aey ,mn`

.ely epi`y xac xqe`
:dpyna epipyuega hgyïéîeî éìòamixaer,'åëå`ly mixez ©£¥¦

e 'eke mpnf ribd,'åëå Bða úàå BúBàmiie`x mpi` mdy oeik ,xeht §¤§
oerny iax zrcly `l` ,onf xg`l miie`x eidi la` ,daxwdl zrk

le ,dyrz `l lr mhgeyd xaerdpc `xnbd .xaer epi` minkg zrc
:`xnbd zx`an .el` ze`nbec ylyl `pzd jxved recnéëéøöe§¦¦

àðz éàca wx df oic dpey did `pzd m` -ïéîeî éìòa,mixaer §¦¨¨©£¥¦
,oi` e`l mby mixaeq minkgy xnel dreh iziidéñéàîc íeMî- ¦¦§¦¦

,gafnl miqe`n minen ilray oeikïéøBz ìáà,mpnf ribd `lyàìc £¨¦§Ÿ
,éñéàî,miphw mdyk maixwdl `ly mpic df `l`(àì) àîéà- §¦¦¥¨Ÿ

xn`p `nydéì eãBîcel micen minkgy -,ïBòîL éaøìm`y §¥§©¦¦§
.dyrz `l lr xaer uega mhgy

àðz éàåa oicd z` dpey did `pzd m`e -ïéøBz,mpnf ribd `ly §¦¨¨¦
,uega mzhigy lr e`l yi oerny iaxly xnel dreh iziidíeMî¦

eçãéàå éæç àìcegcpy aygp `l mb okle miie`x eid `l mlerny - §Ÿ£¦§¦§
,gafndneçãéàå eæçéàc ïéîeî éìòa ìáàgafnl miie`x eidy - £¨©£¥¦§¦£§¦§

,miiegc mcera uega mhgye ,egcpe men mda ltpe(àì) àîéà- ¥¨Ÿ
xn`p `nyeäì äãBîcmdl dceny -ïðaøì ïBòîL éaøm`y §¤§©¦¦§§©¨¨

.e`l mb mda oi` uega mhgy
ézøz éðä àðz éàåmipipr ipya oicd z` dpey did `pzd m`e - §¦¨¨¨¥©§¥

l`y xnel dreh iziid ,eeäééôeâc àìeñôc íeMîilra mby - ¦¦§¨§©§
leqt `edy mteba `ed daxwdl leqtd ,mixezd mbe xaerd mend

,uega mhgeyyk e`l oi`y minkg mixaeq okle ,xengBúBà ìáà£¨
Bða úàåehgyp dpa e` dn`y miycw znda uega hgeyyk la` - §¤§

,mei eze`a xakàìeñôcly dteba epi` daxwdl leqtdy - ¦§¨
`l` ,dndaddì éúà÷ àîìòîllba ,uegan dl `a `l` - ¥¨§¨¨¨¥¨

,dpa e` dn` zhigyàîéàc xn`p `nyéaøì ïðaø déì eãBî ¥¨¥©¨¨§©¦
ïBòîL,uega dzhigy lr e`l yiyàëéøö`pzd jxved ok lr - ¦§§¦¨

e`l yi oerny iax zrcl ,onf xqegn ly mipte`d lkay ,epcnll
.jk lr e`l oi` minkg zrcle uega dhigy lr

:dpyna epipyøîBà ïBòîL éaø äéäLxg`l `al ie`x `edy lk ¤¨¨©¦¦§¥
:`xnbd zxxan .zxk ea oi`e dyrz `la df ixd onfàîòè éàî- ©©£¨

exewne enrh dn.ïBòîL éaøc:`xnbd zx`anàòléà éaø øîà §©¦¦§¨©©¦¦¨¨
àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîàzbdpda wqery weqta xn`p - ¨©¥¨¦§¨©§¨
ux`l eqpkiy xg`l zepaxwd(g ai mixac),øLà ìëk ïeNòú àì'Ÿ©£§Ÿ£¤

íBiä ät íéNBò eðçðà,'eipirA xWId lM Wi`,minkg eyxceøîà £©§¦Ÿ©¦¨©¨¨§¥¨¨©
eúéìééò ék ,ìàøNéì äLî eäìeqpkz xy`k -õøàìokynd rawie §Ÿ¤§¦§¨¥¦¨§¦¨¨¤

,mkl zexzen zenad eidie ,lblbaúBøLéit lr mi`ad zepaxw - §¨
,dacpe xcp epiide ,yi` lk ipira xyidmze`eáéø÷zmle` ,dnaa ©§¦

mdy zepaxw,úBáBçzeny`e ze`hg oebkeáéø÷z àìznaa elit` Ÿ©§¦
.xeaivå`ldàeä ïîæ øqeçî äìéL éaâì ìbìâdid okyndy onfa - §¦§¨§©¥¦Ÿ§©§©

mpi` lblba ixdy ,onf ixqegnl zeaygp daegd zepaxw ,lblba
,dliyl eribiyk wx zeie`x eidie ,daxwdl zeie`xeäì øîà÷å§¨¨©§

,'ïeNòú àì' äLîxqegn ly dhigy lky oerny iax jkn cnle Ÿ¤Ÿ©£
.dyrz `la `ed ixd ,uega ehgeyyk mb ,onf

:`xnbd dywnéëä éà ,àøéæ éaøì äéîøé éaø øîàjk m` - ¨©©¦¦§§¨§©¦¥¨¦¨¦
,onf ixqegnl zeaygp lblba daeg zepaxwy
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oifge` mipy` cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

.äì úçëùî òáøðå òáåø àîìùáedpiycw`c aixwdln edpihernl jixhvi`c

l`n ihrnin `le xak e`xpy eda `pixw miie`x egci`e xak efgc oeike eraxp xcde

`al d`xpya e`iad `l cren ld` gzt l`e `xw xn` ikd xninl `ki`c gzt

ixdy gzt l`n hirnin iecie xg`l glzynd xiry la` aiig uega ehgy jk xg`e

iecie xg`l `viyne `al d`xpyk e`iad df

:`al d`xp `l.ãáòðå äö÷åî àìàlr

dvwen edl eed edpiycw`c inwn jgxk

ixqzin `l ez edpiycw`c xzal i`c carpe

epi`y xac xqe` mc` oi`c dceare d`vwda

:ely.'äámda yiy mixac ezinra ygke

:ezinrle myl.'éì÷ íéùã÷ úåáøìxtekdy

zelifb my` mdilr aiig dcede raype oda

:ezinra ygke dia `pixwc milra oenn ody

.äåøò øáãxak miycwend lr s` liige

ipa e`lc oaxw aixwdln uega ihrnn jkld

mzgyn ik (ak `xwie) aizkc edpip daxwd

`l` epi` dzgyd xn`py mewn lke mda

b"dc il d`xp :dxf dceare dexr xacïðúà
.íéùã÷ úåãìåá ïôåã àöåéå íéàìëå øéçîå
aixwdln edpihernl epkxv`c jpd xnelk

e`xpya jgxk lr gzt l`n iwtp `le oaxw

miycw zeclea `l` zgkyn `l ixiin xak

l` `al e`xpc on` irna leqt edl rxi`e

xigne opz` eyrpy mcew cren ld` gzt

gzt l` oi`a od eid on` z` aixwdl `a m`

opz` oi`c dl zgkyn `l edpiycw`ca i`c

ely opi`y itl oiycwend lr lg xigne

eedca i`e (:l sc) dxenza ol `wtp `xwne

oke iwtp gzt l`n edpiycw` xcde opz`

eclepyn edpiycw` i`c otec `veie mi`lk

miycw zeclea `l` iwtp gzt l`n

:`al e`xp on` mr `xwirncúåãìå øáñ÷å
.ïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ozcila

m` odilr xigne opz` lg jkld zeycwzn

:clepy cr yicw `lc opz`a oiycwen ly xaer dl ozpïúééåäá.(ïä)diied oeyl

el` jiycw wx axwil miycw zecle ol iwtp jl didi xy`nc meyn eda hwp

:(:fi sc) dxenz zkqna zecled el` jl eidi xy` zexenzd.éëéøöåzlz jpd

:'ipzna opaxe oerny 'xc `zbelt.éñéàîã íåùî`lc uega opax ixht onena ocera

:mipta oilawzn.äéì åãåî`l dpei ipae :dyrz `la i`w onf xg`l efge li`edc

:opiqxb.åçãéàå åæçéàãedpip oiiegc `din `zyd evxi onen xar ikc b"r` `ni`

:uega xhtpe.ïë ïåùòú àìep` meid ux`d z`ia zligza dil yixc ixtqa

lk jkitl okyna `l` oiaixwn ep` oi`e dnaa oixeq` ep`e okynd z` oilhlhn

oixzen ep` welige yeaik ly mipy c"i ux`l `eapyn aixwdl mixyk zepaxwd

oixzen ep` dne zeaeg aixwdl dt miyer epgp` xy` lkk oeyrz `l mye dnaa

eipira exyiy `l` eilr daeg opi`y zeacpe mixcp eipira xyid lk yi` da

mzqpkpy t"r`y dliyl dgepnd l` e`azy cr 'ebe dzr cr mz`a `l ik acpzdl

:dgepnd l` mz`a `l oiicr ocxid z` mkxara ux`l.õøàì åúéìééò éëmipy c"i

:ewlgze eyakzy.åáéø÷ú úåøùé:xeaiv znaa axwd zeacpe mixcpàì úåáåç
.åáéø÷úl` e`azy cr xeaiv znaa elit`e daeg mey aixwi `l mkay yi` yi`

meaixwie dliy `ai ik cr md onf ixqegn lblbc zeaeg `nl` meaixwze dgepnd

cigi znaa oia xeaiv znaa oia rnyne lblba mze` oeyrz `l `pngx xn`we my

:dyrz `la dnaa onf xqegn `nl`.éëä éà:edl zixw onf ixqegn lblbc jpdc
é÷ìéî
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ïðúàmilw miycwa mwezin `l xigne opz` .miycw zecleea mi`lke otec `vei xigne

lk 't opiyxcck eilr lg epi` ied epennc ab lr s`c ililbd iqei iaxl elit`

:xecpl hxt xcp lkl (:l dxenz) oixeq`døáñ÷å.miyecw od oziieda miycw zecle

uega hgyil oileg x`yk mpice edpip mixenb oileg `ld ihernl `xw il dnl z"`e

odilr dlg dyecw oi`c era `l oeict elit`c

sc) oinixrn cvik wxta dxenza gkenck llk
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.äì úçëùî òáøðå òáåø àîìùáedpiycw`c aixwdln edpihernl jixhvi`c

l`n ihrnin `le xak e`xpy eda `pixw miie`x egci`e xak efgc oeike eraxp xcde

`al d`xpya e`iad `l cren ld` gzt l`e `xw xn` ikd xninl `ki`c gzt

ixdy gzt l`n hirnin iecie xg`l glzynd xiry la` aiig uega ehgy jk xg`e

iecie xg`l `viyne `al d`xpyk e`iad df

:`al d`xp `l.ãáòðå äö÷åî àìàlr

dvwen edl eed edpiycw`c inwn jgxk

ixqzin `l ez edpiycw`c xzal i`c carpe

epi`y xac xqe` mc` oi`c dceare d`vwda

:ely.'äámda yiy mixac ezinra ygke

:ezinrle myl.'éì÷ íéùã÷ úåáøìxtekdy

zelifb my` mdilr aiig dcede raype oda

:ezinra ygke dia `pixwc milra oenn ody

.äåøò øáãxak miycwend lr s` liige

ipa e`lc oaxw aixwdln uega ihrnn jkld

mzgyn ik (ak `xwie) aizkc edpip daxwd

`l` epi` dzgyd xn`py mewn lke mda

b"dc il d`xp :dxf dceare dexr xacïðúà
.íéùã÷ úåãìåá ïôåã àöåéå íéàìëå øéçîå
aixwdln edpihernl epkxv`c jpd xnelk

e`xpya jgxk lr gzt l`n iwtp `le oaxw

miycw zeclea `l` zgkyn `l ixiin xak

l` `al e`xpc on` irna leqt edl rxi`e

xigne opz` eyrpy mcew cren ld` gzt

gzt l` oi`a od eid on` z` aixwdl `a m`

opz` oi`c dl zgkyn `l edpiycw`ca i`c

ely opi`y itl oiycwend lr lg xigne

eedca i`e (:l sc) dxenza ol `wtp `xwne

oke iwtp gzt l`n edpiycw` xcde opz`

eclepyn edpiycw` i`c otec `veie mi`lk

miycw zeclea `l` iwtp gzt l`n

:`al e`xp on` mr `xwirncúåãìå øáñ÷å
.ïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ozcila

m` odilr xigne opz` lg jkld zeycwzn

:clepy cr yicw `lc opz`a oiycwen ly xaer dl ozpïúééåäá.(ïä)diied oeyl

el` jiycw wx axwil miycw zecle ol iwtp jl didi xy`nc meyn eda hwp

:(:fi sc) dxenz zkqna zecled el` jl eidi xy` zexenzd.éëéøöåzlz jpd

:'ipzna opaxe oerny 'xc `zbelt.éñéàîã íåùî`lc uega opax ixht onena ocera

:mipta oilawzn.äéì åãåî`l dpei ipae :dyrz `la i`w onf xg`l efge li`edc

:opiqxb.åçãéàå åæçéàãedpip oiiegc `din `zyd evxi onen xar ikc b"r` `ni`

:uega xhtpe.ïë ïåùòú àìep` meid ux`d z`ia zligza dil yixc ixtqa

lk jkitl okyna `l` oiaixwn ep` oi`e dnaa oixeq` ep`e okynd z` oilhlhn

oixzen ep` welige yeaik ly mipy c"i ux`l `eapyn aixwdl mixyk zepaxwd

oixzen ep` dne zeaeg aixwdl dt miyer epgp` xy` lkk oeyrz `l mye dnaa

eipira exyiy `l` eilr daeg opi`y zeacpe mixcp eipira xyid lk yi` da

mzqpkpy t"r`y dliyl dgepnd l` e`azy cr 'ebe dzr cr mz`a `l ik acpzdl

:dgepnd l` mz`a `l oiicr ocxid z` mkxara ux`l.õøàì åúéìééò éëmipy c"i

:ewlgze eyakzy.åáéø÷ú úåøùé:xeaiv znaa axwd zeacpe mixcpàì úåáåç
.åáéø÷úl` e`azy cr xeaiv znaa elit`e daeg mey aixwi `l mkay yi` yi`

meaixwie dliy `ai ik cr md onf ixqegn lblbc zeaeg `nl` meaixwze dgepnd

cigi znaa oia xeaiv znaa oia rnyne lblba mze` oeyrz `l `pngx xn`we my

:dyrz `la dnaa onf xqegn `nl`.éëä éà:edl zixw onf ixqegn lblbc jpdc
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`oifgeקכד mipya cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

é÷ìéì éîð é÷ìéî`ed mipt xeaiv zna `idc lblbc okyn `dc onf xqegn hgeyd .

:oeyrz `l inp dia `pngx xn`we my did xacn ly cren ld`yéáø øîà äîìà
.àøéæmeyn mirax`d z` bteq mipta miycw ipzwc (:t oileg) epa z`e eze` 'ta

lky oipn `ipzc onf xqegnc e`l meyn inp iwlipe da opiede epa z`e eze`c e`l

dvxi `la ody dyaye xeyay mileqtd

leqt onf xqegne helwe rexy dye xeye l"z

onf xqegnc e`l gpd `xif 'x ipyne `ed

`xizi dyr dia aizkc dyrl ewzp aezkdc

ewzpe e`ivedy `xninl mzd yxtnck

x`yc e`la dilr i`w `lc e`l llkn

`icda e`l `kd zxn`c `zyde oileqt

:dilr iwlip dia aizk.î"ä (àîìã)ipync

iaxc dilr ibiltc opaxl iwl `lc mzd inp

xqegnl dyrz `l i`dl iyxc `lc oerny

dlr `xif 'x ipyc epa z`e eze`c `eddc onf

oerny 'xl la` y"xk `lc mzd `nwezin

:mipta onf xqegnc e`l` iwlc p"dïîçð áø
.øîà ÷çöé øáiwl `l inp oerny 'xl

ueg dliy iabl lblbc mipta onf xqegn`

ezaxwdl xyk epi`c li`ed zeaeg iabl `ed

dyrz `l dia ogky`c `ed uega jkld

:mipta `le dna xeqi` meynøåñéà úòùá
.úåîáä:minler ziae dliye xacna c"qw

.úåöç øçà:dipnif ihnc c"icéîð úøë
.áééçéð:mipta lawzn `dc.úåöç íãå÷

:enyl onf xqegn iedcúåîáä øúéä úòùá
.øîà÷zena exzedc oerabe aepe lblba enk

iablc `xw opirny`e minlye dlerl cigi

xqegn meyn e`le dyrz `l `ki` zeaeg

:dlecb dnaa `zyd efg `dc onføåñéà
.åì äîá:df oaxwl.åøéáçì äîá øúéäleki w"d `tiqe dacpe xcpc minlye dlerl

cg` xrya 'ek l"z minlyl `edy zevg mcew oebk dnaa xzen `edy drya s`

:mdigqt hegyl dlecb dnaa.éàðú äåòá÷ éøéòæã:`icda rxevn oizipzna ipzinl

.éàðú äåòá÷ àì úùù áøãlkk ikd 'nba dl opirawe `xnba dl opipyn op` edine

:q"ydc `xqgn ixeqg.äé÷ìç áødleqt z`hg eli`c z`hg` `le i`w my``

:mipta enyl `ly.åðù àì:uega xehtc.åîùì àìà`ny i`dac `nzq elit`e

:mipta eiykr lawzn epi`.åîùì àìù ìáàie`x `ed df myae dler myl oebk

:z`hgde gqtd on ueg oixyk onyl `ly egafpy migafd lkc miptl `aléëä éà
.áééçéð éîð õåçá åîùì äéì èéçù éë`ale epnn df my xewrl did ie`x `dc

:miptl.äøé÷ò øñåçîxwrinl e`l dinzq dipin my` my xwri` `lc dnk lke

:`ed ie`x `le i`w.åîùì øùë åðéàù øáã êì ùé éëå:miptl.åîùì àìù øùëå
onyl oixykc `kid n"d onyl `ly oixyk migafd lk (.a sc) lirl l"iwc 'it`

:enyl `ly xykei j`id enyl xyk epi`y df milraa onf xqegn la`
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äîìà`xza 'tac dyrl wzipd e`l x`yk df oi` .dyrl ewzp aezkd `xif iax xn`

dgky hwle dlifbc e`l oebk (.fh .eh .ci sc) zeknc 'a 'tae (.`nw sc) oilegc

`de oeyrz `lc e`l meyn iwllc jixt i`n k"`c eini lk dglyl lkei `le xzepe d`ite

z`e eze`ac dlw d`nehl dxeng d`nehn aezkd ewzp enk ied `l` `ed dyrl wzip

lr cnil dvxi `l xcple opiyxc (:t oileg) epa

azke dvxi `la mdy dye xeyay mileqtd lk

dvxi d`lde ipinyd mein onf xqegna `pngx

dvxi `la mdy mileqt x`y llkn e`ivedl

didy xac oirk dyr `l` `kil i`dac xnele

w"t seqa ycgd xaca oecil `vie llka

rxevnc ayi cca ied df oiprke (:bi sc) dxenzc

aezkdy 'ixn`c (.fq migqt) mixac el` 'ta

mdy mi`nh x`y llkn e`ivede dyrl ewzp

jixt ikdle mdipgn z` e`nhi `lc e`la

`icda e`l diteba yxetnc meyn iwlilc

la` qxhpewa 'it oke oeyrz `ln opiyxcck

qxhpewa yxit (.`t oileg) epa z`e eze` wxta

meinc `nlrc dyrl wzipd e`l x`yk iedc

dvxi `l epnf mcew rnyn dvxi d`lde ipinyd

`zrnyc jdn dywe epnf xeariy cr edgipde

`lc e`l inp `ki`c meyn jixt ikdc `niz ike

ie`l ixz xwre dyr cg iz`c opixn` `l oeyrz

ipdc inc `l (:c sc) dxenzc w"ta 'ixn`ck

dyrd lv` oie`ld iccd iab ikinqc mzd ilin

d"c mye .eh 'c) zeknc 'a wxta `dc rcz

dyrl wzip mdipgn z` e`nhi `l aiyg (`pipz

e`l `ki`c ab lr s` dyr encwc meyn e`l i`

`ki` mzd edine `az `l ycwnd l`ec inp

uegn aizkc dyr ixz `ki`c meyn xninl

ixz `ki`c dlfb ogky` la` meglyz dpgnl

lfb edf wyer edf `ax xn` (.`iw n"a) lawnd wxtac lefbz `le weyrz `lc e`l ie`l

dxenzc `idda wlgl jixv jkld (:t sc) oilegae (:ci sc) zekna dyrl wzip dil iayge

:mwzpn dyrd oi`y xnel dyrd lv` oie`ld ipy jnq jklc ziyixtck (:c sc)

áøiwl `l y"xl elit`c (mzd) ipynwc `ed `iepiy .'ek lblbc mipt xn` wgvi xa ongp

ga m` ik mipta onf xqegnaoerny iaxl mixtqa zxg` `qxib yie qxhpewa 'itck ue

`wtpc jixt yiwl yixe 'ek lblbc mipt wgvi xa ongp ax xn` `ed mipt lblb `de p"d

xnege lw `niz ike `ed mipte i`w lblba `xw i`dc onf xqegna e`l oeyrz `ln dil

:inc uegk dliy iabl lblbc mipt ipyne oicd on oixidfn oi` `d uegaàìàmcew e`l

i`d cner oi`e dxiwr xqegnc oeik zxk aiigin `l enyl `ly mipta ifgc b"r`e .zevg

:epnf mcew xwriløúéäxykc zevg mcew epiid ipzwc zenad xzid zrye .exiagl dna

dyecw `liig oerny iaxl opnf ribd `ly oixezc `kd rnync z"`e enyl `ly dnaa

oerny iax xn` inp (.ai sc) z`hgd cle wxta dlirnae e`la uega ohgeyde ediilr

mizy oa my` iab (:hi sc) miycw el` wxta dxenzae onf xg`l oie`xc meyn oilrenc

ditebl dil ifg `lc icin lkc meyn miyecw opi` onvr lkc oerny 'x xn` dpy oa e`iade

xne` oerny iax onf xqegn opzc `kdc 'ipzna yexit yecwc y"x xn`e (sebd zyecw dil `zgp `l) ditebl dil ifg `lc onf xqegnn `py i`n mzd jixte sebd zyecw dil `zgp `l

oi`y onf xqegnn opitli oaxw myl ie`x epi`y xacc l"ie `nrh i`n opnf ribd `ly oixez onf xqegn gpiz `zyde onf xg`l axwe epnf iptl yecwc xekal yewzi`c ipyne dyrz `la

zcleie dafe afc my`e z`hg oke oerny 'xl yecwc zevg mcew gqte sebd zyecw dil `zgp `l ie`x epi` eyicwn `edy df oaxwle xg` oaxwl ie`xy xac la` oaxw meyl ie`x

inc `le oteba onf xqegn oi` ipd e`la uega ohgeyde oerny iax inp xn`w zen ixg` 'ta mipdk zxezae oerny 'x bilt `le (.aiw lirl) oiwxita opzck opnf mcew miyecwc rxevne

iriay meia la` d`vxdl mei dyecwl dlil (.ai sc) w"ta lirl opixn` `d yecw j`id onf xqegnc z"`e oteba onf ixqegnc dpy oa e`iade mizy oa mizy oa e`iade dpy oa my`l

opnf mcew miycwc rnyn `nl` miycwn slil xekan silic`e jixte epnf iptl yecwc xekan sili xyrzdl xicl qpkp onf xqegn y"x xn`w (.`k sc) dnda gweld wxt zexekaae `l

pnf jez myicwd m` la` myicwdl xeq`c l"ie iycw `lepnf jez eqipkdl ixy oerny iaxl xyrn la` `l okl mcew `d oi` ipinyd mein xn` `pngxc xeqi` carc `l` oiyecw m

dyicwdl dxiarny irzyn ediiexzc dxardc meyn dxard slinl dil `gipc miycwn zgz zgz slinl dil `gip `lc `de xekan dxard dxard xyrn mzd silick xyrzdl xicl

yi `ny e` xyrnn zgz zgz sili df oiprl `nye ipdn `l ciar i` ciarz `l `pngx xn`c `kid lkc sebd zyecw yecw onf xqegn j`id (:c sc) dxenz yixc `axl mrh ozil yie

:xg` mrhéøéòæãipzc ogky` inp (:g sc) dxtk ixqegn drax` wxta zezixka oke dixiiy edl inc `lc xifp la` zcleie dafe af oirk d`neh ea yi rxevnc meyn .i`pz deraw

:my` `ian `nh xifpc xifpa izxz `ki`c ibq rxevn `la xifpac ixirfl `zyd `gipe dafe af ipzwck zrxevne rxevn ipz `l `nrh i`n yxtn mzde rxevne zcleie dafe af
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.äNòì B÷zð áeúkä ,àøéæ éaø øîà äîlà .é÷ìéì énð é÷ìéî¦§¥©¦¦§¥©¨¨¨©©¦¥¨©¨¦§©£¥
÷çöé øa ïîçð áø .énð éëä ,ïBòîL éaøì .ïðaøì ,éìéî éðä̈¥¦¥§©¨¨§©¦¦§¨¦©¦©©§¨©¦§¨
,øîà äaø .éîc õeçk ,äìéL éaâì ,ìbìâc íéðt ,øîà̈©§¦§¦§¨§©¥¦Ÿ§¨¥©¨¨©
çáBæì ïépî ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðzãë ,ïBòîL éaøc déîòè©§¥§©¦¦§¦§©§¨©¦¦§¥¦©¦§¥©
,äNòú àìa àeäL úBîaä øeqéà úòLa ãéçé úîáa çñt¤©§¨©¨¦¦§©¦©¨¤§Ÿ©£¤
úòLa óà ,ìBëé .'çñtä úà çBaæì ìëeú àì' øîBì ãeîìz©§©Ÿ©¦§©¤©¨©¨©¦§©

éøòL ãçàa' øîBì ãeîìz ,ïk úBîaä øzéäézøîà àì ,'E ¤¥©¨¥©§©§©©§¨¤Ÿ¨©§¦
éà ,úîéà .ãçà øòLa ïéñðëð ìàøNé ìkL äòLa àlà Eì§¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨¥©¦
.úBöç íãB÷ ,åàì àlà .áéiçî énð úøk ,úBöç øçà àîéð¥¨©©£¨¥©¦¦©©¤¨¨¤£
àäå .éà÷ ,úBîaä øzéä úòLáe .úBöç øçàì ,íìBòì§¨§©©£¦§©¤¥©¨¨¥§¨
äîa øzéä ,Bì äîa øeqéà .øîà÷ 'úBîaä øeqéà úòLa'¦§©¦©¨¨¨©¦¨¨¤¥¨¨
òæ øîà .eäðéð úBîLà éða ,éðäå :'eë ïîæ øqeçî :Bøéáçì,éøé ©£¥§©§©§¨¥§¥£¨¦§¨©§¦¦

íéîìL éða ,éðäå :ïäéîìLå ïäéúBìBò :eäééãäa òøBöî éðz§¦§¨©£©§¥¤§©§¥¤§¨¥§¥§¨¦
áøc .éàpz äeòá÷ ,éøéòæc .øéæð éðz ,úLL áø øîà .eäðéð¦§¨©©¥¤§¦¨¦¦§¦¦¨§¨©¨¥§©
àì ,éáeè áø (éác) äi÷ìç éaø øîà .éàpz äeòá÷ àì ,úLL¥¤Ÿ¨§¨©¨¥¨©©¦¦§¦¨§¥©¦Ÿ

ì àlà ,eðLì àlL ìáà .BîLéeàøå ìéàBä ,áéiç ,BîL ¨¤¨¦§£¨¤Ÿ¦§©¨¦§¨
ìì àlLì ,éëä éà .íéðôa BîLéeàøå ìéàBä ,áéiçéð énð BîL §¤Ÿ¦§¦§¦¦¨¦¦§©¦¦©©¦§¨
ìì àlLé÷úî .äøé÷ò éòa .íéðôa BîLéëå ,àðeä áø dì ó §¤Ÿ¦§¦§¦¨¥£¦¨©§¦¨©¨§¦

ì øLk BðéàL øác Eì Léì àlL øLëå ,BîLéøäå ,àìå .BîL ¥§¨¨¤¥¨¥¦§§¨¥¤Ÿ¦§§Ÿ©£¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc migaf(iyiy meil)

é÷ìéì énð é÷ìéîzewll did jixv ,mipta onf xqegn aixwnyk mb - ¦§¥©¦¦§¥
weqtd ixdy ,'oeyrz `l' ly e`ld lr xary lr ,oerny iax zrcl
epiidc ,xeaiv znaa mb `l` cigi znaa wx `l zeaeg aixwdl xq`

,mipt zhigyl aygp i`ce dfy lblbay okynaäîlàdnle -øîà ©¨¨¨©
àøéæ éaøoileg zkqna(:t)epi` ,mipta onf xqegn oaxw hgeydy ©¦¥¨

y itl dweláeúkäonf xqegn zaxwd xeqi`a wqerd(hk ak zeny)oM' ©¨¥
FpYY ipinXd mFIA FO` mr didi mini zraW Lp`vl LxWl dUrY©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¦§©¨¦¦§¤¦¦©©§¦¦¦§

,'iläNòì B÷zð,gafn ixeqi` x`yn df xeqi` cixtde wzip - ¦¦§©£¥
epiide ,dyr llkn `ad e`l `l` onf xqegn zaxwda oi`y cnile
llkn `ad e`l lr miwel oi`e ,okl mcew `le 'il epzz ipinyd meia'
lr 'oeyrz `l' yxetn e`l yi oerny iaxle xg`n mle` .dyr

.df e`l lr miwel oi` recn ,onf xqegn zaxwd
:`xnbd zvxznïðaøì éìéî éðälr miwel oi`y `xif iax ixac - ¨¥¦¥§©¨¨

miyxec `ly minkg zhiyl wx mixen` ,mipta onf xqegn zaxwd
mle` ,onf xqegn zaxwdl e`ll 'oeyrz `l' weqtd z`éaøì§©¦

ïBòîL,onf xqegn lr yxetn e`l `ed 'oeyrz `l' weqtdy xaeqd ¦§
énð éëämcew oaxwl dnda hgeyde ,mipta ezaxwd lr ewli ok` - ¨¦©¦

.dwel mini dpeny dl e`lny
:dinxi iax ziiyewl sqep uexiz d`ian `xnbd÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨

éîc õeçk äìéL éaâì ìbìâc íéðt øîàxqe` 'oeyrz `l' weqtd - ¨©§¦§¦§¨§©¥¦Ÿ§¨¥
,dliya `ed mzaxwd mewny oeike ,daeg zepaxw lblba aixwdl
`vnp ,mpnf mcew uega meaixwd eli`k lblba mzaxwd zaygp
`le ,uega onf xqegn zaxwd xeqi`a wqer 'oeyrz `l' weqtdy
mle` ,eilr miwel oi` oerny iaxl okle ,mipta onf xqegn zaxwda

.aezkd xaic jk lr ixdy dwel uega onf xqegn oaxw hgeyd
epnn cnl oerny iaxy weqtd oipra zxg` drc d`ian `xnbd

:uega onf xqegn zaxwd lr e`l yiyéaøc déîòè øîà äaø©¨¨©©§¥§©¦
ãéçé úîáa çñt çáBæì ïépî øîBà ïBòîL éaø àéðúãk ,ïBòîL¦§¦§©§¨©¦¦§¥¦©¦§¥©¤©§¨©¨¦

úBîaä øeqéà úòLadid okyndyk e` ,xacna eid l`xyi ipayk] ¦§©¦©¨
[minler ziaa e` dliya,øîBì ãeîìz ,äNòú àìa àeäLmixac) ¤§Ÿ©£¤©§©

(d fhçñtä úà çBaæì ìëeú àì'weqtdy oipne .'LixrW cg`A Ÿ©¦§©¤©¨©§©©§¨¤
`ld ,zenad xeqi` zrya wx xacnìBëéy yxtl ziidúòLa óà ¨©¦§©

,ïk úBîaä øzéämixcp wx cigi znaa miaixwn oi`e xg`ny epiide ¤¥©¨¥
oaxw aixwndy weqtd epcnln `ny ,daeg zepaxw `le zeacpe

:`ziixad daiyn .dyrz `la xaer cigi znaa gqtøîBì ãeîìz©§©
aezkd epcnln -éøòL ãçàa'Eì ézøîà àì ,'Ez` geafl `ly §©©§¨¤Ÿ¨©§¦§
cigi znaa gqtdïéñðëð ìàøNé ìkL äòLa àlàzepaxw aixwdl ¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§¨¦

ãçà øòLazrya la` ,milyexia e` dliya oebk ,zg` xira - §©©¤¨
.aezkd xaic `l jk lr ,mewn lka zepaxw miaixwny zenad xzid
zhigya e`l yi zenad xeqi` zryay `ziixaa x`azdy xg`l
.onf xqegn gqta xaecny dax giken ,[cigi znaa] uega gqt

:dax x`anúîéàyiy `ziixaa xn`p ,oqipa c"i meia onf dfi`a - ¥©
,[zenad xeqi` zrya] cigi znaa gqtd zhigya e`làîéð éà- ¦¥¨

dpeekdy xn`p m`úBöç øçà,gqtd zaxwd onf ribd xy`k meid ©©£
áéiçî énð úøkgqtd `ld ,e`l wx yiy `ziixad dxn` recn - ¨¥©¦¦©©

mipta daxwdl ie`x.zxk aiig uega ehgeydeåàì àlài`ce - ¤¨¨
gqtd zhigyl dpeekdúBöç íãB÷oiicr ie`x epi` gqtdyk ¤£

miycw x`ya mb oerny iax cnl o`kne ,onf xqegn `ede daxwdl
.e`la xaery ,uega mhgyy onf ixqegn

:`xnbd dgecíìBòìgqtd z` hgeya zxacn `ziixad zn`a - §¨
cigi znaaéà÷ úBîaä øzéä úòLáe ,úBöç øçàìzwqer - §©©£¦§©¤¥©¨¨¥

m` dyrz `la xaer zenad xzid zrya mby epcnll ,`ziixad

ik aixwdl oi`e ,dnecke gqt oebk daeg zepaxw cigi znaa aixwn
:`xnbd dywn .xeaiv znaa m`àäå`ziixad ixde -úòLa' §¨¦§©

,øîà÷ 'úBîaä øeqéàzrya `ziixad z` cinrdl xyt` ji`e ¦©¨¨¨©
zrya `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .zenad xzidäîa øeqéà¦¨¨

Bìzry `id mle` ,daeg zepaxwl -Bøéáçì äîa øzéädlerl - ¤¥¨¨©£¥
.cigi znaa miaxwd zeacpe mixcp ly minlye

l aygp oaxw dfi` :dpyna epipy'åë ïîæ øqeçî,eilra llbampaxw §©§©
lydxn`e .aixwdl mpnf ribdy mcew ,zcleide dafd ,afd

,onfd mcew uega mny` z`e mz`hg z` eaixwd md m` ,dpynd
a daxwdl dzr zeie`x zepaxwd oi`y itl zxkn oixeht.mipt

:`xnbd dywneäðéð úBîLà éða éðäå,zcleide dafd ,afd ike - §¨¥§¥£¨¦§
zvxzn .'mny`' z` dpynd dxikfd recne ,my` oaxwa miaiig

:`xnbdeäééãäa òøBöî éðz éøéòæ øîàcaln dpyna zepyl yi - ¨©§¦¦§¦§¨©£©§
z` `ian epi` `ed mby ,rxevnd z` mb zcleide dafd ,afd
m`e ,mini zray xetqiy mcew dlere my`e z`hg mdy eizepaxw

.zxkn xeht onfd mcew uega mhgy
ehgyy zcleide dafd ,afd :dpyna epipy cerïäéîìLå ïäéúBìBò¥¤§©§¥¤

,zxk miaiig ,onfd mcew uegadaxwdl miie`x el` zepaxwy itl
:`xnbd dywn .dacp zxeza miptaeäðéð íéîìL éða éðäåike - §¨¥§¥§¨¦¦§

,minly oaxwa miaiig dl`.'odinly' z` dpynd dxikfd recn
:`xnbd zvxznøéæð éðz úLL áø øîàcaln dpyna zepyl yi - ¨©©¥¤§¦¨¦

ehgy m`y ,minly oaxwa aiigd xifpd z` mb zcleide dafd ,afd
zxeza mipta daxwdl ie`xy itl zxk aiig ,ezexifp ini jeza uega

.dacp
:`xnbd zxne`éàpz äeòá÷ éøéòæczqxib z` epiy mi`xen`d - ¦§¦¦¨§¨©¨¥

mle` ,'rxevn' mb dpyna eqxbe ixirf ly evexiz it lr dpyndáøc§©
éàpz äeòá÷ àì úLLlr dpynd zqxib z` epiy `l mi`xen`d - ¥¤Ÿ¨§¨©¨¥

`xnba eraw `l` ,xifp mb dpyna eqxb `le zyy ax ly evexiz it
iax xnelk ,'ipzw ikde `xqgn ixeqg'y zyy ax ly evexiz z`

mitqep zenewna iax ly ekxc jke 'xifp' zaiz hinyd.
:epnf mcew uega eny` z` aixwdy rxevna weqrl zxfeg `xnbd

eðL àì ,éáeè áø (éác) äi÷ìç éaø øîàhgyy rxevny dpyna ¨©©¦¦§¦¨§¥©¦Ÿ¨
,zxkn xeht epnf mcew uega eny` z`àlàehgyykìBîLe` ¤¨¦§

,mzq ehgy elit`,mipta daxwdl ie`x epi` ixdyìáàehgyàlL £¨¤Ÿ
ìBîL,dler myl ehgyy oebkáéiç,zxkì éeàøå ìéàBäàlL ¦§©¨¦§¨§¤Ÿ
ì,íéðôa BîLixd dler myl mipta eaixwdy my`y oeiky xnelk ¦§¦§¦

.zxk aiig dler myl uega ehgy m` okl ,xyk `ed
:`xnbd dywnéëä éàeaixwd m`y did oicd on ,jk m` -ìBîL ¦¨¦¦§
epnf mcew uegaáéiçéð énð,zxk aiigzi mb -éeàøå ìéàBädaxwdl ©¦¦©©¦§¨

ìì àlL.íéðôa BîLmipta xyk didi my`dy ick :`xnbd zvxzn §¤Ÿ¦§¦§¦
äøé÷ò éòaeaixwny yexita xnele my` my epnn xewrl jixv - ¨¥£¦¨

mcew mipta leqt `ed ,my` my epnn xwr `ly onf lke ,dler myl
.xeht uega hgeya mb okle ,epnf

é÷úîdì ójk lr dywd -øLk BðéàL øác Eì Lé éëå ,àðeä áø ©§¦¨©¨§¦¥§¨¨¤¥¨¥
ìì àlL øLëå BîLBîLeaixwnyk leqt didi oaxwy okzi cvik - ¦§§¨¥¤Ÿ¦§

dpyna lirl epipyy s`e .enyl `ly eaixwnyk xyk didie ,enyl
(.a)migafa `weec df ,mixyk onyl `ly egafpy migafd lk
kyehgypyk mileqt mdyk `l la` ,mnyl ehgyp m` mixy

.mnyl
:`ped ax ziiyew lr ddnz `xnbdàìå,dfd xack ep`vn `l ike - §Ÿ

éøäå©£¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc migaf(ycew zay meil)

,äðMä úBîé øàLa çñtøLk Bðéàcedehgy m`ì,BîLepnfy itl ¤©¦§¨§©¨¨§¥¨¥¦§
,zevg xg`l gqt axra wx gqt lyøLëåedehgy m`ì àlL,BîL §¨¥¤Ÿ¦§

.enyl leqte enyl `ly xyky onf xqegn my` oicd `ede
:`xnbd zvxzn,eäðéð íéîìL äðMä úBîé øàLa çñtehgeyyke ¤©¦§¨§©¨¨§¨¦¦§

aygpe minly dyrpe gqt my epnn xwr ,minly myl epnf mcew
.enyl ehgyy

:`ziixan diwlg axl di`x d`ian `xnbd,déì òéiñî àîéììBëé ¥¨§©©¥¨
xnel iziidàéöBî éðàLweqtdn hrnn -(c fi `xwie)ld` gzR l`e' ¤£¦¦§¤¤©Ÿ¤

'F`iad `l crFnúìBò óàrxevne zclei daf afïîæ øqeçî ¥Ÿ¡¦©©§©§©
íéìòaa,daixwdl mpnf ribdy mcew -åokòøBöî íLàå øéæð íLà ©§¨¦§£©¨¦©£©§¨

,aiig didi `ly uega mhgyy ,`edy lk leqt mda didyãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln -(b fi my)'ebe fr F` aUk F` xFW hgWi xW`' ©£¤¦§©¤¤¥

yexcl yie ,zexzein 'fr e` yak e` xey' zeaizd ,'dpgOl uEgn¦©©£¤
,íB÷î ìkî æò íB÷î ìkî áNk íB÷î ìkî øBLmbyhgeyd ¦¨¨¤¤¦¨¨¥¦¨¨

`edy lk leqt mda yiy rxevne xifp my`e onf xqegn zler uega
:`xnbd zwiicn .aiig [oldl x`eaiy itk]àøéiL úàhç eléàå§¦©¨©§¨

dehgye my`d ly leqtd z` da did m`y dazk `le ,`ziixad
.aiigy uega

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaieaix jixvy my`a did leqt dfi` - §©¨§¦©
,uega ehgeyyk aiiglàîéìéàmy`a xaecny xn`p m` - ¦¥¨
uega enyl edehgyyBpîæa,mipta dhigyl ie`xd onfa -éàî ¦§©©

àéøéà`weec `pzd hwp recn -Làí`ld ,uega ezhigy lr aiigy ¦§¨¨¨
énð úàhç eléôà`ld cere .aiig dnyl dpnfa uega dhgy m` £¦©¨©¦

.aiigl ieaix jixv recne leqt lk my`a oi` df ote`aàlài`ce ¤¨
uega edehgyy my`a zwqer `ziixad.Bpîæì àlL¤Ÿ¦§©

:`xnbd dkiynnéàîáe,edehgy dn myl -àîéìéàxn`p m` - §©¦¥¨
epnf mcew my`d z` ehgyyìáéiç éànà íLà ,BîL`l oiicr ixd ¦§¨¨©©©¨

cren ld` gzt l`e' weqtd eilr lg `le mipta axwidl epnf ribd
,'e`iad `låàì àlàepnf mcew my`d z` eaixwdyì àlL,BîL ¤¨¨¤Ÿ¦§

ie`xy oeik ,aiig enyl `ly epnf mcew uega ehgyy my`y gken
.diwlg axke ,mipta enyl `ly dhigyl

:di`xd z` dgec `xnbdíìBòìuega ehgyy zxacn `ziixad §¨
ì àlLå Bpîæaå ,BîLzhiykïðéL÷î øîàc àéä øæòéìà éaø- ¦§©§¤Ÿ¦§§©¦¡¦¤¤¦§¨©©§¦©

miyiwn,úàhçì íLàdnyl `ly mipta dhgyy z`hgy myky ¨¨§©¨
`ziixad zycgne ,leqt enyl `ly mipta ehgyy my` jk dleqt
.mipta daxwdl ie`x `edy itl ,aiig enyl `ly uega ehgy m`y
`idy itl ,aiig dnyl `ly uega dhgyy z`hg mby oicd `ede

,mipta `nzqa `al die`xàðúåmy` hwp `ziixad ly `pzd - §¨¨
`edyìôè,dpnn cnlp `edy itl z`hglïécä àeäåz`hgl ¨¥§©¦

d `idyøwéò.cnlnd xnelk ¦¨
:`ziixan diwlg axl di`x d`ian `xnbd,òîL àzìBëéiziid ¨§©¨

xneläaøî éðàLF` aUk F` xFW' lirl `aedy] weqta xeziidn ¤£¦©§¤¤¤
['fr,dôeâa ïîæ øqeçî úìBòmini dpeny e`ln `l oiicry ¥©§©§©§¨

,dzcill,dôeâa ïéa úàhçåe ,mini dpeny dl e`ln `l oiicryïéa §©¨¥§¨¥
,íéìòaaoebkz`hg,dzaxwdl mdini e`ln `ly rxevne xifp ly ©§¨¦

,aiig didi uega mhgy m`yøîBì ãeîìzaezkd epcnln -ìàå' ©§©§¤
ãòBî ìäà çút,'F`iad `làáì éeàø BðéàL ìkdaxwdlçúôa ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦Ÿ¤¥¨¨Ÿ§¤©

,ïäéìò ïéáéiç ïéà ,ãòBî ìäàmpnf ribd `le xg`n ,el` zepaxwe Ÿ¤¥¥©¨¦£¥¤
.uega maixwd m` xeht ,mipta daxwdl

:`xnbd zwiicnàøéiL íLà eléàåmy` mby dazk `le `ziixad §¦¨¨©§¨
:`xnbd zxxan .xeht uega edehgyy milraa onf xqegnéàîa§©

ïðé÷ñò,z`hgd dhgyp ote` dfi`a -àîéìéàdhgyy xn`p m` - ¨§¦©¦¥¨
ì,BîL`ldénð íLàepnf mcew enyl ehgy m`déøèôéìyi - ¦§¨¨©¦¦§§¥

.epnf mcew enyl mipta daxwdl ie`x epi` ixdy ,exhetlåàì àlà¤¨¨
z`hgd z` hgyy xacn `pzd i`ce -ì àlL,BîL`weec okle ¤Ÿ¦§

uega dhgy m` ,dpnf mcew mipta daxwdl die`x dpi`y z`hg
m` enyl `ly epnf mcew mipta daxwdl ie`xy my` la` ,xeht

.diwlg axke ,aiig uega ehgy

:`xnbd dgecíìBòìuega z`hgd z` hgy m` zxhet `ziixad §¨
epnf mcewì àlL,BîLmiie`x mpi` mdy oeik ,my`a oicd `ede ¤Ÿ¦§

,mipta daxwdlåzhiya `ziixadíLà Léwîc ,àéä øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¦§©¦¨¨
,úàhçìe ,enyl `ly hgypy my` mb lqeteàðzly `pzd - §©¨¨¨

d `idy z`hg hwp `ziixadøwéò,cnlnd xnelk,ìôèì ïkL ìëå ¦¨§¨¤¥§¨¥
.dpnn cnlpd my`l xnelk

xaky `ziixal dnecd `ziixan diwlg axl di`x d`ian `xnbd
:inic ax d`py ef `ziixay `l` ,lirl d`aedîL àzàúà éëc ,ò ¨§©§¦£¨

éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaéàåéì éaø éác àðz- ©¦¦¨©¨¨§¥©¦¥©
,i`eil iax ly eyxcn ziaa zeziixa dpyy `xen`dìBëéiziid ¨

xnelàéöBî éðàLweqtdn hrnn -(c fi `xwie)crFn ld` gzR l`e' ¤£¦¦§¤¤©Ÿ¤¥
xhete 'F`iad `lóàuega hgeyd z`úìBòrxevne zclei daf af Ÿ¡¦©©

å ,íéìòaa ïîæ øqeçîokòøBöî íLàå øéæð íLàuega meaixwdy §©§©©§¨¦§£©¨¦©£©§¨
.mpnf mcewéàî àðòãé àìå àáeiçì àãeîìz eäì áéñðå ïépî)¦©¦§¨¦§©§¨§¦¨§Ÿ¨©§¨©

(àéädl` z` hgeydy zn`a oipn jyndd z` `iad `l inic ax ¦
,`xnbd dywn ok lre ,aiig uegaàãeîìz éàîxehtl oi`y oipn - ©©§¨

.mze`
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàweqta xn`p(b fi my)xFW hgWi xW`' ¨©©¦¨£¤¦§©

'fr e` ayk e` xey' zeaizd ,'dpgOl uEgn 'ebe fr F` aUk F`¤¤¥¦©©£¤
xeziidn zeaxl yie ,zexzeinæò íB÷î ìkî áNk íB÷î ìkî øBL¦¨¨¤¤¦¨¨¥

,íB÷î ìkîxifp my`e ,rxevne zclei daf af zler hgeydy ¦¨¨
,z`hga mb daiig `l `ziixady jkne .aiigy mpnf mcew rxevne
`ly epnf mcew uega hgypy rxevne xifp my`a xaecny gken
dn ,uega eilr miaiig okle [diwlg axk] mipta lawzny ,enyl

.xeht uega okle ,dnyl `ly mipta dleqty z`hg ok oi`y
:`xnbd ddnzàéîeø éàî àä`ld xnelk ,o`k yi `iyew efi` - ¨©§¨

ef `ziixan di`xd z` zegcl ozipzøîàãkxacn `pzdy lirl ¦§£©§§
,z`hgl oicd `ede my` xikfde ,enyl `ly epnfa uega ehgyyk
,leqt mipta enyl `ly my` mby xfril` iaxk zxaeq `ziixade

mipta xyk enzqy oeik aiig uega ok it lr s`e.
:`xnbd daiynïîçð áø øîàcinrdl zexyt` oi` ef `ziixaa ¨©©©§¨

,enyl `ly epnfa ehgyy xaecny[éîøc] íeMîinic axy - ¦§¨¦
dxizq dywdéàåéì éaø éác àðúci`eil iax ly `ziixadn - §¨¨§¥©¦¥©

,aiig mpnf mcew rxevn e` xifp my` uega hgy m`y da xn`py
éðúcà`iady `ziixad lr -,éåìy xn`p myeíLàå øéæð íLà ©§¨¥¥¦£©¨¦©£©

ì àlL ïèçML òøBöîì íéìòaì eìò àìå ïéøéLk ïîL,äáBç íeL §¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨
m`e .xg` my` `iadl rxevnde xifpd lreïèçL`l` my` myl §¨¨

didyíéìòaa ïîæ øqeçîe` xifpd ly mpnf ribdy mcew epiidc §©§©©§¨¦
,daxwdl rxevndeéäL Bàmy`d iyak,íéðL ézL éðacera ¤¨§¥§¥¨¦

,dpy oa didiy jixv rxevne xifp my`y,ïéìeñt ,ïèçLedf itle §¨¨§¦
milawzn mpi` ixdy ,mixeht ,mpnf mcew uega mhgy m` mb

.miaiigy xn`p i`eil iax ly `ziixaae ,miptaépLîeuxize -áø §©¥©
àéL÷ àì éîéc,zeziixad izy oia dxizq oi` -ì ïàkBîL- ¦¦Ÿ©§¨¨¦§

zxacn ,epnf mcew mipta hgypy my` dlqty iel ly `ziixad
,xeht enyl uega ehgy m` mb okle ,enyl ehgyyì àlL ïàkBîL ¨¤Ÿ¦§

uega ehgy m`y dxn`y i`eil iax ly `ziixade -epnf mcew
`ly mipta ehgey did m`y enyl `ly ehgyy zxacn ,aiig
,zeziixad izy oia dxizq dywd inic ax m`e .xyk did enyl
dhigya zwqer i`eil iax ly `ziixady eizeaxn laiw d`xpk
axl i`eil iax ly `ziixadn di`xd zxfeg ok m`e ,epnf mcew
uegae leqt epnf mcew mipta enyl ehgyy my`y ,iaeh xa diwlg

.aiig uegae xyk enyl `lye ,xeht
:diwlg axk xaeq iy` ax mby dgiken `xnbdéîø éMà áø©©¦¨¥

àúééøaà ïéúéðúîhgy m`y dxn`y epizpynn dxizq dywd - ©§¦¦©¨©§¨
dxn`y lirl d`aedy `ziixad lr ,xeht uega epnf mcew my`

.aiig epnf mcew rxevn e` xifp my` uega hgy m`yépLîe- §©¥
,uxizeïàkmy`d z` hgyy xaecn ,dxhty dpyna -ì,BîL ¨¦§

,xeht uega mb okl ,mipta lawzn epi`e xg`nyïàëå`ziixaae - §¨
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המשך בעמוד קמק

oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

.äðùä úåîé øàùá çñôoia xn`py leqt zevg mcew ehgy opzc enyl xyk epi`

:miaxrd.àåä íéîìù:enyl `l` df oi`e.äéì òééñî àîéì:diwlg axléðàù ìåëé
.àéöåîzclei ly oebk milraa onf xqegn zler lr uega aiigzi `ly gzt l`n

:dzevnl miptl `al die`x dpi`e li`ed rxevne.òøåöî íùàå øéæð íùàåyiy

:dleqt i`n lif`e yxtn dinwle leqt da

.'åë î"î øåùhgyi xy` xninl ivnc

l`e dpgnl uegn hgyi xy` e` dpgna

fr e` ayk e` xeyc `prci `p`e 'ebe gzt

:`ed.äéøééù úàèç åìéàådiiax `le

:`aeigl.åðîæá àîéð éà:enyle.àéøéà éàî
ira `lc aiign inp z`hg diiaxc my`

:mipta ifg `dc my` elit`e `iieaxàìà
.åðîæá àìù:my`a `aeigl diiaxåîùì éà

.áééç éàîà íùàaxwil xyk epi` `de

`lyl ie`xc meyn i`e xeht `pz 'ipzne

ea ecen edleke 'xiwr xqegn `d 'ipta enyl

axk uega `aeigl iax enyl `ly e`l `l`

mipta enyl xyk epi`y xac `nl` diwlg

enyl `ly dilr aiigne enyl `lyl xyk

b"d p"` enyl `lye epnfa mlerl b"d :uega

enyl `ly` `linne `l eze epnfa mlerl

enyle mixtqa eazkye i`w `pniwe`c

meyn `hdix metle eazk dreh yxtn

'ek `ixi` i`n epnfa `nip i` lirl opikxtc

`wce enyle epnfa mlerl iiepyl ira `we

`pze p"d oi` inp z`hg ikd i` jl `iyw

`id `zlin e`le z`hgl oicd `ede my`

oiprl `"x ickn `kd ira i`n `"x k"`c

leqta (:i lirl) w"ta diyw` enyl `ly

enyl oiprl la` z`hgk enyl `ly my`

iaizk ediiexz `ki` lth i`ne xwir i`n

iieaxl l"l eze uega aeige mipta xiykdl

axwil xyk ixd fre ayke xeyn i`dl

`w `l` uega ehgey `ed mipta ezevnke

jixhvi`e enyl `lye epnfa mlerl ipyn

:`ed leqt enyl `lyc meyn diieaxlà"øå
.àéä`lya liqtinc z`hgl my` yiwnc

i` izk` my` my dipin xwrc b"r` uega dlr aiign d"t`c zeny`a mipta enyldaeg myl dlere my` myl xyke `nzq dihgyinl xyk ded miptl dil liirn ded

inp enyl `ly z`hg`c d"de did enyl miptl ie`x dil higy ik jkld enyl `nzq i`w dxwira dil dihgy `lc dnk lke dipin diny xwrin `l dixeaic meync

k"re enyl `ly `icda da ipzw k"zae onyl `ly iliqt ediiexz seq seq y"nc xwirl d"de uega dilr aiigin mipta leqt b"dkc b"r` opirny`e lth `pz `l` aiig

:`id mipta zlawzn `peeb i`d ik `dc iieaxl dil jixhvi` `l opaxl eli`c `"xk dl iwen.ù"ú:`ped axc `zaeize diwlg axl `zriiq.äôåâá:dzcill dpeny jez oebk

äáøî éðàù ìåëé'ek dteba oia z`hge dteba onf zxqegn dler `ive` `le myl oicgein opi`y el` z` `ive` dl `ipz ikd mipdk zxezae `id lirlc `yixc `kd qxb

:`id lirlc `iddc `tiqc ixaqe `pixg` `cenila de`iady itl 'ek z` daxn ip`y leki `kd opiqxbe oeyld z` epiy oipqxbdeäìåò óà î"ëî íåùî äáøî éðàù ìåëé
.íéìòáá ïéá äôåâá ïéá úàèçå :'åëå ïîæ øñåçîdpin rny `xehtl diiax `le dixiiy milra onf ixqegn rxevne xifp my` eli`e mdini e`ln `ly rxevne xifp ly oebk

:aiigc l"q.äéøèôéð éîð íùà åîùìá àîéð éà éàîáå:ifg `l `dc.åîùì àìù àìàenyl ie`x oi`c ab lr s`e miptl ifgc aiig my`e miptl ifg `lc xeht z`hg jkld

b"d :`ped axk `lce diwlg axk epiide.àéä à"ø éðî àä :åîùìá íìåòì ïðéñøâ àìå 'åë àéä à"ø éðî àäxeht z`hg jkld zxn`wck `id enyl `lya i`ce xnelk

enyl `ly my`a leqtc xn`w `"xc enyl `lyl `le onf xqegna enyl miptl ifg `lc xeht inp my`e `ed onf xqegnc enyl `lya `le enyla `l mipta ifg `lc
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קכז oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

.äðùä úåîé øàùá çñôoia xn`py leqt zevg mcew ehgy opzc enyl xyk epi`

:miaxrd.àåä íéîìù:enyl `l` df oi`e.äéì òééñî àîéì:diwlg axléðàù ìåëé
.àéöåîzclei ly oebk milraa onf xqegn zler lr uega aiigzi `ly gzt l`n

:dzevnl miptl `al die`x dpi`e li`ed rxevne.òøåöî íùàå øéæð íùàåyiy

:dleqt i`n lif`e yxtn dinwle leqt da

.'åë î"î øåùhgyi xy` xninl ivnc

l`e dpgnl uegn hgyi xy` e` dpgna

fr e` ayk e` xeyc `prci `p`e 'ebe gzt

:`ed.äéøééù úàèç åìéàådiiax `le

:`aeigl.åðîæá àîéð éà:enyle.àéøéà éàî
ira `lc aiign inp z`hg diiaxc my`

:mipta ifg `dc my` elit`e `iieaxàìà
.åðîæá àìù:my`a `aeigl diiaxåîùì éà

.áééç éàîà íùàaxwil xyk epi` `de

`lyl ie`xc meyn i`e xeht `pz 'ipzne

ea ecen edleke 'xiwr xqegn `d 'ipta enyl

axk uega `aeigl iax enyl `ly e`l `l`

mipta enyl xyk epi`y xac `nl` diwlg

enyl `ly dilr aiigne enyl `lyl xyk

b"d p"` enyl `lye epnfa mlerl b"d :uega

enyl `ly` `linne `l eze epnfa mlerl

enyle mixtqa eazkye i`w `pniwe`c

meyn `hdix metle eazk dreh yxtn

'ek `ixi` i`n epnfa `nip i` lirl opikxtc

`wce enyle epnfa mlerl iiepyl ira `we

`pze p"d oi` inp z`hg ikd i` jl `iyw

`id `zlin e`le z`hgl oicd `ede my`

oiprl `"x ickn `kd ira i`n `"x k"`c

leqta (:i lirl) w"ta diyw` enyl `ly

enyl oiprl la` z`hgk enyl `ly my`

iaizk ediiexz `ki` lth i`ne xwir i`n

iieaxl l"l eze uega aeige mipta xiykdl

axwil xyk ixd fre ayke xeyn i`dl

`w `l` uega ehgey `ed mipta ezevnke

jixhvi`e enyl `lye epnfa mlerl ipyn

:`ed leqt enyl `lyc meyn diieaxlà"øå
.àéä`lya liqtinc z`hgl my` yiwnc

i` izk` my` my dipin xwrc b"r` uega dlr aiign d"t`c zeny`a mipta enyldaeg myl dlere my` myl xyke `nzq dihgyinl xyk ded miptl dil liirn ded

inp enyl `ly z`hg`c d"de did enyl miptl ie`x dil higy ik jkld enyl `nzq i`w dxwira dil dihgy `lc dnk lke dipin diny xwrin `l dixeaic meync

k"re enyl `ly `icda da ipzw k"zae onyl `ly iliqt ediiexz seq seq y"nc xwirl d"de uega dilr aiigin mipta leqt b"dkc b"r` opirny`e lth `pz `l` aiig

:`id mipta zlawzn `peeb i`d ik `dc iieaxl dil jixhvi` `l opaxl eli`c `"xk dl iwen.ù"ú:`ped axc `zaeize diwlg axl `zriiq.äôåâá:dzcill dpeny jez oebk
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ïécä àeäå ,ìôè àðúå .úàhçì íLà ïðéL÷î ,øîàc§¨©©§¦©¨¨§©¨§¨¨¨¥§©¦
ïîæ øqeçî úìBò äaøî éðàL ìBëé ,òîL àz .øwéò¦¨¨§©¨¤£¦©§¤©§©§©
øîBì ãeîìz ,íéìòaa ïéa dôeâa ïéa úàhçå ,dôeâa§¨§©¨¥§¨¥©§¨¦©§©
ìäà çúôa àáì éeàø BðéàL ìk .'ãòBî ìäà çút ìàå'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¤¥¨¨Ÿ§¤©Ÿ¤

ì àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa .àøéiL ,íLà eléàå .ïäéìò ïéáéiç ïéà ,ãòBî.déøèôéì énð íLà ,BîL ¥¥©¨¦£¥¤§¦¨¨©§¨§©¨§¦©¦¥¨¦§¨¨©¦¦§§¥
ì àlL ,åàì àlàì àlL ,íìBòì .BîLàðz .úàhçì íLà Léwîc ,àéä øæòéìà éaøå ,BîL ¤¨¨¤Ÿ¦§§¨¤Ÿ¦§§©¦¡¦¤¤¦§©¦¨¨§©¨¨¨

éðàL ìBëé ,éàåéì éaø éác àðz øîà éîéc áø àúà éëc ,òîL àz .ìôèì ïkL ìëå ,øwéò¦¨§¨¤¥§¨¥¨§©§¦£¨©¦¦¨©¨¨§¥©¦¥©¨¤£¦
øBöî íLàå øéæð íLàå ,íéìòaa ïîæ øqeçî úìBò óà àéöBîàãeîìz eäì áéñðå ,ïépî) .ò ¦©©§©§©©§¨¦©£©¨¦©£©§¨¦©¦§¨¦§©§¨

ìkî 'áNk' .íB÷î ìkî 'øBL' ,àðéáø øîà .àãeîìz éàî (àéä éàî àðòãé àìå ,àáeiçì§¦¨§Ÿ¨©§¨©¦©©§¨¨©©¦¨¦¨¨¤¤¦¨
éác àðúc [éîøc] íeMî ïîçð áø øîà .zøîàãk .àéîeø éàî àä .íB÷î ìkî 'æò' .íB÷î̈¥¦¨¨¨©§¨¦§£©§§¨©©©§¨¦§¨¦§¨¨§¥

ì àlL ïèçML ,òøBöî íLàå øéæð íLà ,éåì éðúcà ,éàåéì éaøíéìòaì eìò àìå ïéøéLk ,ïîL ©¦¥©©§¨¥¥¦£©¨¦©£©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦
ìáø épLîe .ïéìeñt ,ïèçLe ,íéðL ézL éða eéäL Bà íéìòaa ïîæ øqeçî ïèçL .äáBç íeL §¨§¨¨§©§©©§¨¦¤¨§¥§¥¨¦§¨¨§¦§©¥©

ì ïàk .àéL÷ àì ,éîécì àlL ïàk ,BîLïàk ,épLîe .àúééøaà ïéúéðúî éîø ,éMà áø .BîL ¦¦Ÿ©§¨¨¦§¨¤Ÿ¦§©©¦¨¥©§¦¦©¨©§¨§©¥¨
ìì àlL ïàëå ,BîLéàîa àëä ,àðeä áø Cì øîà .àðeä áøc déúáeéz éåäéz ,àîéì .BîL ¦§§¨¤Ÿ¦§¥¨¤¡¥§§¥§©¨¨©¨©¨¨¨§©

,àéä äìBò àøwéòî eäéépéî ãçc .úeéøçàì úBîLà ézL LéøôäL ïBâk ,ïðé÷ñò̈§¦©§¤¦§¦§¥£¨§©£¨§©¦©§¥¦¨¨¨¦
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`oifgeקכח mipya cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

.äééòøì ÷úéðù 'åë áø øîà àðåä áøãëdrexl edexqne daxwd oicn wzipy

:drex my`a dzn z`hgay lk (.gi sc dxenz) l"iwc a`zqiy cr.äìåòxy`

:dler dlri.äãåáò øîâjqpnd oebk lk s`a edl eaxzi`e dcear dixg` oi`y

:mipdk zgpn xihwne mivnw xihwne zxhw xihwneçìùéå øîà÷å àãñç áø áéúéå
.ìàøùé éðá éøòð úàmixtqdy ipira d`xp

oixqg oi` m`e dn izrci `le o`k mixqg

i`dl xn`we `cqg ax aizi eyexit edf

el`c yxtne 'ebe ixrp z` glyie `xw

:zexekadéñà áø øîà éëä àðåä áø ì"à
.å÷ñôåzexekad on dcear dwqt meid eze`

onwl silick dpedkd lr eehvp ipiqny

dpy dze` lk `edia`e acp eynye

:ezne okynd mwedy cr dpey`xàðùéì
.äé÷ñôå éñà áø øîà éëä àðéøçàjixv

`zgpz`a `xwnd mrh zpibp o`k wiqtdl

oixew ep`y enk `hyt mrha `xwi `le

rnyn `hyt mrha `xwp `edykc eze`

elrie lr wac l`xyi ipa ixrp z`ixwy

dz`yk la` melrd mdy rnyn zeler

dcal daizd zcner `zgpz`a edxew

`l` mgly `ly l"ie elrie lr wac dpi`e

elrie mdilr cenrle zepaxwd `iadl

acp epiidc mzelrdl mixyky mze` zeler

mipdkd eyxted ipiql e`ayny `edia`e

:onwl silickäéáúåàì àãñç áø øáñ
.'éðúîmei cr zexekaa dcear ebdpy ipzwc

:okynd znwd.äéòîù`pg axl `cqg ax

xn`we aizic:'ek `c` axc dinyn ez

.åäìåëá àéååùã àúééøáî äéáéúéà`dzy

:eixac lk lr aiydl deyåáéø÷äù äìåò
.éðéñ øáãîá ìàøùéglyie dxez ozn mcew

:'ebe ixrp z`.áø÷éì ïéøùë ìëäåyxtnck

:'ek sere dige dnda lif`eåáø÷ ìëäå
.úåìåòoiaixwn eid `ly rnyn `zyd

:dilr jixt dinwle zeler `l`ïéàùø
.ïë úåùòì:zenad odl exq`p `lc

.åùã÷úéil` zybl oilibxy t"r`e zelrln

:xda elri `ly oda crd zelrdleåæ
.úåøåëá úùéøôzexekad z` xidfd

:xdd on yixtdl.àåäéáàå áãð úùéøô åæ
od in `l` mipdk zexeka e`xwp `l xnelk

on yextl o`k exdfedy miybpd mipdkd

mipdk ipiqa eyrpy `edia`e acp df xdd

:zepaxw aixwdl 'd l` miybpd mipdkd ode

.áéúëã åðééäxy` `edia`e acp eznyk

uexti ot (hi zeny) ipiqa xn`wck 'ebe xac

lkidd on yextl exdfp `ly oeike 'd mda

:mda uxt okynd znwdaåæ ã"îì àìà
àæéîø àëéä úåøåëá úùéøô'iqxb `le b"d .

acp zzin `finx `kid `edia`e acp zyixt

okl mcew dynl dfnx `kid `edia`e

:xac xy` `ed xn`wc.éãåáëá ùã÷ðå
:ezny cr `ed dn oiadl fnxp `le eiceaka ycwzi ziad lr ezpiky dxyiy meiay el fnxe okynd zk`ln lr deehvpy meia dynl el dxn`pùã÷úäì éãë àìà

.íäéìò íå÷î ìù åãåáë:ycw` il miaexwe micakpd mze`a iceaka ycwpe okynd lr iziehvpy meia il` xac xy` `ed edfe eirceine ei`xi lr `xep `edy ricedl

.ïøäà íåãéå øîàðùpe dkf jk jezny x"aa yxtn xkyd lawe wzyy ixddyn xeaic eze`a xkfed `le oii iiezy zyxt oipr eze` ixg` xn`py xeaicd eil` cgiiz

:oxd` `l`.êùã÷îî íéäìà àøåð:eiycewna oic dyer `edy i"r `xep `ed izni` oicd zcn ef midl`.àéù÷ äìåò àìà:gezipe [hytd dperhc] `kd ipzwcúåììë
.éðéñá åøîàð:my minlye dler zekld eyxtzp `le 'ebe eilr zgafe il dyrz dnc` gafn oebk.ãòåî ìäàá úåèøôåmye dynl k"z dxn`p okynd mwedy xg`l

:gezipe hytd dprhed `l ipiqa eaixwdy dlerc 'irny l`rnyi iaxl gzpe hiytde eyxtzp.áàåî úåáøòá åùìúùðxcqd lr mdl dxn`e dyn xfgy dxez dpyn

:'ebe dyn li`ed a`en ux`a ocxid xara (` mixac) aizkck.äîäá ììëá äéç:(ci my) 'ebe xengie iave li` dil jinqe 'ebe elk`z xy` dndad z`f aizkc
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äîy d`lrd:ew sc) hgeyd yixa lirlc `idd` dyw ef `ibeq .'ek dcear xnb `id

ikd meyne `iipian iziz `lc wxefd z` zeaxl e` `pngx azk ikdl opiyxcc (mye

:uega lawn xeht

áéúéåaizic yxtl d`xpe xn`we `cqg ax aizie qxhpewa yxit .'ebe glyie xn`we

:i`w `ped ax` xn`weì"àikd

ax xn` zxn`y enk 'it .edewqte iq` ax xn`

minkg la` zexekaa dcear epiid glyiec iq`

zepeyl ipye ok xneln ederpne edewiqtd

:xwir qxhpeway

åæîørci `le 'it .erci `le dynl d"awd

d"awd cizry rcei did la` ina

yxcna 'ixn`c lecb mc`a okynd z` ycwl

:ja e` ia xeaq iziid oxd`l dyn el xn`y

ìáé÷åmipdk zxeza `ipz .ezwizy lr xky

xeaicd elv` cgiizp df xkyay

l` 'd xacie zyz l` xkye oii zyxta aizkc

yixc ixtiqac dnize dyn l` aizk `le oxd`

ip` rney oxd` l` xacie aizkc gxw zyxta

dyn cia 'd xac xy`k l"z oxd` l` xeaicdy

xeaicdy epcnl `d mitexyd zezgn zyxta el

cgiiizp `xew df `nye oxd`l xn`iy dynl

:l`xyi ipal xn`iy `le oxd` l` aizkc `d

úåììëiiezi`l ivn ded .'ek ipiqa exn`p

dbibgc w"ta xn`c ililbd iqei 'xcn

:gezipe hytd dperh oi`c (.kw onwle :e sc)
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íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc .áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©¨¨
äìònä :äìBòì øLk ,íúñ BèçLe äiòøì ÷zépL¤¦©¦§¦¨§¨§¨¨¥§¨©©£¤
øNaî äìòîì ïépî ,ïðaø eðz :['eëå] úàhç øNaî¦§©©¨§¨©¨¨¦©¦§©£¤¦§©
øNaîe ,íéLã÷ éLã÷ øNaîe ,íLà øNaîe ,úàhç©¨¦§©¨¨¦§©¨§¥¨¨¦¦§©
íçìå ,íçlä ézLe ,øîBòä øúBnîe ,íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦¦©¨¤§¥©¤¤§¤¤
äî ,'äìBò' øîBì ãeîìz .øeètL ,úBçðî éøéLe ,íéðtä©¨¦§¨¥§¨¤¨©§©¨¨
.äàìòäì äéeàøL ìk óà ,äàìòäì äéeàø àéäL äìBò¨¤¦§¨§©£¨¨©Ÿ¤§¨§©£¨¨
éðnäå çìBnäå úúBtäå ììBaäå ÷öBiä óàL ïépîó ¦©¦¤©©¥§©¥§©¥§©¥©§©¥¦
õîBwäå ,úBøpä úà áéènäå ,ïçìMä øcñîäå Lébnäå§©©¦§©§©¥©ª§¨§©¥¦¤©¥§©¥
äìBò äìòé øLà' øîBì ãeîìz ,øeètL õeça ìa÷îäå§©§©¥©¤¨©§©£¤©£¤¨
àeäL ìk óà ,äãBáò øîb àéäL äàìòä äî ,'çáæ Bà¨©¨©£¨¨¤¦§©£¨©Ÿ¤
áø áéúé :['eëå] ïkLnä í÷eä àlL ãò :äãBáò øîb§©£¨©¤Ÿ©©¦§¨§¨¦©
çìLiå' éø÷ à÷å ,àcñç áøc dén÷ àðéè÷ áø øa àðeä¨©©§¦¨©¥§©¦§¨§¨¨¥©¦§©
,éqà áø øîà éëä ,déì øîà .'ìàøNé éða éøòð úà¤©£¥§¥¦§¨¥¨©¥¨¦¨©©©¦
déòîL .ïéúéðúîî déáeúBàì øáñ .e÷ñôe (eáø÷)¨§¨§¨©§¥¦©§¦¦©§¥
eáéø÷äL äìBò ,äáäà øa àãà áøc déîMî øîà÷c§¨¨©¦§¥§©£¨©©£¨¨¤¦§¦
déáúBà .çezéðå èLôä äðeòè dðéà ,øaãna ìàøNé¦§¨¥©¦§¨¥¨§¨¤§¥§¦©§¥
,úBøBëaa äãBáòå ,úBøzeî úBîaä ,ïkLnä í÷eä àlL ãò ,àéðúc ,eäleëa àéåLc àúééøä©§¨§©§¨§§§©§¨©¤Ÿ©©¦§¨©¨¨©£¨©§

ïéîéîz ,úBá÷ðe íéøëæ ,óBòå äiç äîäa ,áéø÷äì ïéøéLk ìkäåìáà ,ïéøBäè ,ïéîeî éìòáe §©Ÿ§¥¦§©§¦§¥¨©¨¨§¨¦§¥§¦¦©£¥¦§¦£¨
íéøëðå .çezéðå èLôä äðeòè ,øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBòå ,úBìBò eáø÷ ìkäå .ïéàîè àìŸ§¥¦§©Ÿ¨§§¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨§¨¤§¥§¦©§¨§¦
éaø ,'eLc÷úé 'ä ìà íéLbpä íéðäkä íâå' àéðúc .àéä éàpz .ïk úBNòì ïéàMø ,äfä ïîfa©§©©¤©¨¦©£¥©¨¥¦§©§¨§©©Ÿ£¦©¦¨¦¤¦§©¨©¦
àîìLa .àeäéáàå áãð úeLéøt Bæ ,øîBà éaø .úBøBëa úeLéøt Bæ ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¥§¦§©¦¥§¦¨¨©£¦¦§¨¨
.'Lãwà éáBø÷a øîàì 'ä øac øLà àeä' áéúëc eðééä ,àeäéáàå áãð úeLéøt Bæ ,øîàc ïàîì§©§¨©§¦¨¨©£¦©§¦§¦£¤¦¤¥Ÿ¦§©¤¨¥
Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòBðå' áéúëc .àæéîø àëéä ,úBøBëa úeLéøt Bæ ,øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¦§¥¨§¦¨¦§¦§©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥§¦§¨
Bòãé àìå ,äLîì àeä Ceøa LBãwä øîà äæ øác .ééãaeëîa àlà éãBáëa éø÷z ìà ,'éãBáëa¦§¦©¦§¥¦§¦¤¨¦§¨©¨¨¤¨©©¨¨§Ÿ¤§Ÿ§¨

éða eúî àì ,éçà ïøäà ,Bì øîà ,ïøäà éða eúnL ïåék .ïøäà éða eúnL ãòLéc÷äì àlà E ©¤¥§¥©£Ÿ¥¨¤¥§¥©£Ÿ¨©©£Ÿ¨¦Ÿ¥¨¤¤¨§©§¦
øîàpL ,øëN ìa÷å ÷úL ,ïä íB÷î éòeãé åéðaL ïøäà òãiL ïåék .àeä Ceøa LBãwä ìL BîL§¤©¨¨¥¨¤¨©©£Ÿ¤¨¨§¥¨¥¨©§¦¥¨¨¤¤¡©
íéììç Eì ìétnL ét ìò óà ,'Bì ììBçúäå 'äì íBc' øîBà àeä ãåãa ïëå .'ïøäà íBciå'©¦©£Ÿ§¥§¨¦¥©§¦§¥©©¦¤©¦§£¨¦
ìa÷îe ,÷úBML íéîòt ,'øaãì úòå úBLçì úò' øîBà àeä äîìLa ïëå .÷BúL zà ,íéììç£¨¦©§§§¥¦§ŸŸ¥¥©£§¥§©¥§¨¦¤¥§©¥
,àaà øa àéiç éaø øîàc eðééäå .øeacä ìò øëN ìa÷îe ,øaãî íéîòt .ä÷éúMä ìò øëN̈¨©©§¦¨§¨¦§©¥§©¥¨¨©©¦§©§§¨©©¦¦¨©©¨
éLce÷nî' àlà 'ELc÷nî' éø÷éz ìà ,'ELc÷nî íéäìà àøBð' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà,'E ¨©©¦¨¨©¦§¦¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¦§¥¦¦§¨¤¤¨¦§¨¤

.äìBò àéL÷ àlà .ìläúîe älòúîe àøééúî ,åéLBã÷a ïéc àeä Ceøa LBãwä äNBòL äòLa§¨¨¤¤©¨¨¦¦§¨¦§¨¥¦§©¤¦§©¥¤¨©§¨¨
éaø .ãòBî ìäàa úBèøôe ,éðéña eøîàð úBììk ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðúc .àéä éàpz éøz§¥©¨¥¦§©§¨©¦¦§¨¥¥§¨¤¤§§¦©§¨§Ÿ¤¥©¦

lzLðå ,ãòBî ìäàa eðLðå ,éðéña eøîàð úBèøôe úBììk ,øîBà àáé÷òøîà .áàBî úBáøòa eL £¦¨¥§¨§¨¤¤§§¦©§¦§§Ÿ¤¥§¦§©§§©§¨¨©
'äì çaæî çð ïáiå' ,àø÷ øîàc ,àðeä áø øîà .éléî éðä àðî .áéø÷äì ïéøéLk ìkä ,øî©©Ÿ§¥¦§©§¦§¨¨¥¦¥¨©©¨§¨©§¨©¦¤Ÿ©¦§¥©©
.äîäa ììëa äiç ,BòîLîk 'äîäa' .'øBähä óBò ìkîe äøBähä äîäaä ìkî çwiå©¦©¦Ÿ©§¥¨©§¨¦Ÿ©¨§¥¨§©§¨©¨¦§¨§¥¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc migaf(ycew zay meil)

e oexqg df oi`íLà ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©¨¨
÷zépLdaxwd oicn[xg`a eilra extkzdy oebk]äiòøì- ¤¦©¦§¦¨

`ede ,dler einca epwie dctie men ea letiy cr drexl edexqny
men ea letiy cr oiznd `líúñ BèçLee` my` myl ayg `le §¨§¨

,dler myl,äìBòì øLkdf itl .dfd oaxwd lr dler zxez xnelk ¨¥§¨
xwri i`ce mdn zg`y oeik ,zeixg`l zeny` izy yixtnyk mb
dler myl uega dhgy m` okl ,dlerl axwize dpnn my` my

.aiig
:dpyna epipy .epizpyn z` x`al dkiynn `xnbdäìònä- ©©£¤

uega xihwnd['åëå] úàhç øNaîmy` xyanzlik`l micreiny ¦§©©¨
,mipdk.xeht.xeht ,uega 'eke glende lleade zzetde wveid oke

:df oicl dxeza xewn d`ian `ziixadäìòîì ïépî ,ïðaø eðzuega ¨©¨¨¦©¦§©£¤
íéLã÷ øNaîe íéLã÷ éLã÷ øNaîe íLà øNaîe úàhç øNaî¦§©©¨¦§©¨¨¦§©¨§¥¨¨¦¦§©¨¨¦
úBçðî éøéLe íéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòä øúBnîe íél÷©¦¦©¨¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¨

øîBì ãeîìz ,øeètLueg ihegy zyxta(g fi `xwie)dlri xW`' ¤¨©§©£¤©£¤
äàìòäì äéeàø àéäL äìBò äî ,'äìBòdlrnyk aiige mipta ¨¨¨¤¦§¨§©£¨¨

,uega dze`äàìòäì äéeàøL ìk óàuega dilr aiig ,mipta, ©Ÿ¤§¨§©£¨¨
`l` mipta gafnd lr miler mpi` mdy dpyna miiepnd z` hrnl

.mipdkl milk`p
e :`ziixad dkiynn÷öBiä óàL ïépî,dgpnd lr onyììBaäåz` ¦©¦¤©©¥§©¥
,onya dgpnd zleqúúBtäå,miziztl dt`n zgpnçìBnäåz` §©¥§©¥©

,dgpnd unewéðnäåó,dgpnd z`Lébnäå,gafnl dgpnd z` §©¥¦§©©¦
øcñîäålr miptd mgl z` jxerd -,ïçìMäáéènäåoycnd -úà §©§©¥©ª§¨§©¥¦¤
úBøpä,dxepnd lyîBwäåõ,dgpnd z`ìa÷îäå,ilka mincõeça ©¥§©¥§©§©¥©

epl oipn ,dxfrl uegn elld zeceard lk z` dyry -,øeètL¤¨
øîb àéäL äàìòä äî ,'çáæ Bà äìBò äìòé øLà' øîBì ãeîìz©§©£¤©£¤¨¨©¨©£¨¨¤¦§©

äãBáò,dilr miaiige zxg` dcear dixg` oi`eøîb àeäL ìk óà £¨©Ÿ¤§©
äãBáòmiaiig ,zxg` dcear eixg` oi`eoebk ,uega dyrpyk eilr £¨

yiy ,lirl mipnpd z` hrnl ,dnecke zxehw xihwn e` oii jqpnd
.uega o`yryk mdilr xehty ,zxg` dcear mdixg`

:dpyna epipy cer['åëå] ïkLnä í÷eä àlL ãòzcear dzid ©¤Ÿ©©¦§¨
.zexekad ici lr ziyrp zepaxwd

:weqta jkl xewnd z` d`ian `xnbdáéúéayi -áø øa àðeä áø ¨¦©¨©©
éø÷ à÷å àcñç áøc dén÷ àðéè÷weqtd z` `xw `cqg axe - §¦¨©¥§©¦§¨§¨¨¥

dxez ozn mcew eaixwdy zepaxwd oipra(d ck zeny),úà çìLiå'©¦§©¤
ìàøNé éða éøòð,'ebe 'zFlFr ElrIeipa ixrpy `cqg ax yxite ©£¥§¥¦§¨¥©©£

wdy l`xyi.zexekad eid zepaxwd z` eaixdéì øîàaxl `ped ax ¨©¥
,`cqg(eáø÷) ,éqà áø øîà éëäe÷ñôe,eaixwd zexekad mpn` - ¨¦¨©©©¦¨§¨§

,dpedkd lr onf eze`a eehvpy oeik ,aixwdl meid eze`a ewqt la`
.mnewna mipdkd `edia`e acp e`ae

,`cqg ax z`f rny xy`kïéúéðúnî déáeúBàì øáñayg - ¨©§¥¦©§¦¦
zexekaa dceardy da xn`py epizpynn eixac lr zeywdl

xy`k mle` ,okynd znwd cr dkynpdéòîLax rny - ©§¥
`ped ax z` `cqgøîà÷cmrtde ,ztqep `xnináøc déîMî §¨¨©¦§¥§©
,äáäà øa àãàyøaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBòixrp ici lr £¨©©£¨¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨

,l`xyi ipaèLôä äðeòè dðéàxerdçezéðådler oick xyad ¥¨§¨¤§¥§¦©
ax xn` ,gafnd lr lilk dlek zxhwp `l` ,dxeza zyxetnd

,`cqgàúééøa déáúBà`ziixan `ped ax lr dyw` -àéåLc §¥¨©§¨§©§¨
eäleëadceard oipra mb ,zexnind izy z` xezqzy - §§

.zelera gezipe hytd oipra mbe zexekaaàéðúcepipy jky - §©§¨
,`ziixaaúBîaä ïkLnä í÷eä àlL ãòeidäãBáòå ,úBøzeî ©¤Ÿ©©¦§¨©¨¨©£¨

dzyrp zepaxwd lyìkäå ,úBøBëaamiigd ilra lk -ïéøéLk ©§§©Ÿ§¥¦
éìòáe ïéîéîz ,úBá÷ðe íéøëæ ,óBòå äiç äîäa ,áéø÷äì§©§¦§¥¨©¨¨§¨¦§¥§¦¦©£¥

,ïéøBäè ,ïéîeîìkäå .ïéàîè àì ìáày zepaxwd lke -eáø÷ ¦§¦£¨Ÿ§¥¦§©Ÿ¨§
wx eideáéø÷äL äìBòå ,úBìBòèLôä äðeòè øaãna ìàøNé §¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨§¨¤§¥

äfä ïîfa íéøëðå .çezéðå,miiw ycwnd ziaykúBNòì ïéàMø §¦©§¨§¦©§©©¤©¨¦©£
,ïkyxetn .exq`p md l`xyily s` ,zenaa aixwdl xnelk ¥

,okynd mwedy cr dkynp zexekaa dceardy ,`ziixaa ok m`

.gezipe hytd dperh dzid xacna l`xyi eaixwdy dlerdye
:`xnbd zvxzn zexekaa dceard oipra `iyewd lràéä éàpzef - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgnàéðúczyxtd oipra xn`p ,`ziixaa epipy jky - §©§¨
ipiq xdn l`xyi(ak hi zeny),'eLc÷úé 'ä ìà íéLbpä íéðäkä íâå'§©©Ÿ£¦©¦¨¦¤¦§©¨

mnvr yixtdl mdilr ,'dl axwzdl milibxd mipdkd mb xnelk
.weqta mixkfpd mipdkd md in mi`pzd ewlgpe ,xddnòLBäé éaø©¦§ª©

Bæ ,øîBà äçø÷ ïalr d`xedúeLéøtdúBøBëaitl ,ipiq xdn ¤¨§¨¥§¦§
.zepaxwd zaxwd lr mipenn mdyBæ ,øîBà éaølr d`xed ©¦¥

àeäéáàå áãð úeLéøtmde mipdk eyrp mdy itl ,ipiq xdn §¦¨¨©£¦
dgxw oa ryedi iax zrcly ixd .zepaxw aixwdl 'dl miybipd
dxaq ezhiyke ,okynd znwd cr zexekad zcear dkynp

x `iady `ziixaddwqt dxez ozn mcew iax zrcl eli`e .`cqg a
.eixac z` `ped ax xn` ezhiyke ,mzcear

:`xnbd dywn .iaxe dgxw oa ryedi iax zwelgna dpc `xnbd
àîìLaoaen df -Bæ øîàc ïàîìz`xedúeLéøtl ipiq xdnáãð ¦§¨¨§©§¨©§¦¨¨

áéúëc eðééä ,àeäéáàå`edia`e acp zen xg`l xn`py dn edf - ©£¦©§¦§¦
okynd zkepg meia(b i `xwie),éáBø÷a øîàì 'ä øac øLà àeä'£¤¦¤¥Ÿ¦§©

'Lãwàmiybipd `edia`e acp mby ,dxez ozna 'd ixac dl` - ¤¨¥
yextl exdfp `ly dzre ,eypri ot ipiq xdl zelrln erpni ,eil`

.eyprp ,okynd znwda lkiddnBæ øîàc ïàîì àlàz`xed ¤¨§©§¨©
úeLéøtl ipiq xdnàæéîø àëéä ,úBøBëalr d"awd fnx okid - §¦§¥¨§¦¨

.''d xac xy` `ed' dpeekd dne ,`edia`e acp zzin
:`xnbd zvxznáéúëccren ld`a cinzd zaxwd oiprahk zeny) ¦§¦

(bn,éãBáëa éø÷z ìà ,'éãBáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòBðå'§©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥§¦§¨¦§¦©¦§¥¦§¦
,ééãaeëîa àlà,l`xyi ipa mr xacl okyna mewn raw` xnelk ¤¨¦§¨©

zzin ici lr mrd ipira ycwzi `ed ,okynd lr izpiky dxy`yke
,minkg exn`e .il miaexwde micakpdäæ øác[ycw` iaexwa]øîà ¨¨¤¨©

äLîì àeä Ceøa LBãwä,okynd zk`ln lr edeivykBòãé àìå- ©¨¨§Ÿ¤§Ÿ§¨
dyn epiad `leøîà ïøäà éða eúnL ïåék .ïøäà éða eúnL ãò©¤¥§¥©£Ÿ¥¨¤¥§¥©£Ÿ¨©

Bìdyn,oxd`léða eúî àì ,éçà ïøäàìL BîL Léc÷äì àlà E ©£Ÿ¨¦Ÿ¥¨¤¤¨§©§¦§¤
,àeä Ceøa LBãwä,xnelkricedlmi`xid mr oica wcwcn `edy ©¨¨

.ycwzn `ed jk ici lre ,eil` miaexwde epnnïøäà òãiL ïåék¥¨¤¨©©£Ÿ
ïä íB÷î éòeãé åéðaL,eil` miaexwe d"awd ipira micakp mdy - ¤¨¨§¥¨¥

øëN ìa÷å ÷úLlr,ezwizyøîàpLoxd`l dyn ixac xg`l ¨©§¦¥¨¨¤¤¡©
(b i `xwie).'ïøäà íBciå'mixeq`y oii iiezy zyxty did exkye ©¦©£Ÿ

.cala oxd`l dxn`p ,dcearaøîBà àeä ãåãa ïëå(f fl mildz)íBc' §¥§¨¦¥
÷BúL zà ,íéììç íéììç Eì ìétnL ét ìò óà ,'Bì ììBçúäå 'äì©§¦§¥©©¦¤©¦§£¨¦£¨¦©§§

.dad`a oicd z` laweøîBà àeä äîìLa ïëå(f b zldw)úBLçì úò' §¥¦§ŸŸ¥¥©£
L íéîòt ,'øaãì úòåmc`,ä÷éúMä ìò øëN ìa÷îe ÷úBM §¥§©¥§¨¦¤¥§©¥¨¨©©§¦¨

e ,d"awd ici lr yprp `edykìò øëN ìa÷îe øaãî íéîòt§¨¦§©¥§©¥¨¨©
,øeacä.enr aihnyk d"awd z` gayn `edykéaø øîàc eðééäå ©¦§©§§¨©©¦

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiçweqta xn`py edn - ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
(el gq mildz)àlà ELc÷nî éø÷éz ìà ,'ELc÷nî íéäìà àøBð'¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¦§¥¦¦§¨¤¤¨
éLce÷nî,Ey epiideïéc àeä Ceøa LBãwä äNBòL äòLa ¦§¨¤§¨¨¤¤©¨¨¦
,åéLBã÷a`edàøééúî,epnn mc` ipa mi`xi -älòúîemdipira ¦§¨¦§¨¥¦§©¤
ìläúîe.eze` milldne - ¦§©¥

:`xnbd zxne`äìBò àéL÷ àlàdxn`y `ziixadn dyw oiicr - ¤¨©§¨¨
ax lr ,gezipe hytd dperh dzid xacna l`xyi eaixwdy dlery

.gezipe hytd dperh dzid `ly `c` ax mya xn`y `ped
:`xnbd zvxznàéä éàpz éøz,mi`pzd ewlgp df oipra mb - §¥©¨¥¦

úBììk ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðúczeevnd illk -éðéña eøîàð §©§¨©¦¦§¨¥¥§¨¤¤§§¦©
,dxez ozna -úBèøôedynl jk xg` exn`p odihxte -ìäàa §¨§Ÿ¤

.ãòBîeyxtzp `l oiicre ,dler zaxwd lr eehvp ipiqa ,ezhiyl ¥
eyxtzp cren ld`a jk xg`e ,gezipe hytd oebk dizekld
`l cren ld`a eehvpy cr l`rnyi iax zrcly `vnp .dizekld
xa `c` ax xn` ezhiy it lre ,dlerd zepaxwa gezipe hytd ebdp

.eixac z` dad`úBèøôe úBììk ,øîBà àáé÷ò éaøillk mb - ©¦£¦¨¥§¨§¨
mdipic ihxt mbe zeevndeðLðå ,éðéña eøîàðdipy mrtìäàa ¤¤§§¦©§¦§§Ÿ¤
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המשך בעמוד קב



קל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc migaf(iying meil)

,øîàå åéìâø ìò òLBäé éaø ãîòikeàéä änéìëe äLea àì ¨©©¦§ª©©©§¨§¨©Ÿ¨§¦¨¦
,eðéúBáà øéò ìò äàîeè øBæâpL eðìeyyg `l meid cr `lde ¨¤¦§§¨©¦£¥

ixdy ,d`nehléúî äià[ly miznd-]ìeaîx`ya mi`vnpy ©¥¥¥©
,lean da cxi `ly itl l`xyi ux`a `l la` zenewnoi`e

oke ,milyexi z` mllba `nhl daiqéúî äià[ly miznd-] ©¥¥¥
øvðãëeáðe`vny dzr `weece ,mexawe mze` epite mbxdy §©§¤©

.wtqn xird x`y z` `nhp cg` mewna zenvréëä øîà÷cî¦§¨¨©¨¦
,lean iznl eyyg `ly xn`y dnn -àøîéîì åàìm`d - ¨§¥§¨

cnln df oi`eåä àìc,l`xyi ux`a lean izn eid `ly - §Ÿ£

.xird z` `nhl daiq oi`e lean my cxi `ly oeik
:el aiyne opgei iax zii`x z` dgec yiwl yixéîòèìeCjzhiyle - §©§¥

l eyyg `l recn x`az cvik ,lean izn eid `l llkyéâeøä£¥
eåä àìc énð éëä ,øvðãëeáðllk eid `ly xn`z dl`a mb ike - §©§¤©¨¦©¦§Ÿ£

.oekp df oi` `lde ,ux`a xvpckeap ibexdàlày jgxk lreåä ¤¨£
eäðépôemze` epity `l` ,xvpckeap ibexd l`xyi ux`a eidy - ©¦§

,mireci zenewna mexaweénð àëä,lean izn oipra mb ok m` -eåä ¨¨©¦£
eäðépôeilr dywz m`e .mireci zenewnl mze` epite eid -éàå ©¦§§¦
eðtà,laa izn z` epit ok` m`y - ¦©
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migaf(iriax meil)

.okynl m`iadl dyr zevnålr xaer,äNòú àìhegyl `ly §Ÿ©£¤
,uega miycwúøk åéìò ïéáéiçå.uega miycw hgeyd oick §©¨¦¨¨¨¥

.a,úBîaä øeqéà úòLa ïáéø÷äå úBîaä øzéä úòLa ïLéc÷ä¦§¦¨¦§©¤¥©¨§¦§¦¨¦§©¦©¨
éøä ,õeçalr xaeräNòa elà,okynl e`iad `lyålr xaeràì ©£¥¥©£¥§Ÿ

äNòú,uega hegyl `lådf ote`a mle`úøk ïäéìò ïéáéiç ïéà. ©£¤§¥©¨¦£¥¤¨¥
.b,úBîaä øzéä úòLa ïáéø÷äå úBîaä øeqéà úòLa ïLéc÷ä¦§¦¨¦§©¦©¨§¦§¦¨¦§©¤¥©¨

äNòa elà éøä.okyna daxwdl epnfa e`iad `le oizndy lrïéàå £¥¥©£¥§¥
äNòú àì ïäalr exn`p ueg ihegya zxke e`ly oeik ,zxk `le ¨¤Ÿ©£¤

.zexzen zenad eid dhigyd zryae ,dhigyd zry
zxxan .dnaa el`e okyna miaixw zepaxw el` zhxtn dpynd

:dpyndïkLna ïéáø÷ íéLã÷ elàå,zenad xzid onfa lblbay §¥¨¨¦§¥¦©¦§¨
eLc÷eäL íéLã÷myl mzqd on dzid yicwnd zpeeke mzqa ¨¨¦¤§§

mz`ad,ïkLnìepiideøeaéö úBðaø÷mnzqy,ïkLna ïéáø÷ ©¦§¨¨§§¦§¥¦©¦§¨
åmle`ãéçiä úBðaø÷maixwdl zpn lr eycwed mzqd on.äîaa §¨§§©¨¦©¨¨

eLc÷eäL ãéçiä úBðaø÷maixwdl zpn lr yexita,ïkLnì ¨§§©¨¦¤§§©¦§¨
,ïkLna eáéø÷éxn`py(ck bk mixac)ziUre xnWY LiztU `vFn' ©§¦©¦§¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨

,'Yxcp xW`Møeèt äîaa ïáéø÷ä íàåefy oeik ,zxke zewlnn ©£¤¨©§¨§¦¦§¦¨©¨¨¨
.zenad xzid zry

epiidc ,xeav znal cigi zna oia milcadd z` zhxtn dpynd
:dpynd zx`an .oerabe aepae lblba didy gafndúîa ïéa äîe©¥¨©

,øeaéö úîáì ãéçézbdep xeaiv znaa,äëéîñmilrady epiide ¨¦§¨©¦§¦¨
,ezhigy mcew oaxwd y`x lr eici z` jneqïBôö úèéçLednaa - §¦©¨
,gafnd oetva miycw iycw mihgyp dlecb
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב

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˙Ápa ˜B¯ÙÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â[erÏehÈa ÏÚ e¯Êb ‡lL Ì‰ÈzÁz ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÁÈp‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ LÈ e¯·LÈ ‡lL §¦¦¤§¨¦§§©©¤Ÿ¦¨§¥©¦¦§©¦©¨¦§¨©§¥¤¤Ÿ¨§©¦

‰ae¯Ó „ÒÙ‰ ÌB˜Óa B�ÎÈ‰Ó ÈÏk[frÈÏÚa ¯Úˆ È�tÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÁÈ�‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ Ï·‡ §¦¥¥¨§¨¤§¥§¤£¨¥¨§©¦¨©©£©§¨¥©¨¦§¥©©©£¥

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈiÁ[gr99: ©¦¤¨¦©¨
כה סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

úçðá ÷åøôì [åòחייב - השקים לפרוק מנת שעל כגון -

שיסמך בלא לפרוק יכול שאינו או גמור, טלטול לטלטלם
הבהמה. על

äáåøî ãñôä íå÷îá [æòלגמרי הכלי מבטל אפילו -

יכול שהרי - חיים בעלי צער במקום שלא ואפילו מהיכנו,

בעלי מצער ויימנע ויישברו, הכלים ויפלו השקים להתיר
חיים.

äøåúä ïî [çòבמקום גם מהיכנו כלי ביטול התירו ולכך -
חיים בעלי לא97צער בשבת מוקצה טלטול איסור אמנם ,

חיים בעלי צער במקום אפילו .98התירו

zetqede mipeiv

Â"ÎÒ:כמבואר97) ‰˘ 'ÈÒ·אם המים לאמת שנפלה בהמה
שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה פרנסה לה ליתן יכול
וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים המים ואם
מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה ומניח
ביום בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו שהרי
חכמים גזרו לא ש"א) בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי
התורה. מן הוא חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על
בלבד מרובה הפסד אלא כלל חיים בעלי צער אינו דידן ובנדון

כדלעיל. הכלים ויישברו השקין להתיר שיכול משום -

:ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ÌÂ˘Ó ÌÈÓÎÁ Â¯È˙‰˘ ÌÈÙÒÂ� ˙·˘ È¯ÂÒÈ‡
לנכרי אמירה (שם), המים מאמת הבהמה להעלות לנכרי אמירה
הבהמה מעל משוי פריקת סכ"ט), (שם לעצמו הבהמה לחלוב
יירד - בשבת הבהמה על שעלה מי (לעיל), גמור טלטול בלא
שה (סי' עליה להשאר עליו לגזור שראוי אפילו מיד ממנה
קו"א תצח (סי' לבור שנפלה לבהמה מזונות נתינת סכ"ד),

סק"א).

(98:Ì˘ ‰˘ 'ÈÒלא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים גבי על עלתה
כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול התירו ולא
מתירין (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד
דעתם על לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לנכרי לומר מותר הכל) (לדברי אבל מרובה) הפסד במקום

להעלותה.
¯Úˆ ÌÂ˜Ó· Ì‚ Ì˙¯ÈÊ‚ ÌÈÓÎÁ Â„ÈÓÚ‰˘ ÌÈÙÒÂ� ˙·˘ È¯ÂÒÈ‡

:ÌÈÈÁ ÈÏÚ·השתמשות איסור (לעיל), גמור טלטול איסור
המשא לפרוק יכול אינו שאם סכ"ה, שה (סי' בשבת בבהמה
מעל בשבת לפורקם אסור - הבהמה צדי על שייסמך בלא

החמור).
(99:„"Ò ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯ÚˆÂ ÌÈÎ¯„ È¯·ÂÚ ˙ÂÎÏ‰לטרוח אבל

ואפילו הפקר של אפילו מצער חיים בעלי כל להציל חייב בגופו
לצער התורה מן שאסור לומר צריך ואין . . כוכבים עובד של

בידים. חיים בעלי והאיסור.Î"Úכל ההיתר אופני וע"ש .

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

שהכל‰ מברכים נזרעים שאינן השדה עשבי שעל אומרים יש
אבל עצמן מצד גרועים שהם בעשבים אמורים דברים במה
יאגידע"ס שקורין אותם כגון זריעה בלא הגדילים טובים פירות
פרי בורא שמברכין כמו האדמה פרי בורא מברכין מאלינ"ש

באילני הגדילים חשובים פירות על ר"גהעץ בסי' כמ"ש סרק
בארץ הגדילים על האדמה פרי בורא לברך נוהג שהיה מי ויש
גרועים מינים הם אפילו באילן הגדילים על העץ פרי ובורא

ודומיהם: כעשבים

Âנשתנית ולא עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין
עליו מברכין יין שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו

הטעם: אחר הולך שהכל שהכל,

Êאדם כל שאין פי על אף לגריעותא נשתנה לא מבושל יין
הם וריחו טעמו מקום מכל חזקו מפני כחי מבושל יין שותה

בורא עליו ומברכין ברכתו נשתנית לא ולפיכך יותר משובחים
הגפן: פרי

Áטעם שנשתנה פי על אף ופלפלין דבש בו שמערבים יין וכן
ומברכים לגריעותא נשתנה לא והפלפלין הדבש ידי על היין

הגפן. פרי בורא עליו

כך כל בו נתערב אם משקין משאר אחד בו שנתערב יין אבל
שהכל אלא הגפן פרי בורא עליו לברך אין היין טעם שנפסד עד
אינו שהוא תאינים שכר בו נתערב ואם לגריעותא שנשתנה כיון
בורא מברכים יין הרוב אם הרוב אחר הולכים היין טעם מפסיד

שהכל: מברכים שכר הרוב ואם הגפן פרי

Ëבורא עליו מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין
גדולה מזיגה ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי
שאל"כ זו מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו
שיש במים מששה אחד הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר ב', תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אד"ר, לאחרי הפסק הכי ארוך.

זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  שיחיו  וב"ב  אזכירו  כבקשתו 

להמצטרך להם מתאים לכתבו, ובפרט להרחבת הפרנסה אודותה מאריך במכתבו.

כי הרי  לעוררו אשר באיש הישראלי פרנסה הגשמית קשורה בפרנסה הרוחנית,  ובודאי למותר 

נקראים גוי אחד בארץ, וכפירוש רבנו הזקן אפילו בארץ הגשמית ובענינים הגשמים, שמזה מובן שככל 

שיוסיף מצדו בעניני פרנסה רוחנית )שזהו תלוי בו שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ובחירה חפשית 

ניתנה לאיש הישראלי(, יתרבה בפרנסה הגשמית )התלוי' בנותן התורה ומצוה שהוא דוקא הזן ומפרנס 

לכל(, וכל המוסיף ומוסיף מוסיפין לו.

ומהנכון בפרט שבכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה וכן גם לפני תפלת 

המנחה, אף שמובן שצ"ל בלי נדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב. בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים.
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.okynl m`iadl dyr zevnålr xaer,äNòú àìhegyl `ly §Ÿ©£¤
,uega miycwúøk åéìò ïéáéiçå.uega miycw hgeyd oick §©¨¦¨¨¨¥

.a,úBîaä øeqéà úòLa ïáéø÷äå úBîaä øzéä úòLa ïLéc÷ä¦§¦¨¦§©¤¥©¨§¦§¦¨¦§©¦©¨
éøä ,õeçalr xaeräNòa elà,okynl e`iad `lyålr xaeràì ©£¥¥©£¥§Ÿ

äNòú,uega hegyl `lådf ote`a mle`úøk ïäéìò ïéáéiç ïéà. ©£¤§¥©¨¦£¥¤¨¥
.b,úBîaä øzéä úòLa ïáéø÷äå úBîaä øeqéà úòLa ïLéc÷ä¦§¦¨¦§©¦©¨§¦§¦¨¦§©¤¥©¨

äNòa elà éøä.okyna daxwdl epnfa e`iad `le oizndy lrïéàå £¥¥©£¥§¥
äNòú àì ïäalr exn`p ueg ihegya zxke e`ly oeik ,zxk `le ¨¤Ÿ©£¤

.zexzen zenad eid dhigyd zryae ,dhigyd zry
zxxan .dnaa el`e okyna miaixw zepaxw el` zhxtn dpynd

:dpyndïkLna ïéáø÷ íéLã÷ elàå,zenad xzid onfa lblbay §¥¨¨¦§¥¦©¦§¨
eLc÷eäL íéLã÷myl mzqd on dzid yicwnd zpeeke mzqa ¨¨¦¤§§

mz`ad,ïkLnìepiideøeaéö úBðaø÷mnzqy,ïkLna ïéáø÷ ©¦§¨¨§§¦§¥¦©¦§¨
åmle`ãéçiä úBðaø÷maixwdl zpn lr eycwed mzqd on.äîaa §¨§§©¨¦©¨¨

eLc÷eäL ãéçiä úBðaø÷maixwdl zpn lr yexita,ïkLnì ¨§§©¨¦¤§§©¦§¨
,ïkLna eáéø÷éxn`py(ck bk mixac)ziUre xnWY LiztU `vFn' ©§¦©¦§¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨

,'Yxcp xW`Møeèt äîaa ïáéø÷ä íàåefy oeik ,zxke zewlnn ©£¤¨©§¨§¦¦§¦¨©¨¨¨
.zenad xzid zry

epiidc ,xeav znal cigi zna oia milcadd z` zhxtn dpynd
:dpynd zx`an .oerabe aepae lblba didy gafndúîa ïéa äîe©¥¨©

,øeaéö úîáì ãéçézbdep xeaiv znaa,äëéîñmilrady epiide ¨¦§¨©¦§¦¨
,ezhigy mcew oaxwd y`x lr eici z` jneqïBôö úèéçLednaa - §¦©¨
,gafnd oetva miycw iycw mihgyp dlecb
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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˙Ápa ˜B¯ÙÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â[erÏehÈa ÏÚ e¯Êb ‡lL Ì‰ÈzÁz ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÁÈp‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ LÈ e¯·LÈ ‡lL §¦¦¤§¨¦§§©©¤Ÿ¦¨§¥©¦¦§©¦©¨¦§¨©§¥¤¤Ÿ¨§©¦

‰ae¯Ó „ÒÙ‰ ÌB˜Óa B�ÎÈ‰Ó ÈÏk[frÈÏÚa ¯Úˆ È�tÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÁÈ�‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ Ï·‡ §¦¥¥¨§¨¤§¥§¤£¨¥¨§©¦¨©©£©§¨¥©¨¦§¥©©©£¥

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈiÁ[gr99: ©¦¤¨¦©¨
כה סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

úçðá ÷åøôì [åòחייב - השקים לפרוק מנת שעל כגון -

שיסמך בלא לפרוק יכול שאינו או גמור, טלטול לטלטלם
הבהמה. על

äáåøî ãñôä íå÷îá [æòלגמרי הכלי מבטל אפילו -

יכול שהרי - חיים בעלי צער במקום שלא ואפילו מהיכנו,

בעלי מצער ויימנע ויישברו, הכלים ויפלו השקים להתיר
חיים.

äøåúä ïî [çòבמקום גם מהיכנו כלי ביטול התירו ולכך -
חיים בעלי לא97צער בשבת מוקצה טלטול איסור אמנם ,

חיים בעלי צער במקום אפילו .98התירו

zetqede mipeiv

Â"ÎÒ:כמבואר97) ‰˘ 'ÈÒ·אם המים לאמת שנפלה בהמה
שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה פרנסה לה ליתן יכול
וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים המים ואם
מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה ומניח
ביום בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו שהרי
חכמים גזרו לא ש"א) בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי
התורה. מן הוא חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על
בלבד מרובה הפסד אלא כלל חיים בעלי צער אינו דידן ובנדון

כדלעיל. הכלים ויישברו השקין להתיר שיכול משום -

:ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ÌÂ˘Ó ÌÈÓÎÁ Â¯È˙‰˘ ÌÈÙÒÂ� ˙·˘ È¯ÂÒÈ‡
לנכרי אמירה (שם), המים מאמת הבהמה להעלות לנכרי אמירה
הבהמה מעל משוי פריקת סכ"ט), (שם לעצמו הבהמה לחלוב
יירד - בשבת הבהמה על שעלה מי (לעיל), גמור טלטול בלא
שה (סי' עליה להשאר עליו לגזור שראוי אפילו מיד ממנה
קו"א תצח (סי' לבור שנפלה לבהמה מזונות נתינת סכ"ד),

סק"א).

(98:Ì˘ ‰˘ 'ÈÒלא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים גבי על עלתה
כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול התירו ולא
מתירין (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד
דעתם על לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לנכרי לומר מותר הכל) (לדברי אבל מרובה) הפסד במקום

להעלותה.
¯Úˆ ÌÂ˜Ó· Ì‚ Ì˙¯ÈÊ‚ ÌÈÓÎÁ Â„ÈÓÚ‰˘ ÌÈÙÒÂ� ˙·˘ È¯ÂÒÈ‡

:ÌÈÈÁ ÈÏÚ·השתמשות איסור (לעיל), גמור טלטול איסור
המשא לפרוק יכול אינו שאם סכ"ה, שה (סי' בשבת בבהמה
מעל בשבת לפורקם אסור - הבהמה צדי על שייסמך בלא

החמור).
(99:„"Ò ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯ÚˆÂ ÌÈÎ¯„ È¯·ÂÚ ˙ÂÎÏ‰לטרוח אבל

ואפילו הפקר של אפילו מצער חיים בעלי כל להציל חייב בגופו
לצער התורה מן שאסור לומר צריך ואין . . כוכבים עובד של

בידים. חיים בעלי והאיסור.Î"Úכל ההיתר אופני וע"ש .

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

שהכל‰ מברכים נזרעים שאינן השדה עשבי שעל אומרים יש
אבל עצמן מצד גרועים שהם בעשבים אמורים דברים במה
יאגידע"ס שקורין אותם כגון זריעה בלא הגדילים טובים פירות
פרי בורא שמברכין כמו האדמה פרי בורא מברכין מאלינ"ש

באילני הגדילים חשובים פירות על ר"גהעץ בסי' כמ"ש סרק
בארץ הגדילים על האדמה פרי בורא לברך נוהג שהיה מי ויש
גרועים מינים הם אפילו באילן הגדילים על העץ פרי ובורא

ודומיהם: כעשבים

Âנשתנית ולא עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין
עליו מברכין יין שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו

הטעם: אחר הולך שהכל שהכל,

Êאדם כל שאין פי על אף לגריעותא נשתנה לא מבושל יין
הם וריחו טעמו מקום מכל חזקו מפני כחי מבושל יין שותה

בורא עליו ומברכין ברכתו נשתנית לא ולפיכך יותר משובחים
הגפן: פרי

Áטעם שנשתנה פי על אף ופלפלין דבש בו שמערבים יין וכן
ומברכים לגריעותא נשתנה לא והפלפלין הדבש ידי על היין

הגפן. פרי בורא עליו

כך כל בו נתערב אם משקין משאר אחד בו שנתערב יין אבל
שהכל אלא הגפן פרי בורא עליו לברך אין היין טעם שנפסד עד
אינו שהוא תאינים שכר בו נתערב ואם לגריעותא שנשתנה כיון
בורא מברכים יין הרוב אם הרוב אחר הולכים היין טעם מפסיד

שהכל: מברכים שכר הרוב ואם הגפן פרי

Ëבורא עליו מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין
גדולה מזיגה ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי
שאל"כ זו מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו
שיש במים מששה אחד הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה
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בכל הגפן פרי בורא עליו מברכין אין כמותו פעמים ו' במים
חלקים בששה כלום חשוב אינו יין טעם בו שיש שאע"פ ענין

מים:

Èמהם ויצא מדות ג' מים עליהם שנתן שבמשמרת יין שמרי
מזוג כיין זה הרי מהשמרים יין אחת מדה לתוכם שנתמצה ד'
יינותיהם שהיו התלמוד חכמי בימי היין מזיגת דרך היה שכן
פרי בורא עליו מברכים ולפיכך מים חלקים בג' למזגו חזקים

שי אע"פ מד' פחות יצא ואם קיוהאהגפן יין טעם בהם ש
שאינם שלנו ויינות שהכל אלא עליו מברכין ואין הוא בעלמא
ואם מקום שבאותו היין מזיגת בשיעור משערים כך כל חזקים
מים עליהם נתן שלא שמרים אבל שהכל מברך מזה פחות יצא

הוא גמור יין אלא בעלמא) כקיוהא נחשב מהם היוצא (אין
הגפן: פרי בורא עליו ומברכים

‡Èדינם מים עליהם שנותנים זגים או מחרצנים שעושין תמד
שבאותו מזיגה כשיעור יין מהם יצא לא שאם כשמרים
וזגים בחרצנים אמורים דברים במה שהכל עליו מברכים מקום
בהם שנשאר כיון ברגל אלא נדרכו לא אם אבל בקורה שנעצרו
פחות או ג' ומצא מדות ג' עליהם נתן אפילו הרבה יין לחלוחית
בזגים נבלעים והמים הוא שיין הגפן פרי בורא עליו מברכים

מרובה. יין בו יש שיוצא ובמה ובחרצנים

ער"ב: בסי' יתבאר מים עליהם שנתן וצמוקים

הֿיא סעיפים המאכלים ליתר הברכות דיני רד סימן א חלק
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האדם בנפש אלקי אור להמשיך התורה ענין

äèîìî ,àúúìã àúåøòúà àø÷ð äæ ìë äðäå
.äìôúä ïéðò àåäå ,äìòîì

ענין ביאור הוא כאן עד האמור ,התפלהכל

ויגיעת עבודת היינו למעלה", "מלמטה - הוא שענינה
אל ולהתקרב להתרומם דלתתא") ("אתערותא האדם

בלבו. ה' אהבת התעוררות ידי על ה',

התפלה שבעבודת לה' האהבה שגם אע"פ כי -

מכל (כנ"ל), מלמעלה עליונה הארה בהמשכת תלוי'
מלמעלה, וסיוע כח נתינת אלא אינה זו הארה מקום,

ויגיעת שעבודת התפלההאדםכדי בעת בהתבוננות
באלקות חושית" "ראי' לידי אותו תביא אכן

בלבו; ה' אהבת ולהתעוררות

עבודת היא התפלה עבודת עיקר סוף סוף אבל
למעלה". "מלמטה - האדם ויגיעת

.äèîì äìòîìî úðéçá àéä äøåúä ïéðò ìáà
למטה". מלמעלה "בחינת הוא תורה של ענינה אך
אלקי אור נמשך למטה תורה לומד שהאדם ידי על
הוא תורה של ענינה כי בנשמתו למטה" "מלמעלה
אדרבה, אלא לאלקות, עצמו את מרומם (אינו שהאדם

נפשו. בתוך למטה אלקות וממשיך "מושך" הוא)

èùôúéå êùîåéù åðééäã ,êùôð ìëáå úðéçá àåäå
,ùôðä úåçë ìëá[וגם].äùòîå øåáã äáùçîá

בכל אלקיך ה' את "ואהבת שמע: בקריאת נאמר
מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך

למעלה", "מלמטה שהיא התפלה עבודת והנה,

יצריך", בשני - לבבך בכל וגו' "ואהבת לפעול ענינה
שגם הרעהיינו ה'.היצר אהבת לידי ויגיע ייכנע

נפשך". ובכל "בחינת - היא התורה פעולת ואילו
מלמעלהכלומר, אלקי אור נמשך התורה ידי לתוךעל

זונפש והמשכה ה'); לאור "הכלי" (שהיא האדם
" היינובכלמתפשטת חלקינפשך", הןבכל - הנפש
" ושבעכחותבעשר השכל כחות ג' (הם הנפש"

" בשלשה והן "מחשבהלבושיהמדות), שהם הנפש, "

ומעשה". דיבור

øøåòî äæ éãé ìòù ,àìéòìã àúåøòúà úàø÷ðå
.åðåöøå åúîëç úðéçá äìòîì

"אתערותא בדרך היא התורה "דלעילאפעולת

וגילוי המשכת היינו, - מלמעלה) [הבאה] (התעוררות
בבחינת אלקי מלמעלהאור ;מתנה

הלימוד לאחר רק באים זה וגילוי שהמשכה אף כי
האור מקום, מכל הגילוי, את ה"מעורר" האדם של

הוא התורה לימוד ידי על הנמשך בערךהאלקי שלא

"המשכהכלל ונקרא תורה), (הלומד האדם לפעולת
שהאור היינו למטה", למעלהמלמעלה שהוא בליכפי ,

אי ולפיכך למטה. ומתגלה מאיר - והגבלה צמצום
"ונקראת האדם של למעשיו זה גילוי לייחס אפשר

הנמשךדלעילאאתערותא האלקי שהאור כיון ,"

גודל מצד בא אינו התורה לימוד ידי על מלמעלה
ויגיעת מעלתהאדםעבודת מצד אלא שהיאהתורה,

רק האדם של התורה ולימוד ית', ורצונו חכמתו
יתברך". ורצונו חכמתו בחינת למעלה "מעורר

.àòéãé äîëçá àìå íéëç
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הוא "אנת בזהר אמרו הקב"ה של חכמתו על

אבל "חכם", הוא הקב"ה - ידיעא" בחכמה ולא חכים

שאף כלומר, - לנבראים הידועה [כזו] בחכמה לא

של חכמתו את להשיג יכול אינו מהנבראים אחד

של שעבודתו לומר שייך לא כן ואם ,האדםהקב"ה;

"אתערותא (בדרך "להגיע" תוכל מוגבל, נברא שהוא

גילוי ולהמשיך ולעורר ית' חכמתו עד דלתתא")

ממנה.

" האדם התורה לימוד ידי על זאת שבכל מעורר[ומה

ורצונו חכמתו בחינת לפי:]"למעלה הוא ,

úùáåìîù àìà 'úé åðåöøå åúîëç àéä äøåúäù
.íééîùâ íéðéðòá

בדברים להתלבש למטה ירדה שהתורה כפי גם

להשיג יכול שהאדם (באופן הזה עולם וענייני גשמיים

במעלתה נשארת היא עדיין התורה), חכמת את בדעתו

הקב"ה. של וחכמתו רצונו שהיא העצמית

ורצונו חכמתו היא (שהיא התורה לימוד ולפיכך,

בחינת למעלה "מעורר למטה האדם ידי על ית')
בנפש למטה" "מלמעלה נמשכת והיא ורצונו", חכמתו

נפשו. חלקי ובכל האדם,

:øçà íå÷îá øàáúðù åîë äøåúá àøå÷ ïéðò åäæå
אלקי אור נמשך התורה ידי שעל - זה ענין
"אתערותא בדרך האדם, בנפש למטה" "מלמעלה
בלשון מכונה התורה שעסק בכך מבואר - דלעילא"

") בזהקורא"קריאה" הפנימי והפירוש דוקא, בתורה")
אליו לבא להקב"ה קורא התורה עסק ידי "שעל הוא
קטן וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא כאדם כביכול,
ולא חדא בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא

ח"ו". יחידי ולישאר ממנו ליפרד

הנ"ל: פי על הוא הענין וביאור

ה"קריאה" אלא אינה התורה בלימוד האדם פעולת
עצם אבל הגילוי, את "ומבקש" שקורא להקב"ה,

באה האור ").דלעילא("אתערותאמלמעלה"המשכת"

d wxt `yz ik zyxt ,el`ny d"c jezn
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בראשוÂ‰�‰(כח) ישועה וכובע בסיפא מ"ש להבין יש
השריון ללבוש בראשו ישוע' כובע ענין מה
עטרת מ"ש הפ' ביאור להקדי' יש והנה גופו שעל קשקשים
שייכות מה להבין ויש תמצא צדקה בדרך שיבה תפארת
דוקא צדקה בדרך שתמצא שיבה תפארת לעטרת יש
שיבה תפארת עטרת נעשה דוקא הצדקה שמבחי' דמשמע
תפארת פי' תחלה להבין יש הנה אך לכאורה פלא וזה
זקן פנים הדרת וכמו לפני' לתפארת היא השיבה כי שיבה
וא"כ הזקן שהוא השיבה מן נמשך הפנים ופאר הידור הרי
פנים הדרת שא' כמו שיבה פנים תפארת לומר צריך הי'
פשוטו ומשמעות שיבה תפארת עטרת שא' מהו ועוד זקן
עטרת וזהו שיבה תפארת נק' תפארת תקבל היא שהשיבה
זקן של פנים הדרת מקור שהוא כו' שיבה של תפארת
נמשך שממנה בראשו ישועה וכובע ענין והיינו כו' ושיבה
בחוש רואי' שאנו כמו שיבה של פני' ותפארת הארת
בשיבה פניו הוד יאירו בראשו הכובע ילבש כאשר שהזקן
שנמשך פנים הדרת מן יותר הרבה שיבה תפארת ונקרא

כו' ולתפארת כו' תעשה ומגבעות וכמו עצמו הזקן מצד
שיבה לתפארת עטרת פי' תפארת עטרת שנקרא וזהו וד"ל
תפארת עטרת וזהו דוקא שבראשו ישועה מכובע שבאה
דוקא צדקה בדרך הנ"ל שבראשו ישועה הכובע שמן שיבה
שנקרא המצות מעשה או הצדקה מעשה שמבחי' תמצא
הנ"ל שיבה תפארת עטרת בחי' ונמצא נעשה צדקה בשם
שריון לבוש נק' הוא והצדקה המצוה דהלא גדול פלא וזה
החיצונים מחיצי עליו להגן הגוף לבוש שהוא קשקשים
עטרת יהיה מזה ואיך כשריון צדקה וילבש בפי' כנ"ל
שבראשו ישועה הכובע מן אלא זה שאין שיבה תפארת
צדקה וילבש תחלה אמר שהרי השריון לבוש מן שלמעלה
ישועה והכובע בראשו ישועה וכובע ואח"כ כשריון
הצדקה מן ולא שיבה לתפארת עטרת שנק' היא שבראשו
עטרת תמצא צדקה בדרך אמר ואיך שריון לבוש שהוא
כו' וכובע כו' דוילבש הפסוקים דשני ונמצא כו' תפארת
שמן אפשר איך וגם סותרי' כו' צדקה בדרך כו' עטרת עם
וד"ל: כו' לתפארת עטרת נמשך יהיה דשריון הלבוש
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הוא "אנת בזהר אמרו הקב"ה של חכמתו על

אבל "חכם", הוא הקב"ה - ידיעא" בחכמה ולא חכים

שאף כלומר, - לנבראים הידועה [כזו] בחכמה לא

של חכמתו את להשיג יכול אינו מהנבראים אחד

של שעבודתו לומר שייך לא כן ואם ,האדםהקב"ה;

"אתערותא (בדרך "להגיע" תוכל מוגבל, נברא שהוא

גילוי ולהמשיך ולעורר ית' חכמתו עד דלתתא")

ממנה.

" האדם התורה לימוד ידי על זאת שבכל מעורר[ומה

ורצונו חכמתו בחינת לפי:]"למעלה הוא ,

úùáåìîù àìà 'úé åðåöøå åúîëç àéä äøåúäù
.íééîùâ íéðéðòá

בדברים להתלבש למטה ירדה שהתורה כפי גם

להשיג יכול שהאדם (באופן הזה עולם וענייני גשמיים

במעלתה נשארת היא עדיין התורה), חכמת את בדעתו

הקב"ה. של וחכמתו רצונו שהיא העצמית

ורצונו חכמתו היא (שהיא התורה לימוד ולפיכך,

בחינת למעלה "מעורר למטה האדם ידי על ית')
בנפש למטה" "מלמעלה נמשכת והיא ורצונו", חכמתו

נפשו. חלקי ובכל האדם,

:øçà íå÷îá øàáúðù åîë äøåúá àøå÷ ïéðò åäæå
אלקי אור נמשך התורה ידי שעל - זה ענין
"אתערותא בדרך האדם, בנפש למטה" "מלמעלה
בלשון מכונה התורה שעסק בכך מבואר - דלעילא"

") בזהקורא"קריאה" הפנימי והפירוש דוקא, בתורה")
אליו לבא להקב"ה קורא התורה עסק ידי "שעל הוא
קטן וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא כאדם כביכול,
ולא חדא בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא

ח"ו". יחידי ולישאר ממנו ליפרד

הנ"ל: פי על הוא הענין וביאור

ה"קריאה" אלא אינה התורה בלימוד האדם פעולת
עצם אבל הגילוי, את "ומבקש" שקורא להקב"ה,

באה האור ").דלעילא("אתערותאמלמעלה"המשכת"
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בראשוÂ‰�‰(כח) ישועה וכובע בסיפא מ"ש להבין יש
השריון ללבוש בראשו ישוע' כובע ענין מה
עטרת מ"ש הפ' ביאור להקדי' יש והנה גופו שעל קשקשים
שייכות מה להבין ויש תמצא צדקה בדרך שיבה תפארת
דוקא צדקה בדרך שתמצא שיבה תפארת לעטרת יש
שיבה תפארת עטרת נעשה דוקא הצדקה שמבחי' דמשמע
תפארת פי' תחלה להבין יש הנה אך לכאורה פלא וזה
זקן פנים הדרת וכמו לפני' לתפארת היא השיבה כי שיבה
וא"כ הזקן שהוא השיבה מן נמשך הפנים ופאר הידור הרי
פנים הדרת שא' כמו שיבה פנים תפארת לומר צריך הי'
פשוטו ומשמעות שיבה תפארת עטרת שא' מהו ועוד זקן
עטרת וזהו שיבה תפארת נק' תפארת תקבל היא שהשיבה
זקן של פנים הדרת מקור שהוא כו' שיבה של תפארת
נמשך שממנה בראשו ישועה וכובע ענין והיינו כו' ושיבה
בחוש רואי' שאנו כמו שיבה של פני' ותפארת הארת
בשיבה פניו הוד יאירו בראשו הכובע ילבש כאשר שהזקן
שנמשך פנים הדרת מן יותר הרבה שיבה תפארת ונקרא

כו' ולתפארת כו' תעשה ומגבעות וכמו עצמו הזקן מצד
שיבה לתפארת עטרת פי' תפארת עטרת שנקרא וזהו וד"ל
תפארת עטרת וזהו דוקא שבראשו ישועה מכובע שבאה
דוקא צדקה בדרך הנ"ל שבראשו ישועה הכובע שמן שיבה
שנקרא המצות מעשה או הצדקה מעשה שמבחי' תמצא
הנ"ל שיבה תפארת עטרת בחי' ונמצא נעשה צדקה בשם
שריון לבוש נק' הוא והצדקה המצוה דהלא גדול פלא וזה
החיצונים מחיצי עליו להגן הגוף לבוש שהוא קשקשים
עטרת יהיה מזה ואיך כשריון צדקה וילבש בפי' כנ"ל
שבראשו ישועה הכובע מן אלא זה שאין שיבה תפארת
צדקה וילבש תחלה אמר שהרי השריון לבוש מן שלמעלה
ישועה והכובע בראשו ישועה וכובע ואח"כ כשריון
הצדקה מן ולא שיבה לתפארת עטרת שנק' היא שבראשו
עטרת תמצא צדקה בדרך אמר ואיך שריון לבוש שהוא
כו' וכובע כו' דוילבש הפסוקים דשני ונמצא כו' תפארת
שמן אפשר איך וגם סותרי' כו' צדקה בדרך כו' עטרת עם
וד"ל: כו' לתפארת עטרת נמשך יהיה דשריון הלבוש
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אבנאÂ‰�‰ג) הנק' החכמה שע"י אלו משקל מיני ב'
וגילוי המשכת יהי' כמה הא' דהיינו בה למשקל
יהי' וכמה יתבררו בירורים כמה הב' עולם בכל אא"ס
הוא כך המ"ן ערך לפי כי א' ענין באמת שניהם כו' המ"ן
דוקא באתעדל"ת כי אח"כ אא"ס וגילוי המשכת
באיכות הרפואה בספרי כמבואר והענין אתעדל"ע,
שמניח המחבץ כמו שהוא ואשה איש מזרע הולד התהוות
מפרדת החמוצה הקיבה אז חלב מלא בכלי הקיבה עור
חלב מי הנק' והקום בפ"ע ומתכווץ שבחלב הטוב חלק
הנק' תחלה מתקבץ האשה זרע כן כידוע לעצמו יתפרד
פירוד עושה מ"ד הנק' אח"כ הבא הזכר וטיפת מ"ן
עיקר וממנו בפ"ע שיתכווץ הטוב חלק במ"ן להפריד
נעשה וממנו בפ"ע מתפרד שבמ"ן והפסולת הולד התהוות
הלידה כדם פסולת מיני וכל שליא הנק' הולד עור
אבל א') ל"א (נדה בשר שממנו האם מן אודם וכמארז"ל
הוא הולד עיקר הרי וצפרנים עצמות אלא אינו הלובן מן
הפנימית בו ונפרד מתחלק הי' לא אך האשה מזרע
הוא המ"ד של הטפה שכח הזכר זרע ע"י אלא מהחיצונית
הולד שנק' ומה כנ"ל מהמ"ן הטוב את ומכווץ המעמיד
אבל והמקיים המעמיד הוא שהמ"ד לפי היינו האב ע"ש
למעלה ג"כ יובן הזה וכמשל כו', ממנו הולד שמהות לא
מזה שנולדים עליונים דיחודים ומ"ד ממ"ן רוחני' בהולדה
מהמ"ן מהותם עיקר הנה כידוע עליונים ומלאכים נשמות

כמו ג"כ דנוקבא ממוחי' שנמשך ממוחדוקא נמשך שמ"ד
לה בא המ"ן להזריע דנוק' במוחי' שהכח אך הזכר
דתהו ניצוצי' מרפ"ח ומלקטת שמבררת מהבירורי'
של המהות התהוות עיקר כל מהמ"ן ולכן שבשבירה
המברר הוא דאצי' דדכורא מ"ד וטיפת ומלאכים הנשמות
או הנשמה פנימית שממנו שבמ"ן הטוב חלק את ומפריד
הנק' העור בחי' ממנו נעשה שבמ"ן והפסולת המלאך
בזהר כנז' צלם הנק' הנשמה של הלבושים ענין והוא שליא
הוא הלבוש שאותו הוא הדבר וביאור כו' הצללים בענין
גשמי לבוש כערך הנפש מדריגות מכל הנמוך רוחני כח
בנפש ולהתלבש ולהתחבר לירד ביכולתו לכך גשמי לגוף
הנשמה פנימי' גם מתחברת ידו ועל ובו ובגוף הבהמית
יתהלך בצלם אך נאמר ולכן בגוף להתלבש ח"י נר"נ הנק'
ניצוץ בכל רואים שאנו כמו או ז') ל"ט (תלים כו' איש
רעותא כמו וחיצוני' פנימי' בו יש בע"ה דעשי' אפי' אלקי
אלקית הנפש של תמצית הוא פנימית מנקודה דלבא
כנ"ל המ"ד ע"י שנברר דאצילות דנוק' המ"ן מפנימית
דו"מ במחשבה הטוב מעשה פעולת הוא החיצונית ובחי'

מחיצוני' והוא פנימי' התפעלות מחמת שלא היום כל
בכללות למעלה להבין המשכיל יוכל ומזה כנ"ל המ"ן
עד מ"ן מבחי' ליש מאין העולמות דכל ההשתלשלות
פסולת נדות מדם הוא דבי"ע דק"נ דחיצוניות שחיצוניות
ועכ"פ כו' ולידה עיבור בשעת בירור בלתי שנשאר המ"ן
וטפת מהמ"ן הוא עליונה שבהולדה ההתהוות עיקר כל
לזה והטעם כנ"ל בהמ"ן ולברר להפריד אלא אינו המ"ד
כל הנה כי גבוה יותר המ"ן שרש שבאמת מפני הוא
הכל שהוא דוקא אא"ס המשכת ע"י הוא ליש מאין הולדה
ע"י הוא זו והמשכה זולתו אפס ליש מאין לחדש יכול
הוא התהוותו כי מהמ"ד למעלה נלקח ששרשו דוקא המ"ן
ומתחזקים דנוק' מוחי' עד שעולים דתהו מהבירורים
כמשל והוא המ"ן להזריע בכחם ואז עי"ז שלה המוחי'
לדם המאכל שנהפך שאוכלת שמהמאכלים הגשמי' בנקבה
בכחה ואז המוח ומתחזק המוח אל ומהלב ללב ועולה
גבוה הוא אוכל שאדם שהמאכל וידוע המ"ן להוריד
בשבירה שנפל ממה שהוא מפני האדם מנפש בשרשו
ר"נ וכמאמר האדם את מחי' הוא המאכל שלכן ס"ג משם
שיתחדש א') ע"ב (ב"ק כו' דתורא בישרא אכילנא דלא עד
מחמת ההוא העמוק שכל לחדש המשכלת בנפשו כח
העליונים מטעמים שנפל בהעלם זה שכל בו שהי' המאכל
שרשה עצמות מצד בנפשו יכולת הי' שלא מה ס"ג דשם
האצי' שלפני חכמה כי זה שכל לחדש דתיקון בחכמה
ועד"ז דאצילות, דתיקון מחכמה נעלה מאד הגבה
הברורים שהם אוכלת דאצילות שנוק' העליונים המאכלים
ולכן דתיקון דאצי' ממוחי' נעלה יותר שרשם כנ"ל דתהו
יהי' שממנו מה המ"ן להזריע שלה במוחי' כח נותנים הם
האצי' שלפני א"ס מבחי' הוא כי חדשה ההולדה עיקר
שביררה מהבירורים המ"ן מזרעת שאז התפלה בשעת וזהו
(משלי כו' טרף ותתן לילה בעוד ותקם כמ"ש הלילה כל
בירור המ"ן לברר כדי המ"ד שפע נמשך ואח"כ ט"ו) ל"א
הפנימי' מן להיות לחיצוניותו פנימיותו בין ולהפריד שני
המעמיד הוא שהמ"ד ולפי הנ"ל ע"ד וכו' הגבוהות נשמות
המעמיד שדבר בגמ' שידוע כמו שמו על ההולדה נק' ע"כ
שמרי או שבעיסה שאור כמו בטל אינו מאלף א' הוא אפי'
ולא נאכלת והעיסה בשתי' העיקר הוא שהיין אף הרי היין
יאבדו ובלעדם אותם מעמידים הם עכ"ז והשאור השמרים
הולך הכל ולכן להתקיים גדול כח שנותנים מפני ויתקלקלו
המעמיד הוא דדכורא שמ"ד איך יובן וכמ"כ המעמיד אחר
הנולד מהות התהוות עיקר עכ"ז אבל כנ"ל ומבררו המ"ן
ששני נמצא בא"ס נעלה מאד ששרשו לפי מהמ"ן הוא
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שהחכמה להם א' ענין שניהם החכמה שע"י משקלי'
לפי כי יתבררו ניצוצות וכמה הא"ס גילוי יהי' כמה שוקלת
הוא המ"ן כי שאח"כ הא"ס גילוי הוא כך הבירורים ערך
במ"ד מתחלה הא"ס גילוי ערך שלפי וגם כנ"ל העיקר
כי שיתבררו הבירורים ערך יהי' כך המ"ן לעורר הבא
בעצם הביטול בערך תלוי היש ביטול ענין שהוא הבירור
לפי הוא והגלוי א"ס גלוי שבה החכמה מאור אליו המגיע
דוקא השקל מחצית לתת שנצטוינו וזהו כו': הביטול ערך
ענין הם קרבנות כי הצבור קרבנות לצורך גרה י' שהוא
דתהו מע"ס הם והבירורים דתהו מהבירורים מ"ן העלאת
ג"כ המ"ן לעורר הבא והמ"ד החכ' המשכת לכן שנשברו
כי יותר ולא פחות לא העצמי' שבחכמה מע"ס צ"ל
מצוה במעלת המשכיל ומתבונן כנ"ל, מכוון צ"ל המשקל
עצמיות המשכת למעלה מעוררים שקל מחצית שבנתינת זו
דתהו הבירורים יתבררו שעי"ז גם מה עילאה דחכמה י"ס
מהחכמה גם נעלה מאד גבוה שרשם אשר המ"ן שהם
למשקל אבנא הרע"מ שאמר וזהו וכמשי"ת, הנ"ל עילאה
וקראה מ"ד הנק' הנ"ל העצמי' לחכמה שהמשיל י' דא בה
כמו המ"ד לגבי נערך שהוא המ"ן, לגבי בלבד אבן בשם
שהסחורה בו ששוקלים האבן לגבי הנשקלת הסחורה ערך
שהוא רק הסחורה נגד חשיב כלא והאבן העיקר היא

ית ידו שעל כמ"כלתועלת היקרה, הסחורה משקל ברר
גילוי נמשך ידו שעל העיקר הוא מהבירורים הבא המ"ן
אלא אינו והמ"ד למעלה ההולדה עיקר וממנו הא"ס
המאציל, וכוונת הצורך כפי המ"ן יתברר ידו שעל לתועלת
כי הדבר וביאור יותר, גבוה המ"ן ששרש כנ"ל והטעם
ושרש דא"ק וב"ן מ"ה ושרשם וב"ן ממ"ה הם ומ"ן מ"ד
שרשו המברר מ"ד שהוא דא"ק שממצחא החדש מ"ה שם
דא"ק ב"ן ושרש במצחא שמאיר דא"ק דחכמה ע"ב מש'
בחכמה ומ"ש דא"ק דבינה מס"ג שרשו המ"ן שרש שהוא
דא"ק חכמה היינו השקל מחצית ענין שהוא אתברירו
דאצי' שבז"א מ"ה שם עד ומשתלשל במצחא שמאיר
והבנת השגת הוא בינה כי והענין כנ"ל, המ"ד שהוא
ג"ס אותיות בס"ג הוא ולכך מה ודבר יש שהוא המושכל
בבלבול הנופל יפול שבבינה מה דבר הרגשת ומחמת
נולד הטעות שיהי' עד רבים בחלקים הפירור והוא ההשגה
סיבת להבין משל והוא וכדומה המורגש זה בשכל ג"כ
מההשגה שלמעלה בחכמה ואמנם דוקא, בס"ג השבירה
היינו שהחכמה מפני זר טעות בשום הנופל יפול לא לגמרי
ורוחב לאורך עדיין תמשך בלתי ותמציתה ההשכלה נקודת
יש והפשטת הביטול תכלית והוא כידוע ההשגה באותיות
סיבת הי' לא ולכן פשפשת מה לומר מה כח נק' ולכך ודבר
היא כי להיות מ"ה כח שבחכמה ע"ב משם השבירה
קרובה היא מה ודבר יש הרגשת משום הביטול בתכלית
כ"א השראתו גילוי בחי' אין שאא"ס כידוע לאא"ס יותר

מן רחוק הוא ולכן פ"ב כנ"ל הביטול תכלית שהוא בדבר
הבירור הוא ידו שעל וגם ונפרד היש והתהוות שבירה
כמשל החשך את ולהאיר יש שהוא במי גם הביטול להגיע
בגילוי שנפלו ופסולת טעות כל שתדחה ההשכלה עמקות
ומ"מ כידוע, כן שנק' החכמה והוא אור יהי וז"ש ההשגה
מאד הגבה באמת גבוה שהמתברר איך מזה להבין נוכל
דב"ן מ"ן שרש דא"ק ס"ג שם באמת כי המברר מן נעלה
שהוא במצחא שמאיר ע"ב מהארת יותר א"ק מפנימי' הוא
כללי האור שהוא ידוע א"ק ענין הנה כי דמ"ה מ"ד שרש
יחידה וכמו ז"ל הה"מ בשם פי"א כ"ה מצוה כמ"ש
בנר"נ ממנה שמסתעף מה כל בהתכללות בה שיש שבנפש
חכמה והנה קדומה חכמה נק' שבה והשכל ומדות שכל
ויוצא במצחא הגנוז ע"ב שם הוא עצמו במאציל הקדומה
והארה הב"ן את לברר מ"ה בשם המצח כלי דרך הארתו
המצח שהרי עצמיותו לגבי ערוך שאין בלבד הארה היא זו
שיאיר וההארה שבמוח השכל אור לגמרי מסתיר הוא
הארה הרי חדשה מהשכלה הבא פנים הארת כמו במצחא
שתאיר שבמוחו האדם חכמת לגבי וחיצונית גשמית זו
נקבי דרך שהוא דא"ק מס"ג הנמשכת הארה משא"כ פניו
מבחין הוא האזן ע"י שהרי מפנימיותו הארה הוא אח"פ
בו דרך עכ"ז מאד צר האזן שנקב ואע"פ לביש, טב בין
מעלתה גדלה קטנה שהיא ועם פנימי' הארה מאיר
מצד רחב מקום שהוא אע"פ המצח שע"י מההארה
שהיא עד המצח הסתר דרך באה המצח שע"י שההארה
שכל איזה שמגלה אדם עד"מ כמו והוא לבד, חיצוני'
אומרו והוא במאד דברים רבוי לביאורו צריך שהיה עמוק
השכל עומק כל והעלים הסתיר הנה אחת, בתיבה וכוללו
שמובן מה דהיינו הקצה אפס רק ממנו נגלה ולא זו בתיבה
שבבית הגדול לאור דומה וה"ז לבד, התיבה מאותיות קצת
הנקב דרך שמאיר האור שאותו לחוץ קטן נקב דרך שמאיר
מעט מאד הוא אבל שבבית האור מעצמות שהוא הגם
את יבינו המעט מן כי האור כל להכיר שיכולים אך מזעיר
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כל להשיג יכולים אך בה הנעלם השכל כל של העומק
זו שבתיבה השכל שהשפעת מאחר זו תיבה ע"י השכל
עומק כל מעלים אם משא"כ השכל, עם א' מעצם הוא
סיפורי כגון מעשיות בסיפורי או וחידה משל באיזו השכל
הרי כידוע עילאין רזין כל בה שנרמזי' שבתורה מעשיות
ענין המשל שהרי שבבית נקב למשל כלל דומה אינו זה
שבנקב כאור ולא מהנמשל ערוך לאין ורחוק הוא לגמרי זר
כוונת מובן אין ולכן שבבית האור עם א' מעצם שהוא
מבדיל למסך דומה זה למה הא המשל. ע"י כלל הנמשל
זורחת הארה ועכ"ז לגמרי האור שמעלים העב הפרכת כמו
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קלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהחכמה להם א' ענין שניהם החכמה שע"י משקלי'
לפי כי יתבררו ניצוצות וכמה הא"ס גילוי יהי' כמה שוקלת
הוא המ"ן כי שאח"כ הא"ס גילוי הוא כך הבירורים ערך
במ"ד מתחלה הא"ס גילוי ערך שלפי וגם כנ"ל העיקר
כי שיתבררו הבירורים ערך יהי' כך המ"ן לעורר הבא
בעצם הביטול בערך תלוי היש ביטול ענין שהוא הבירור
לפי הוא והגלוי א"ס גלוי שבה החכמה מאור אליו המגיע
דוקא השקל מחצית לתת שנצטוינו וזהו כו': הביטול ערך
ענין הם קרבנות כי הצבור קרבנות לצורך גרה י' שהוא
דתהו מע"ס הם והבירורים דתהו מהבירורים מ"ן העלאת
ג"כ המ"ן לעורר הבא והמ"ד החכ' המשכת לכן שנשברו
כי יותר ולא פחות לא העצמי' שבחכמה מע"ס צ"ל
מצוה במעלת המשכיל ומתבונן כנ"ל, מכוון צ"ל המשקל
עצמיות המשכת למעלה מעוררים שקל מחצית שבנתינת זו
דתהו הבירורים יתבררו שעי"ז גם מה עילאה דחכמה י"ס
מהחכמה גם נעלה מאד גבוה שרשם אשר המ"ן שהם
למשקל אבנא הרע"מ שאמר וזהו וכמשי"ת, הנ"ל עילאה
וקראה מ"ד הנק' הנ"ל העצמי' לחכמה שהמשיל י' דא בה
כמו המ"ד לגבי נערך שהוא המ"ן, לגבי בלבד אבן בשם
שהסחורה בו ששוקלים האבן לגבי הנשקלת הסחורה ערך
שהוא רק הסחורה נגד חשיב כלא והאבן העיקר היא

ית ידו שעל כמ"כלתועלת היקרה, הסחורה משקל ברר
גילוי נמשך ידו שעל העיקר הוא מהבירורים הבא המ"ן
אלא אינו והמ"ד למעלה ההולדה עיקר וממנו הא"ס
המאציל, וכוונת הצורך כפי המ"ן יתברר ידו שעל לתועלת
כי הדבר וביאור יותר, גבוה המ"ן ששרש כנ"ל והטעם
ושרש דא"ק וב"ן מ"ה ושרשם וב"ן ממ"ה הם ומ"ן מ"ד
שרשו המברר מ"ד שהוא דא"ק שממצחא החדש מ"ה שם
דא"ק ב"ן ושרש במצחא שמאיר דא"ק דחכמה ע"ב מש'
בחכמה ומ"ש דא"ק דבינה מס"ג שרשו המ"ן שרש שהוא
דא"ק חכמה היינו השקל מחצית ענין שהוא אתברירו
דאצי' שבז"א מ"ה שם עד ומשתלשל במצחא שמאיר
והבנת השגת הוא בינה כי והענין כנ"ל, המ"ד שהוא
ג"ס אותיות בס"ג הוא ולכך מה ודבר יש שהוא המושכל
בבלבול הנופל יפול שבבינה מה דבר הרגשת ומחמת
נולד הטעות שיהי' עד רבים בחלקים הפירור והוא ההשגה
סיבת להבין משל והוא וכדומה המורגש זה בשכל ג"כ
מההשגה שלמעלה בחכמה ואמנם דוקא, בס"ג השבירה
היינו שהחכמה מפני זר טעות בשום הנופל יפול לא לגמרי
ורוחב לאורך עדיין תמשך בלתי ותמציתה ההשכלה נקודת
יש והפשטת הביטול תכלית והוא כידוע ההשגה באותיות
סיבת הי' לא ולכן פשפשת מה לומר מה כח נק' ולכך ודבר
היא כי להיות מ"ה כח שבחכמה ע"ב משם השבירה
קרובה היא מה ודבר יש הרגשת משום הביטול בתכלית
כ"א השראתו גילוי בחי' אין שאא"ס כידוע לאא"ס יותר

מן רחוק הוא ולכן פ"ב כנ"ל הביטול תכלית שהוא בדבר
הבירור הוא ידו שעל וגם ונפרד היש והתהוות שבירה
כמשל החשך את ולהאיר יש שהוא במי גם הביטול להגיע
בגילוי שנפלו ופסולת טעות כל שתדחה ההשכלה עמקות
ומ"מ כידוע, כן שנק' החכמה והוא אור יהי וז"ש ההשגה
מאד הגבה באמת גבוה שהמתברר איך מזה להבין נוכל
דב"ן מ"ן שרש דא"ק ס"ג שם באמת כי המברר מן נעלה
שהוא במצחא שמאיר ע"ב מהארת יותר א"ק מפנימי' הוא
כללי האור שהוא ידוע א"ק ענין הנה כי דמ"ה מ"ד שרש
יחידה וכמו ז"ל הה"מ בשם פי"א כ"ה מצוה כמ"ש
בנר"נ ממנה שמסתעף מה כל בהתכללות בה שיש שבנפש
חכמה והנה קדומה חכמה נק' שבה והשכל ומדות שכל
ויוצא במצחא הגנוז ע"ב שם הוא עצמו במאציל הקדומה
והארה הב"ן את לברר מ"ה בשם המצח כלי דרך הארתו
המצח שהרי עצמיותו לגבי ערוך שאין בלבד הארה היא זו
שיאיר וההארה שבמוח השכל אור לגמרי מסתיר הוא
הארה הרי חדשה מהשכלה הבא פנים הארת כמו במצחא
שתאיר שבמוחו האדם חכמת לגבי וחיצונית גשמית זו
נקבי דרך שהוא דא"ק מס"ג הנמשכת הארה משא"כ פניו
מבחין הוא האזן ע"י שהרי מפנימיותו הארה הוא אח"פ
בו דרך עכ"ז מאד צר האזן שנקב ואע"פ לביש, טב בין
מעלתה גדלה קטנה שהיא ועם פנימי' הארה מאיר
מצד רחב מקום שהוא אע"פ המצח שע"י מההארה
שהיא עד המצח הסתר דרך באה המצח שע"י שההארה
שכל איזה שמגלה אדם עד"מ כמו והוא לבד, חיצוני'
אומרו והוא במאד דברים רבוי לביאורו צריך שהיה עמוק
השכל עומק כל והעלים הסתיר הנה אחת, בתיבה וכוללו
שמובן מה דהיינו הקצה אפס רק ממנו נגלה ולא זו בתיבה
שבבית הגדול לאור דומה וה"ז לבד, התיבה מאותיות קצת
הנקב דרך שמאיר האור שאותו לחוץ קטן נקב דרך שמאיר
מעט מאד הוא אבל שבבית האור מעצמות שהוא הגם
את יבינו המעט מן כי האור כל להכיר שיכולים אך מזעיר
המעוטה ההשכלה כמ"כ הם אחד שמהות מאחר הריבוי
מן הנקב דרך המאיר האור כמו הוא זו בתיבה שמשיגים
כל להשיג יכולים אך בה הנעלם השכל כל של העומק
זו שבתיבה השכל שהשפעת מאחר זו תיבה ע"י השכל
עומק כל מעלים אם משא"כ השכל, עם א' מעצם הוא
סיפורי כגון מעשיות בסיפורי או וחידה משל באיזו השכל
הרי כידוע עילאין רזין כל בה שנרמזי' שבתורה מעשיות
ענין המשל שהרי שבבית נקב למשל כלל דומה אינו זה
שבנקב כאור ולא מהנמשל ערוך לאין ורחוק הוא לגמרי זר
כוונת מובן אין ולכן שבבית האור עם א' מעצם שהוא
מבדיל למסך דומה זה למה הא המשל. ע"י כלל הנמשל
זורחת הארה ועכ"ז לגמרי האור שמעלים העב הפרכת כמו
כי תולדה של אור נק' זו והארה כידוע תוכו דרך ובוקעת

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



c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

מובן ועד"ז המסך, שלפני האור עצמיות מערך אינה
ובין ואח"פ עיניים כמו א"ק שמנקבי ההארה בין ההפרש
הארה בו יומשך שבעין הנקב כי המצחא שע"י ההארה
אח"פ נקבי וכן היענה בת בענין כידוע ממש מהמוח פנימי'
א' שבתיבה השכל וכמו נקב שע"י האור כמו וה"ז כנ"ל
אע"פ המצחא הארת משא"כ השכל כללות מעצם שהוא
חיצוני' הארה הוא אבל יותר שגבוה ע"ב משם שהוא
שבמוח השכל אור לגמרי להסתיר מסך כלי שהמצח מאחר
ולא המוחי' דהארת הארה אלא אינה בו האור כשיבקע גם
המתעורר אדם עד"מ זה יובן ועוד עצמן, המוחי' אור
עצמות הארת שזהו ותבונתו שכלו התבוננות מצד מעצמו

אחר מהתעוררות שמתעורר מי משא"כ שאותןשכלו ים
דהארה הארה רק הוא שאצלו משכלם נתעוררו אחרים

ואור לגמרי ממנו נעלם השכל אור ונמצא (מהשכל
יובן ועד"ז אחר) מהות הוא מהשכל בו שנולד ההתפעלות
המברר שהוא אע"פ דא"ק שממצחא החדש מ"ה ש' ענין
שיהי' דאצי' לזו"נ פנים הארת בחי' בעלמא הארה הוא
שהוא מס"ג שרשו המתברר ב"ן משא"כ לברר כח בהן
ולכן ממנו גבוה הוא שמתברר לאחר לכן פנימי' הארה
העצמי' שהיו"ד וזהו ד') י"ב (משלי אחע"ב לע"ל נאמר
מס"ג שהם ו"ד לגבי לבד אבנא נק' דא"ק ממ"ה שהיא
הסחורה בכמו אצלו שנערך המתברר ב"ן שממנו דא"ק
ומתבררים דמ"ה האבן ע"י שנגבהים אחרי כי האבן לגבי
מהמ"ן ההולדה שעיקר וכנ"ל ביותר מעלתם נפלאה אזי
שהוא זה השקל ממחצית שהקריבו הקרבנות ענין והם כו'
כנ"ל: השקל מחצית הנק' המ"ד מקדימת הנולד המ"ן
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a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂים כי ידוע בהיות סוף, ים קריעת ענין שורש בהקדים
דאתגלייא ועלמא דאתכסייא עלמא בחי' הם ויבשה
נכסים הם שבים שברואים רק בים יש ביבשה שיש מה וכל
וכמ"ש כו' שביבשה ברואים משא"כ הים, במי ומחופים

שבתו"א ישיר אז שבתו"אבד"ה ישראל וירא בד"ה וע' ,
מדה"ר. י"ג שלפני הוי' שמות ב' הם ויבשה ים ששרש
המעלות, רום עד ישנם ויבשה דים אלו בחי' ב' כי והיינו
כמו המל' בחי' הוא ים בחי' הנה דאצי' במל' שכמו והיינו
סופא הים נק' שלכן דאצי', מספי' שמקבלת באצי' שהיא
מקור שנעשה כמו מל' בחי' הוא ארץ ובחי' כו', דרגין דכל
הוא המל' בחי' כי שבהממוצע, הבחי' ב' והם לבי"ע,
הבחי' מב' כלול צ"ל והממוצע לבי"ע, אצי' בין הממוצע
ביאור בד"ה בלק"ת בשה"ש מזה וע' ויבשה, ים בחי' היינו
עיבור בבחי' שהם כמו והנשמות פ"ב, כו' אני שחורה ע"פ
כו'. ימא דנוני הביטול כענין זהו ים הנק' בבחי' מל' בבחי'

שהואÂ‡È·Â¯ב) דאצי' חסד מבחי' עד"מ הנה הענין
שיתהווה א"א ממש, א"ס בבחי' חסד בחי'
באהבה מיכאל מחנה בחי' שהוא דבריאה חסד בחי' ממנו
להם אין בע"ג בלתי עם שהבע"ג ונודע ממש, בע"ג בחי'
המה ששים בד"ה בשה"ש בלקו"ת ע' כלל, ויחוס ערך
לא אם לבי"ע מאצי' השפע שתלך אפשר אי ע"כ הראשון,
דאצי' המל' בחי' שהוא דוקא, משניהם שכלול ממוצע ע"י
ואפי' בע"ג. נבראים ולהוות להחיות השפע יורד שע"י
השפעות מן באיזהו רואים אנו הגשמי בעוה"ז למטה
זמ"ז בערך רחוקים כשהם למקבל המשפיע מן שנשפעים

שתלך א"א זמ"ז רחוקים להיותם כי ממוצע, ביניהם יש
שהוא ממוצע, ע"י כ"א ישר למקבל המשפיע מן השפע
אח"כ יושפע וממנו בו, ותתעלם המשפיע מן השפע יקבל
הדרשה להשמיע המתורגמן ענין וכמו כו'. להמקבלים
העם ובין המשפיע הדורש בין הממוצע שהוא ברבים
ה' בין עומד אנכי נא' ועד"ז כו', ומקבלים השומעים
כענין זהו יצ"מ הי' שע"י ואהרן משה גם וביניכם,
וזהו ואהרן, משה ז"ע בחי' ב' יש ובהממוצע הממוצע,
דקי"ד בחוקתי פ' במאה"ז וכמ"ש נביאך יהי' אחיך ואהרן
הממוצע בחי' דכל נודע והנה לצבי. דודי דומה ע"פ
והמקבל, מהמשפיע היינו משניהם כלול שיהי' בהכרח
יהי' וגם להמקבל, מעט ודוגמא בערך שיהי' שבהכרח
השפע לקבל ביכולתו ולכן להמשפיע, מעט ודוגמא בערך
ביכולתו וגם מעט, ודוגמא בערך להיותו המשפיע מן
בין וכמו מעט, ודוגמא בערך להיותו למקבל להשפיע
מב' בהם שיש אלמוגים עצי ממוצע יש לצומח דומם
צומחים, הם ועכ"ז דומם שהוא אבן בעצם שהם הבחי'
האילן מן שצומח עוף ממוצע יש לחי צומח בין וכן

מ"הכמבואר דכלאים ספ"ח ג"כ וע' סט"ו פ"ד סי' ביו"ד
הקוף. הוא הממוצע למדבר חי בין וכן השדה, אדני בענין
זהו למעלה ביניהם והממוצע אבי"ע נגד הם דצח"מ והנה
בין ממוצע הוא דיצירה ממל' שנעשה דעשי' כתר בחי'
ביום בד"ה ועמ"ש כו', לבריאה יצי' בין וכן ליצי', עשי'
הנק' הוא ולכן הבחי' מב' ג"כ בו שיש כנישין השמע"צ
געה"ת בין הממוצע העמוד מענין וע' ע"ש, מעשיך תחלת
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בין ממוצע אצי' גם תצוה. ואתה בד"ה בת"א געה"ע ובין
הבחי' ב' בו ויש ידענו, לא אברהם כי בד"ה לבי"ע א"ס
העליונה בחי' ים ענין זהו י"ה שהן חו"ב וג"כ וח"ת, ח"ע
ו"ה האחרונה בחי' ו"ה שהן ותו"מ החכ', ים שבהממוצע
בג' אבל קצוות, ו' ראשונים לימים נא שאל כי נגלות,
ג"ר כי פט"ו ש"ח בפרד"ס ופי' אסור השאלה ראשונות
מדותיו הם חג"ת ו"ק אבל לעצמותו, שייך שזה חב"ד הם

סע"א דצ"ג יתרו ס"פ זח"ב ועי' כו', העולם להנהגת
כו', לך תקח ו"ק הבנים ואת האם את תשלח שלח שזהו"ע
ו"ה, הארץ ותגל ור"ת י"ה הוא השמים ישמחו ר"ת ולכן
הארץ על שמים וכגבוה דאתגלייא עלמא בחי' ו"ה היינו
עכ"פ מובן ונמצא כו'. ובינתו חכמתו י"ה בחי' גבהו כך
של ההשפעות כל בו שיש דהיינו משניהם כלול שהוא

ממש. להמקבל מקור וגם ממש המשפיע
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

לתלמידוÂÓÎÂכח) וחכ' שכל להשפיע שחפץ קודם הרב
שהוא כמו וחכמתו שכלו אור אצלו מאיר שאז
יובן וכמו"כ כו'. כלל א"ע לצמצם נצרך ואינו עצמו מצד
הרי לברוא כביכול ברצונו שעלה דקודם למעלה בדוגמא
העצמי האור בחי' והאיר כלל הצמצום ענין שייך אינו
בחי' שיש מה כל ולזאת כו'. עצמו מצד שהוא כמו דא"ס
ההשפעה בענין וגילוי) העלם (שנקרא והתפשטות צמצום
בו שייך שלא דא"ס העצמי אור באמיתו' ממש הן שוין
או כו') הצמצום (שזהו"ע לגילוי קדום שההעלם לאמר
דהיינו ממש שוין שניהן אלא כו' העלם נעשה שמגילוי
הגילוי וגם קמי' גילוי נק' והצמצום ההעלם כח בחי' שגם
חשך וגם שוים כאורה כחשיכה דקמי' וזהו כו'. העלם נק'
נקרא אינו וההעלם הצמצום שהוא החשך דגם יחשיך לא
הגילוי וכמו"כ דא"ס העצמות אור לגבי והעלם חשך
אור נקרא לא הוא גם אור שנק' והצמצום ההעלם שאחר

כו'. עה"ע קדם הוא אוכם כו' צח אור וכמאמר בגילוי
משם וגילוי העלם מבחי' שלמעלה אוא"ס מעצמות ולזאת
מהעלם להיות המדרי' ב' והתחברות התכללות דוקא נמשך
שניהם כאורה כחשיכה דקמי' משום העלם ומגילוי גילוי
י"ה דאותיות והתכללות היחוד וזהו"ע כו'. ממש שוים
ומהגילוי ה' באות גילוי לידי בא יו"ד דנקודת שההעלם
בחכ' דהבן היחוד בחי' שזהו העלם בחי' נעשה ה' דאות
שזהו כנ"ל כו' זע"ז דחו"ב התכללות וכן בבינה וחכם
שלמעלה דא"ס העצמי האור בחי' מאיר הוי' שבשם מפני
זה ומשום וגילוי. העלם מבחי' מעלה ולמעלה מהשתל'
דהעלם הבחי' בב' הוי' דשם וההתכללות היחוד נעשה

כו'. חו"ב שזהו"ע וגילוי
.¯ÂˆÈ˜משם ולזאת שווין וגילוי העלם א"ס אור בעצמות

אור שמאיר ע"י י"ה יחוד התכללותם, נמשך
דא"ס. העצמי
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האוצרות כל את להם ומוסרים בפועל, הנצחון את מביאים הם כי ה', צבאות נקראו ישראל

¯„q‰cהאֹוצרֹות את ּפֹותחים מלחמה ּדבעת הּוא, ּבזה ¿«≈∆ְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ּפקידי ׁשהם הּפקידים ׂשרי ידי על אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָונֹותנים
את עֹוׂשים ּדוקא ׁשהם החיל אנׁשי הם ּבזה והּכּונה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחיל,
ּבחינת ּכן ּגם ּדיׁשנֹו למעלה, יּובן מּזה והּדגמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנּצחֹון.
הוי' "יפּתח ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחתּום, ּדכמּוס מה והּוא ְְְְְֲִֶַַָָָָָָאֹוצר,
לנּו הּטֹוב ואֹוצר" ּוכהּבּקׁשה הּטֹוב", אֹוצרֹו את ְְְְֶַַַַָָָָָל
אֹוצרֹות ׁשהם כּו', חּננּו" חּנם מּתנת "ּומאֹוצר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָתפּתח",

האֹוצרֹות, את ּפֹותחים הּמלחמה ּובעת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָהחתּומים,
אמנם החיל. ּפקידי ׁשהם ּפקידים, ידי על אֹותם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמֹוסרים
את המביאים הּנה ׁשהן לפי החיל, ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּונה
ׁשהם לפי הוי'", "צבאֹות נקראים ּדיׂשראל וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּנּצחֹון.
את לנּגד מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים הם אׁשר החיל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאנׁשי
הּמלחמה נּצּוח ּבׁשביל העליֹון אֹוצר ּפֹותחים ולהם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמנּגד,

המנּגד. את ְְֵֵֶַַַלנּגד
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בין ממוצע אצי' גם תצוה. ואתה בד"ה בת"א געה"ע ובין
הבחי' ב' בו ויש ידענו, לא אברהם כי בד"ה לבי"ע א"ס
העליונה בחי' ים ענין זהו י"ה שהן חו"ב וג"כ וח"ת, ח"ע
ו"ה האחרונה בחי' ו"ה שהן ותו"מ החכ', ים שבהממוצע
בג' אבל קצוות, ו' ראשונים לימים נא שאל כי נגלות,
ג"ר כי פט"ו ש"ח בפרד"ס ופי' אסור השאלה ראשונות
מדותיו הם חג"ת ו"ק אבל לעצמותו, שייך שזה חב"ד הם

סע"א דצ"ג יתרו ס"פ זח"ב ועי' כו', העולם להנהגת
כו', לך תקח ו"ק הבנים ואת האם את תשלח שלח שזהו"ע
ו"ה, הארץ ותגל ור"ת י"ה הוא השמים ישמחו ר"ת ולכן
הארץ על שמים וכגבוה דאתגלייא עלמא בחי' ו"ה היינו
עכ"פ מובן ונמצא כו'. ובינתו חכמתו י"ה בחי' גבהו כך
של ההשפעות כל בו שיש דהיינו משניהם כלול שהוא

ממש. להמקבל מקור וגם ממש המשפיע
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לתלמידוÂÓÎÂכח) וחכ' שכל להשפיע שחפץ קודם הרב
שהוא כמו וחכמתו שכלו אור אצלו מאיר שאז
יובן וכמו"כ כו'. כלל א"ע לצמצם נצרך ואינו עצמו מצד
הרי לברוא כביכול ברצונו שעלה דקודם למעלה בדוגמא
העצמי האור בחי' והאיר כלל הצמצום ענין שייך אינו
בחי' שיש מה כל ולזאת כו'. עצמו מצד שהוא כמו דא"ס
ההשפעה בענין וגילוי) העלם (שנקרא והתפשטות צמצום
בו שייך שלא דא"ס העצמי אור באמיתו' ממש הן שוין
או כו') הצמצום (שזהו"ע לגילוי קדום שההעלם לאמר
דהיינו ממש שוין שניהן אלא כו' העלם נעשה שמגילוי
הגילוי וגם קמי' גילוי נק' והצמצום ההעלם כח בחי' שגם
חשך וגם שוים כאורה כחשיכה דקמי' וזהו כו'. העלם נק'
נקרא אינו וההעלם הצמצום שהוא החשך דגם יחשיך לא
הגילוי וכמו"כ דא"ס העצמות אור לגבי והעלם חשך
אור נקרא לא הוא גם אור שנק' והצמצום ההעלם שאחר

כו'. עה"ע קדם הוא אוכם כו' צח אור וכמאמר בגילוי
משם וגילוי העלם מבחי' שלמעלה אוא"ס מעצמות ולזאת
מהעלם להיות המדרי' ב' והתחברות התכללות דוקא נמשך
שניהם כאורה כחשיכה דקמי' משום העלם ומגילוי גילוי
י"ה דאותיות והתכללות היחוד וזהו"ע כו'. ממש שוים
ומהגילוי ה' באות גילוי לידי בא יו"ד דנקודת שההעלם
בחכ' דהבן היחוד בחי' שזהו העלם בחי' נעשה ה' דאות
שזהו כנ"ל כו' זע"ז דחו"ב התכללות וכן בבינה וחכם
שלמעלה דא"ס העצמי האור בחי' מאיר הוי' שבשם מפני
זה ומשום וגילוי. העלם מבחי' מעלה ולמעלה מהשתל'
דהעלם הבחי' בב' הוי' דשם וההתכללות היחוד נעשה

כו'. חו"ב שזהו"ע וגילוי
.¯ÂˆÈ˜משם ולזאת שווין וגילוי העלם א"ס אור בעצמות

אור שמאיר ע"י י"ה יחוד התכללותם, נמשך
דא"ס. העצמי
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האוצרות כל את להם ומוסרים בפועל, הנצחון את מביאים הם כי ה', צבאות נקראו ישראל

¯„q‰cהאֹוצרֹות את ּפֹותחים מלחמה ּדבעת הּוא, ּבזה ¿«≈∆ְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ּפקידי ׁשהם הּפקידים ׂשרי ידי על אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָונֹותנים
את עֹוׂשים ּדוקא ׁשהם החיל אנׁשי הם ּבזה והּכּונה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחיל,
ּבחינת ּכן ּגם ּדיׁשנֹו למעלה, יּובן מּזה והּדגמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנּצחֹון.
הוי' "יפּתח ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחתּום, ּדכמּוס מה והּוא ְְְְְֲִֶַַָָָָָָאֹוצר,
לנּו הּטֹוב ואֹוצר" ּוכהּבּקׁשה הּטֹוב", אֹוצרֹו את ְְְְֶַַַַָָָָָל
אֹוצרֹות ׁשהם כּו', חּננּו" חּנם מּתנת "ּומאֹוצר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָתפּתח",

האֹוצרֹות, את ּפֹותחים הּמלחמה ּובעת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָהחתּומים,
אמנם החיל. ּפקידי ׁשהם ּפקידים, ידי על אֹותם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמֹוסרים
את המביאים הּנה ׁשהן לפי החיל, ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּונה
ׁשהם לפי הוי'", "צבאֹות נקראים ּדיׂשראל וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּנּצחֹון.
את לנּגד מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים הם אׁשר החיל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאנׁשי
הּמלחמה נּצּוח ּבׁשביל העליֹון אֹוצר ּפֹותחים ולהם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמנּגד,

המנּגד. את ְְֵֵֶַַַלנּגד
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שהוא וחושבים שבלב עבודה בענין טועים הרבה

לכשאפנה ואומרים חסידות, מדת מצוה, הידור כעין

שהוא כפי הצטרכותו, כל לו כשתהיה כלומר, אשנה,

לפי לו שמגיע כמה שלו, ההצטרכות כל לעצמו מודד

דעתו.

אהבת מאד, גדולה הרי היא אדם בני של טעותם

האדם עיני את מעוורים עצמו בעיני יקר והיותו עצמו

כמה וקובע חושב שהוא לאחר הנה האמת. על ומכסים

לחשוב מתחיל הוא אז דעתו, לפי לו מגיע וכמה לו צריך

קפה, שתיית אחרי שבת וחמישי, שני בימי "עבודה", על

ואחרי כולם, עם משוחח הכנסת, לבית בא כשהוא

"עבודה", על לחשוב מתחיל הוא תפלתו, סיים שהציבור

אומר הוא מתפלל, הוא אין ולבסוף באריכות. להתפלל

בכך. ויוצא המלים את

וההכנה ההקדמה כל לו חסרה פשוט, דבר של טעמו

של הפשוטה ההקדמה ובראשונה ובראש התפלה, 1אל

שהוא ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין

רש"י. שמפרש כפי ושפלות, הכנעה

***

ולהכנה, להקדמה זקוקות עצמן ושפלות הכנעה

להקדמה צריכים ושפלות להכנעה להגיע כדי כלומר,

ותיקון המטה שעל שמע קריאת בענין וכידוע ולהכנה,

הכנעה של פנים כל על הפשוטה ההכנה ברם, חצות.

במלים הפחות לכל התבוננות קצת כלומר, ושפלות,

מתפלל, הוא מי ולפני המתפלל הוא מי הספורות,

אך, בתפלה. חיות קצת פועלת היתה כן שגם זו התבוננות

הדיבור ובשעת ומשוחחים, מדברים התפלה כשלפני

קריאת של ברכו רבה, שמיה יהא אמן אמן, מפסידים

במילא התפלה, מענין לגמרי היפך זה הרי התורה,

חושב רק הוא מתפלל, הוא אין � להתפלל עומד כשהוא

חסיד. ושזה עבודה שזוהי

הלב. ועם הלב בתוך הוא: שקבלתי, כפי שבלב עבודה

הגמרא2כתוב אומרת לבבכם" בכל היא3"ולעבדו איזו

שבכתב תורה תפלה. זו אומר הוי בלב שהיא עבודה

חכמה, � שבכתב תורה ובינה. חכמה הן פה שבעל ותורה

בינה. � פה שבעל תורה

בברכת אנו שלמדתנו",אומרים תורתך "ועל המזון

כמו תורתך ועל ז"ל, האר"י כוונת בשם בחסידות ומובא

היא חכמה הבריאה. בעולם שלמדתנו באצילות, שהיא

ורוחב, אורך היא בינה ההשכלה, נקודת נקודה,

� החכמה ספירת נקראת לכן השגה, של ההתפשטות

נקראת הבינה וספירת טיפין. טיפין נובע ומעיין מעיין,

אומרת החכמה ספירת שהיא שבכתב תורה הרי נהר.

ספירת שהיא פה שבעל ותורה לבבכם", בכל "ולעבדו

היא "איזו אומרת החכמה, נקודת את המסבירה הבינה

הלב ועם הלב בתוך שהיא עבודה היא מה שבלב", עבודה

תפלה". זו אומר "הוי �

כלומר, הלב, ובתוך הלב עם היא התפלה עבודת

כל בהנהגת התפלה, אחרי הרי כדבעי, כשמתפללים

עם שמתפללים היא הכוונה מהתפלה. רושם יש היום,

אדם ובכל דבר בכל לגמרי, אחר הוא כולו היום ואז הלב,

טוב שיהיה שקוע עצמו והוא שלו, הטוב הצד את יתאים

והנהגותיו. מדותיו בכל יותר

***

לומר4המשנה חייב ואחד אחד כל "לפיכך אומרת:

למה המשך הרי הוא ה"לפיכך" העולם", נברא בשבילי

אדם של בחותמו אדם כל טבע "הקב"ה זה לפני שכתוב

שלכל כלומר לחבירו", דומה מהן אחד ואין הראשון

בשבילי יאמר אחד שכל ההכרח מן לכן שונה, טבע אחד

העולם. נברא

הוא ההעלם שורש העלם, מלשון הוא עולם

הגילוי, בשביל היא הצמצום וכוונת הראשון, מהצמצום

השתלשלות, סדר של מהצמצומים וחומר קל שהוא דבר

רק הוא שענינם השתלשלות סדר של הצמצומים ומה

הצמצום שכן כל הגילוי, בשביל כוונתם האור, מיעוט

היא שכוונתו בודאי לגמרי, האור סילוק שענינו הראשון

הגילוי. בשביל
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

h"kw wxt - miieb ly mzryxe mzaeh

שבה באסיפה משולהבים כמרים פיות לסתום שהצליח משה ר' של אמיצותו על הסיפור לנו זכור

העיר במרכז ממקומו אותו שהורידו בכך האיש אותו פסל את חיללו יהודים כי האשמה הועלתה
למנוע והצליח האשמה את ובגאון בתוקף דחה היהודית, המשלחת כראש משה, ר' לאשפה. והשליכוהו

קכ"ה). בפרק בהרחבה (ראה פוזנא ליהודי שארב הגדול האסון את

צעיר כומר אותו מאשר אחר לא שלפיה משה ר' של הנגד האשמת את לחקור החל הכמרים ראש

זה. מעשה שביצע הוא הוא חבריו, משאר יותר היהודים, כנגד גדול ברעש שהסית

הרצויה לכוונתו הסכימו אמנם הם כך. על לו לסלוח הכמרים יכלו לא היה כך שאכן התברר כאשר

היה לאשפה והשליכו הפסל את ידיו במו ניתץ כאשר שעשה המעשה אך ביהודים, לפגוע מוצלחת כמזימה

ממנו. להתרחק החלו הכומר, של חבריו הצעירים, הכמרים גם יכופר. שלא כמעשה בעיניהם מאד חמור

פוזנא. את לעזוב החליט הצעירים, ידי על ומרוחק הקשישים עלֿידי נזוף הצעיר, החוטא הכומר

ברומא. הנוצרי המרכז אל נסע הוא

ההטפה באמנות השתלם הזה הזמן ובמשך שם, שהה שנה אחתֿעשרה חלקו. שפר בוותיקן

של הבישוף מות על ידיעה מכן, לאחר האפיפיור, אל הגיעה כאשר שונות. משימות בביצוע והצליח

פוזנא. יליד שהיה הצעיר, הכשרוני הכומר מאשר אחר לא זו למשרה נבחר פוזנא,

ששונא הנחה מתוך לעתיד, החרדה אצלם פשטה החדש הבישוף של זהותו פוזנא ליהודי כשנודעה

ליהודים. רעה לגרום מאמץ כל יעשה זה ישראל

אל יותר להתקרב לגויים ולקרוא היהודים לטובת להטיף החדש הבישוף החל הכל להפתעת

אחד. עם להיות כדי היהודים עם להתערב הגויי לנוער שקרא כך כדי עד לכת הרחיק בדבריו היהודים.

בין ידידות התגלתה כבר שנה ותוך ההמון, על גדולה השפעה החדש לבישוף היתה מבריק נואם בהיותו

ישראל. אמוני שלומי וכל הקהל וראשי הרבנים של הגדול לצערם גויים, נוער בני לבין יהודיים נוער בני

פוזנא של ולביתֿהדין רב זמן עבר לגיירו.לא בקשה כשבפיו גוי צעיר הגיע

המאורע הדבר. ניתן לא ומתי לגייר ניתן מתי הקובעת להלכה בהתאם בקשתו, את דחה הדין בית

בקשה לדחות שכזו! חוצפה הנוצרית: וההנהגה הכמורה בחוגי סערה ועורר רבה במהירות התפרסם

היהודי?! למחנה להצטרף

והכמרים - להתגייר ירצו נוצריים צעירים כזה: דבר אירע לא מעולם נבוכים. היו פוזנא יהודי

אותם?! יקבלו שיהודים כך על יעמדו

העולם ואת בכלל, העולם את המכיר כאדם במבוכה, שרוי הקהילה, ראש משה, ר' היה במיוחד

מעוניינת לפתע יהודיות. נפשות ציד אחרי הנוצרית הכנסיה להוטה כמה עד היטב ידע בפרט, הנוצרי

תמיהתו צעקה! קול משמיעה היא מתקבל לא וכשהדבר ליהודים, יהפכו משלה שצעירים הכנסיה

בשנים ליהודים שנאתו את היטב זכר הוא הבישוף. מן נובע זה שכל שידע כיוון במיוחד גדולה היתה

לפתע נעשה לא שהבישוף ברור הקהילה. יהודי על אסון כמעט המיט הלה כי העובדה ואת שעברו,

לנוצרים, יהודים בין לחברות והטפתו עורו הפיכת מאחורי מסתתר שמשהו ספק אין ישראל, לאוהב
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שבה באסיפה משולהבים כמרים פיות לסתום שהצליח משה ר' של אמיצותו על הסיפור לנו זכור

העיר במרכז ממקומו אותו שהורידו בכך האיש אותו פסל את חיללו יהודים כי האשמה הועלתה
למנוע והצליח האשמה את ובגאון בתוקף דחה היהודית, המשלחת כראש משה, ר' לאשפה. והשליכוהו

קכ"ה). בפרק בהרחבה (ראה פוזנא ליהודי שארב הגדול האסון את

צעיר כומר אותו מאשר אחר לא שלפיה משה ר' של הנגד האשמת את לחקור החל הכמרים ראש

זה. מעשה שביצע הוא הוא חבריו, משאר יותר היהודים, כנגד גדול ברעש שהסית

הרצויה לכוונתו הסכימו אמנם הם כך. על לו לסלוח הכמרים יכלו לא היה כך שאכן התברר כאשר

היה לאשפה והשליכו הפסל את ידיו במו ניתץ כאשר שעשה המעשה אך ביהודים, לפגוע מוצלחת כמזימה

ממנו. להתרחק החלו הכומר, של חבריו הצעירים, הכמרים גם יכופר. שלא כמעשה בעיניהם מאד חמור

פוזנא. את לעזוב החליט הצעירים, ידי על ומרוחק הקשישים עלֿידי נזוף הצעיר, החוטא הכומר

ברומא. הנוצרי המרכז אל נסע הוא

ההטפה באמנות השתלם הזה הזמן ובמשך שם, שהה שנה אחתֿעשרה חלקו. שפר בוותיקן

של הבישוף מות על ידיעה מכן, לאחר האפיפיור, אל הגיעה כאשר שונות. משימות בביצוע והצליח

פוזנא. יליד שהיה הצעיר, הכשרוני הכומר מאשר אחר לא זו למשרה נבחר פוזנא,

ששונא הנחה מתוך לעתיד, החרדה אצלם פשטה החדש הבישוף של זהותו פוזנא ליהודי כשנודעה

ליהודים. רעה לגרום מאמץ כל יעשה זה ישראל

אל יותר להתקרב לגויים ולקרוא היהודים לטובת להטיף החדש הבישוף החל הכל להפתעת

אחד. עם להיות כדי היהודים עם להתערב הגויי לנוער שקרא כך כדי עד לכת הרחיק בדבריו היהודים.

בין ידידות התגלתה כבר שנה ותוך ההמון, על גדולה השפעה החדש לבישוף היתה מבריק נואם בהיותו

ישראל. אמוני שלומי וכל הקהל וראשי הרבנים של הגדול לצערם גויים, נוער בני לבין יהודיים נוער בני

פוזנא של ולביתֿהדין רב זמן עבר לגיירו.לא בקשה כשבפיו גוי צעיר הגיע

המאורע הדבר. ניתן לא ומתי לגייר ניתן מתי הקובעת להלכה בהתאם בקשתו, את דחה הדין בית

בקשה לדחות שכזו! חוצפה הנוצרית: וההנהגה הכמורה בחוגי סערה ועורר רבה במהירות התפרסם

היהודי?! למחנה להצטרף

והכמרים - להתגייר ירצו נוצריים צעירים כזה: דבר אירע לא מעולם נבוכים. היו פוזנא יהודי

אותם?! יקבלו שיהודים כך על יעמדו

העולם ואת בכלל, העולם את המכיר כאדם במבוכה, שרוי הקהילה, ראש משה, ר' היה במיוחד

מעוניינת לפתע יהודיות. נפשות ציד אחרי הנוצרית הכנסיה להוטה כמה עד היטב ידע בפרט, הנוצרי

תמיהתו צעקה! קול משמיעה היא מתקבל לא וכשהדבר ליהודים, יהפכו משלה שצעירים הכנסיה

בשנים ליהודים שנאתו את היטב זכר הוא הבישוף. מן נובע זה שכל שידע כיוון במיוחד גדולה היתה

לפתע נעשה לא שהבישוף ברור הקהילה. יהודי על אסון כמעט המיט הלה כי העובדה ואת שעברו,

לנוצרים, יהודים בין לחברות והטפתו עורו הפיכת מאחורי מסתתר שמשהו ספק אין ישראל, לאוהב
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לא אך להיפך, ולא דתם להמרת יהודים להביא היא האמיתית שהכוונה לשער אמנם יכל משה ר'
בעיניו. מסתורי נראה הענין כל לאשורה. התופעה לחקר להגיע הצליח

במסגרת רבות. פעמים לו שהזדמנו כפי לחוץֿלארץ, עסקית נסיעה משה לר' הזדמנה זמן כעבור
נפגש תמיד וכדרכו ברומא, גם ביקר באיטליה בהיותו ואיטליה. צרפת בגרמניה, לבקר עליו היה זו
אקדמיים אישים עם ושוחח בוותיקן גם שביקר הדברים התגלגלו השאר בין רוח. ואנשי מדענים עם
הטקטיקה פשר את לחקור האפשרות לו היתה כך אחרים. כלליים וענינים אמונה בעניני שם בכירים
שיהודי העובדה את הסתיר לא משה ר' היהודים. עם ידידות של בכיוון מפוזנא הבישוף של החדשה

זו. מוזרה מתופעה רגועים אינם פוזנא

של הבישוף מן נובע הדבר אין דבר של לאמתו כי לו התברר משה ר' של הרבה להשתוממותו
רבות שנים שניסתה הקתולית, הכנסיה עצמו. הוותיקן מן אם כי היהודים, נגד הסית שבעבר זה פוזנא,
וככל דבר, תשיג לא זו בדרך כי דבר של בסופו לדעת נוכחה הזרוע, בכוח יהודים על שמד לכפות
שום קירבו לא הכמרים של ביותר הקשות הגזירות עקשנותם. יותר גדלה ליהודים ומציקים שמחמירים
להתייחס יש נדיבה. ביד היהודים עם לנהוג יש כי מסקנה לידי הללו הגיעו כך משום לנצרות. יהודי

לנוצרים האפשרות מתן גם בא זה בהקשר היהודית. בדת סרה לדבר ולא שווים כאל להיותאליהם
תביא הזאת הפתיחות הרי היהודית לדת נוצרי יעבור ושם פה אם שגם היה החישוב ירצו. אם יהודים
בדרך יהודים לצוד איפוא, היתה, הכללית המגמה לנצרות. יהודים עשרות יעברו זאת שתמורת כך לידי

הקשה. בדרך מאשר הצלחה ביתר הרכה

לעשות? אפשר מה הכנסיה. של האפלה המזימה סוף סוף לו נודעה כולו. נסער משה ר'

כביכול, הידידות, שופעי נאומיו את להשמיע הבישוף המשיך בפוזנא, משה ר' בהעדר בינתיים,
כרוך הדבר אם גם עמהם, ולהתערב היהודים אל להתקרב יש כי בפירוש בהצהירו היהודים, כלפי

היהודית. הדת קבלת במחיר

בקשה עם נוצרית צעירה הופיעה - נדחתה שלו ההתגיירות שבקשת הנוצרי הצעיר מקרה לאחר
שונים. בהסברים נדחתה שלה בקשתה גם דומה.

והסביבה: פוזנא יהודי בין הרוחות את לגמרי שהסעיר מאורע התרחש והנה

לאחר המרזח בית את יהודי צעיר ירש יהודיות, משפחות מספר דרו שבו לפוזנא, סמוך בכפר
את שלח לא ומגושם, גס כפרי היה עצמו שהוא אביו, מוחלט. עםֿהארץ היה הצעיר נפטרו. שהוריו
שיהיה טוב כי לדעת נוכח המרזח בית את לידיו כשקיבל אות. צורת אפילו ידע שלא כך למלמד, בנו

כנגדו. עזר לו

לה והציע זה עמד עסקיו. לניהול מוכשרת בעיניו שנראתה גויה, צעירה עבדה המזרח בבית
נולד. שבה בדתו ישאר מהם אחד שכל ביניהם סיכמו הם הסכימה. וזו נישואין,

עשה. אשר המעשה על ולקנתרו לצעיר מוסר להטיף הללו החלו הכפר, יהודי בין הדבר כשנודע

ליהודים מותר כי האומר הכומר את שמעתי אזני במו "הרי - הצעיר להם השיב - לכם?" "מה -
זאת!". התירו הרבנים גם וכי ביניהם, להינשא ולגויים

"אם אמר: מחשבה לאחר אך להאמין, תחלה סירב הכמרים מצד רק בא ה"היתר" כי לו כשהוסבר
יש פסול מה וכי נבונים. אנשים הם שרק הדבר פירוש הדבר, את התירו הכמרים שרק נכון אמנם

תערובת?". בנישואי
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הכנסיה מהשפעת ראשונה תוצאה לגויים, יהודים בין המבדילה בחומה חמורה פירצה זו היתה

היהודים. כלפי כביכול, הטוב, ליחסה הודות הנוצרית,

המנהיגים אצל שרר גדול זעם כמרקחה. פוזנא קהילת כל את מצא מנסיעתו משה ר' חזר כאשר

רש פרשה הכנסיה כי לדעת שנוכחו והרציניים, האחראיים אופי.היהודיים חלשי יהודים לרגלי נוראה ת

צעדים לנקוט יש כי למסקנה שהגיעו עד רצופות, אסיפות ניהלו והפרנסים והדיינים הרבנים

זה בנושא כרוזים הוצאו להתבוללות. להידרדר העלולים יהודים בפני הדרך את לחסום כדי נמרצים

מוחלט באופן נאסר החומה. את לפרוץ נסיון כל על חמור חרם הוכרז ולאחריהם היהודי, הצבור אל
חריפה במחאה פוזנא קהילת פנתה בבד בד מסחר. בעניני מלבד הגויים עם במגע לבוא היהודים על

היהודים. בקרב נפשות לציד פעולותיהם על הכמרים אל

הכמרים, מן להתרחק החלו היהודים ומיידית. חזקה היתה היהודים על האמורים הצעדים השפעת

עסקיים. בענינים מלבד בכלל, הנוצרים ומן

שוב בתוהו. עלה נועם בדרכי היהודים לבבות את לרכוש עמלו כל כי לדעת נוכח מפוזנא הבישוף

פשוטה בעלילה העיר מושל אל בא מיד האמיתי. פרצופו את לגלות שלא סיבה כל עתה לו היתה לא

היהודים. על וגלויה

תרגום למושל הגיש דבריו את להוכיח כדי הנוצרית. הדת את חירפו היהודים כי היתה העלילה

מלא היה שהתרגום מובן בגויים. וההתערבות ההתבוללות נגד פוזנא קהילת שהפיצה הכרוז של

להוכיח. רצה אשר את ממנו להוכיח כדי סילופים,

עליהם ולהטיל חזקה, וביד רבה בחומרה היהודים אל להתייחס היתה הבישוף של התקיפה דרישתו

לקח". ללמדם השעה "והגיעה - טען - רכה" ביד אליהם התייחסנו והותר "די מאד, כבד כספי עונש

בכל פעלו ישראל שונאי צרה, אחר צרה פקדו פוזנא יהודי את ורדיפות. גזירות של סדרה החלה

תע"ט ושנת תע"ח שנת - תמימות שנתיים ליהודים. רעות לגרום כדי שונים באופנים הרף וללא המרץ

אך הקהילה, יהודי קיום על להגן כדי נוצלו הדרכים כל שונאיהם. עם קשה היהודים פרנסי נאבקו -

להפר הועילו לא משה ר' ותחבולות מאמצי כל שניה. צרה אחריה מיד באה אחת צרה חדלה כאשר
הכלכלי. בתחום במיוחד וחבריו, הבישוף מזימות את

צעד, אחר צעד להביא, הכמרים של ועקבית ברורה מגמה כאן יש כי בבירור ראה משה ר'

זמן שעבר ככל מוחלט. ישע לחוסר שיגיעו עד הקהילה עשירי את ולחמוס פוזנא, יהודי להתרוששות

יותר. גרוע המצב נעשה כך נוסף

ונותרה ברירה אין כי דעתו את וחיווה פוזנא קהילת מנהיגי כל של אסיפה איפוא, כינס, משה ר'

מפוזנא. לעקור - ויחידה אחת דרך רק

יש לא זמן כעבור "שכן - משה ר' הציע - להציל" שניתן מה להציל האפשרות את לנצל אר"יש

ועמלכם". רכושכם מכל דבר

ורכוש הקהילה כל של שההעברה משה ר' הציע ישראל שונאי של לבם תשומת לעורר שלא כדי

ושעל. צעד כל על ליהודים ארבו האויבים שכן מוחלטת, ובחשאיות רבה בזהירות תיעשה אנשיה

היטב. ומתוכננת מסודרת בצורה תיעשה מפוזנא שהיציאה ומושלמת מקיפה תכנית עובדה באסיפה

יותר. מוקדם יצא מי גורל להפיל הוחלט
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הכנסיה מהשפעת ראשונה תוצאה לגויים, יהודים בין המבדילה בחומה חמורה פירצה זו היתה

היהודים. כלפי כביכול, הטוב, ליחסה הודות הנוצרית,

המנהיגים אצל שרר גדול זעם כמרקחה. פוזנא קהילת כל את מצא מנסיעתו משה ר' חזר כאשר

רש פרשה הכנסיה כי לדעת שנוכחו והרציניים, האחראיים אופי.היהודיים חלשי יהודים לרגלי נוראה ת

צעדים לנקוט יש כי למסקנה שהגיעו עד רצופות, אסיפות ניהלו והפרנסים והדיינים הרבנים

זה בנושא כרוזים הוצאו להתבוללות. להידרדר העלולים יהודים בפני הדרך את לחסום כדי נמרצים

מוחלט באופן נאסר החומה. את לפרוץ נסיון כל על חמור חרם הוכרז ולאחריהם היהודי, הצבור אל
חריפה במחאה פוזנא קהילת פנתה בבד בד מסחר. בעניני מלבד הגויים עם במגע לבוא היהודים על

היהודים. בקרב נפשות לציד פעולותיהם על הכמרים אל

הכמרים, מן להתרחק החלו היהודים ומיידית. חזקה היתה היהודים על האמורים הצעדים השפעת

עסקיים. בענינים מלבד בכלל, הנוצרים ומן

שוב בתוהו. עלה נועם בדרכי היהודים לבבות את לרכוש עמלו כל כי לדעת נוכח מפוזנא הבישוף

פשוטה בעלילה העיר מושל אל בא מיד האמיתי. פרצופו את לגלות שלא סיבה כל עתה לו היתה לא

היהודים. על וגלויה

תרגום למושל הגיש דבריו את להוכיח כדי הנוצרית. הדת את חירפו היהודים כי היתה העלילה

מלא היה שהתרגום מובן בגויים. וההתערבות ההתבוללות נגד פוזנא קהילת שהפיצה הכרוז של

להוכיח. רצה אשר את ממנו להוכיח כדי סילופים,

עליהם ולהטיל חזקה, וביד רבה בחומרה היהודים אל להתייחס היתה הבישוף של התקיפה דרישתו

לקח". ללמדם השעה "והגיעה - טען - רכה" ביד אליהם התייחסנו והותר "די מאד, כבד כספי עונש

בכל פעלו ישראל שונאי צרה, אחר צרה פקדו פוזנא יהודי את ורדיפות. גזירות של סדרה החלה

תע"ט ושנת תע"ח שנת - תמימות שנתיים ליהודים. רעות לגרום כדי שונים באופנים הרף וללא המרץ

אך הקהילה, יהודי קיום על להגן כדי נוצלו הדרכים כל שונאיהם. עם קשה היהודים פרנסי נאבקו -

להפר הועילו לא משה ר' ותחבולות מאמצי כל שניה. צרה אחריה מיד באה אחת צרה חדלה כאשר
הכלכלי. בתחום במיוחד וחבריו, הבישוף מזימות את

צעד, אחר צעד להביא, הכמרים של ועקבית ברורה מגמה כאן יש כי בבירור ראה משה ר'

זמן שעבר ככל מוחלט. ישע לחוסר שיגיעו עד הקהילה עשירי את ולחמוס פוזנא, יהודי להתרוששות

יותר. גרוע המצב נעשה כך נוסף

ונותרה ברירה אין כי דעתו את וחיווה פוזנא קהילת מנהיגי כל של אסיפה איפוא, כינס, משה ר'

מפוזנא. לעקור - ויחידה אחת דרך רק

יש לא זמן כעבור "שכן - משה ר' הציע - להציל" שניתן מה להציל האפשרות את לנצל אר"יש

ועמלכם". רכושכם מכל דבר

ורכוש הקהילה כל של שההעברה משה ר' הציע ישראל שונאי של לבם תשומת לעורר שלא כדי

ושעל. צעד כל על ליהודים ארבו האויבים שכן מוחלטת, ובחשאיות רבה בזהירות תיעשה אנשיה

היטב. ומתוכננת מסודרת בצורה תיעשה מפוזנא שהיציאה ומושלמת מקיפה תכנית עובדה באסיפה
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פ"ב] אדר ו' [ב'

אם כלל. נוגע אלו בענינים והמיעוט הריבוי] [ואין ...

מנחה בין ללמוד תורה, שערי הפותח אחד ימצא המצא

בנ"י ימצאו גמרא, דף או תניא, פרק אגדה, למעריב

נשמותינו היא ותורתינו היא, פתוחה ישראל לב כי השומעים,

יתהלל. ותורתו באלקיו קדוש ועם

שיעורי לסדר ונפשו לבו משים אשר לו שככה האיש אשרי

בה תמימה, ד' תורת תהי' רק העדה, ואופן ערך לפי לימוד

עם יחיו ובה ישראל בערי מאושרים חיים וראו אבותינו חיו

ימצא שם לבהכ"נ העתים מן לעת בבואו כי עתה, גם הקדש

חכמה יפגוש שמה הוי', תהלות ישמע שם לנפשו, ומזון מרגוע

התנאים עמינו עמודי מגאוני יקרים מעשים טובות, ומדות

אשר ובניהם הם אבותינו, אבות חיי וארחות והאמוראים

יזול, בעורקינו מדמם ואשר ית', שמו קדושת על נפשם מסרו

עוזינו. גאון ית' ותורתו והאלקים תפארתינו והוא

הם בכלל הבירורים הנה הבירורים, בעניני שאלתו ובדבר

התשובה שע"י והב' התומ"צ שע"י הבירור הא' מדרי' ב'

התורה נתינת מעת הזמנים כל היו אלו מדרי' וב' ומע"ט,

אבינו אברהם מזמן הוא התורה שעפ"י העבודה (שהתחלת

(עד תהו אלפים שני עלמא, הוה שני אלפי דשית ע"ה),

אלפים שני התחלת) והם להאיר התחיל אברהם אברהם,

ונפלא בהיר אור הוא תהו כי המשיח, ימות אלפים ושני תורה,

מופלא שכל עד"מ וכמו כלל, בכלים להתקבל לו אפשר שאי

ר' חכמת השגת (וע"ד פשוט איש במוח התישבו' לו שאין

בעלי וגם בינוני' אנשים בכח שאין הגדול אליעזר ר' או עקיבא

מתו או ונפגעו הציצו עזאי ובן זומא דבן והראי' להשיגם, מוח

בשלום), ויצא זו בהשגה בשלום שנכנס עקיבא ר' רק אחר, וכן

זו, השגה לקבל יכול שאינו זאת דלבד עי"ז, מתבלבל ובמילא

לקבל יכול לא כחו מכפי ביותר שכלו כלי שהטריח עי"ז הנה

משל אריכות במו"נ וכמ"ש לקבל, מתחלה יכול שהי' מה גם

ביותר, ותקיף בהיר אור שהוא דתוהו האור הו"ע וכמו"כ זה.

ונשברו. לקבלו הכלים יכלו לא לכלים כשבא

שנתפרדו שזה בדא"ח מבואר הכלים שבירת וענין

ההם שהתיבות תיבות, כמה בו יש הרי בשכל וכמו האותיות,

שמע עד"מ וכמו ההיא, הכוונה בתוכם נושאים) (היינו מכילים

וכמוישראל הבן שמע בזה, שהנושא אחד, ד' אלקינו ה'

דבר הוא דשמיעה הא' פרטי', הרבה בזה ויש ושמע, הסכת

(דזהו בגשמי ולא רוחני בדבר שמיעה ב' אותו, רואים שאינם

גשמי, בדבר תופס דראי' כו' לשמיעה ראי' בין ההפרש

הרי דראי' בהשערה, הוא דשמיעה הג' רוחני), בדבר ושמיעה

כ"א הדבר, עצם רואה אינו ושמיעה הדבר, עצם רואה הוא

וראי' הדבר, בפרטי הוא דשמיעה הד' הוא, שכך משער

כי בהשגתו, אצלו יתבאר אלו יסודות ועל הדבר. בכללות

שרית כי הא' פירושי', כמה בו יש ישראל הבנה. הוא שמיעה

לתורה, אותיות ריבוי ששים יש הג' אל, ישר הב' כו', עם

המתלבש מנפש למעלה שהיא בנשמה ומדרי' בחי' הוא ובד"כ

יחוד הוא אחד ה' ה"א באריכות, בדא"ח כמבואר להחיות

שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא דאתה העולמות

כלל. שניתי לא הוי' ואני

מצורף כשהוא הזה הפסוק נושא הוא הזאת הכוונה והנה

נפלאים ענינים נמצא בו נתבונן וכאשר הזה, וסדר באופן

דוקא הם לכן בתורה מושרשים להיותם דישראל והוא ביותר,

במד"ר שאי' (וע"ד אלקינו רק הוא הוי' אשר להבין יכולים

עליכם, אלא שמי יחדתי לא עולם באי לכל אני שאלוקה אע"פ

יכולים אז אלקינו ולהיותו שלנו), אלוקה אלקינו הוא ולכן

במאמר הכוונה ואין אחד. הוי' כי ממש במוחש ולראות לידע

(דזהו ממש אחד שהכל כ"א בעולם יחידי ית' שהוא לבאר זה

ושלישי, שני אחריו לומר שייך דאחד ליחיד, אחד בין ההפרש

ומ"מ כמובן, באמת, יחידי הוא אלקות הנה יחידי, הוא ויחיד

לפי אלקות הוא בעולם שנברא מה דכל כלומר אחד, הוא

יותר שמתבונן מה וכל אחד). ורצונו והוא ית' רצונו שזהו

עלה אשר עד יותר, בפנימיות מבין הדעת, בעומק בזה וחושב

שכל דעם הערין ועט ער אז זה, דבר של הרעיון בהשגת יעלה

במוחש, רואים שאנו וכמו האותיות. ירגיש ולא הענין של

אעפ"י הנה שכל, דמחשבת המח', בעומק טרוד שהוא אחד

את מרגיש אינו הוא הנה אותיות, בלא מחשבה שא"א

טיפט פאר ער ביז בהאותיות, המלובש השכל כ"א האותיות

האותיות אז הנה שכל, ריינעם נאר הערט ער אז פיל אזיי זיך

בהשכל. בתכלית בטלים

אל בטלים שהכלים דתיקון לאורות דבר דוגמת וזהו

המתיישב אור הוא דתיקון האור דכללות לפי והוא האור,

בבוא ולכן בכלים מתיישב הבלתי אור הוא בתהו אבל בכלים,

וזהו"ע האותיות, שנתפרדו והיינו הכלים, נשברו בהכלי האור

שבה"כ.

התועלת מה הכלי' שנשברו מאחר להבין צריכים אמנם

ש דאף בזה הענין אך בכלים. שבאו מתיישבמזה אינו האור

עי"ז הכלים שנשברו אף בכלי בא א' שפעם בזה הנה בכלי

בכלים עכ"פ התיישבות גדר איזה לו שיהי' בהאור פעל הנה

אחרים.

השומע א' וכמו קצת, אחר באופן הנ"ל עד"מ זה ויובן

ההוא דהחכם ביותר, ונעלה נפלא מחכם מאד מאד עמוק שכל

בשפה חכמה, דבר כל להסביר ביכולתו חכמתו הפלאת לגודל

הדיבור ובעת שדיבר, חכמה הדבר אחד איש ושמע ברורה,

צחות מפני אמנם השגתו, מערך למעלה הענין שעצם אף הנה

שאמר, מה שהבין כמעט החכם של ההסבר וטיב הלשון

ונשאר הענין, השומע אצל נתבלבל לדבר, החכם כלה וכאשר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אשר עד"מ נצייר אם וכמו מקוטעים, ותיבות אותיות רק לו

אצלו נתבלבל ואח"כ הנ"ל, ישראל שמע בפסוק פירוש שמע

מאת ששמע בעת אותו שידע כמו אותו יודע שאינו הענין,

ופירוש שמע בפירוש לו נשאר הארה איזה מ"מ אבל החכם,

זה הוא מה מפני מקצתו, ולא מיני' לא שאינו אף אחד,

ומ"מ וכדומה, הבנה ושמיעה הדבר, בפרטי' דוקא דשמיעה

אעפ"י חכם יבוא אם זה, תועלת לו יהי' עכ"פ הנה קצת, זוכר

יבין הענין לו ויבאר ההוא, החכם כמו בחכמתו גדול שאינו

ששמע בעת דאף הענין, את שמע הא' שפעם לפי והוא אותו,

(ואשר השגתו מכח למעלה הענין הי' הא' מהחכם הענין את

לא השגתו ערך לפי הי' דאם בו, שהתבלבל הסיבה הוא זאת

החכם עזר ע"י הנה אח"כ), גם בו ומתבלבל אותו שוכח הי'

הענין. להשגת שב הוא הב'

לא שהם היינו דתהו, בשבה"כ התועלת דזהו יובן וכמו"כ

ועם הכלים, ונשברו הזה, הבהיר אור תוקף את להחזיק יכלו

הכללי התועלת אבל האותיות, התפרדו זו שבירה שע"י היות

הכלים אל שייכות גדר בבחי' עי"ז נעשה שהאור מה בזה

כללות וזהו דתיקון. בכלים להתלבש יכולים אח"כ ואז עכ"פ,

היינו דתהו, האור את מבררים דתיקון דכלים הבירורים, ענין

העבודה ע"י והוא בהכלים, האורות התיישבות שגורמי'

זה עולם מחשכי להאיר נר ומצוה אור דתורה דתומ"צ,

דנתאוה העולמות בבריאת האמיתית הכוונה כפי שיאירו

כשעלה בע"ח וכמ"ש בתחתונים דירה ית' לו להיות הקב"ה

ויכירו לברואיו להיטיב כדי העולם את לברוא ית' ברצונו

ית'. בו להדבק מרכבה להיות ויזכרו גדולתו

שהיו והתבוננות, בהשגה העבודה הי' הבית בזמן והנה

והמוח, הלב במנוחת והיו נכבדה, ודעה רחבה השגה בעלי

חרב נעץ (סנהדרין) ז"ל וכמאמרם התורה, על שוקדי'

כו', ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר בביהמ"ד

של עולו שנחבל שמן, מפני עול וחובל כתי' הנה ג"כ ובגשמיות

כנסיות בבתי נרות שנתן חזקי' של שמנו מפני סנחריב

תור ללמוד והיוומדרשות כו' שבע באר ועד מדן בדקו ולכן ה,

גילוי ראה מישראל כאו"א הנה וברוחניות תורה, יודעים כולם

זכורך כל יראה וכמ"ש לראות שבא דכשם בביהמק"ד אלקות

צפופים עומדי' בביהמק"ד גלוי' נסי' שראו לראות בא כך כו'

וכו'.

שנראה וכמו ותשו', במס"נ העבודה היא הגלות ובזמן

ית' שמו קדושת על מישראל דכאו"א המס"נ גודל במוחש

ישראל בית וטהרת כשר, אכילת השבת, בשמירת ויתעלה

עוד לדאבה יוסיף ואל קדשו, עם על ויחוס השי"ת ירחם אשר

ר"ל, משונים [...] ועוברים עברו תלאות כמה אבל לבבינו,

קדושת על ממש נפשו למסור מוכן עומד קודש, עם וישראל

מפני הוא הרוב על כו' מחללי ימצאון המצא ואם ית', שמו

לבבם אבל בתורה, הידיעה והעדר הגדולה הארצות העמי

וכו' השקץ אוכלי ביותר, החפשים שגם והראי' אל, עם נאמנה

פנימית כי הדבר וטעם פלוני, רב הי' אביהם אבי כי מתפארים

אופיר בכתם גם יסולה לא אשר הוא ישראל לב לבבו,

מבלבלם, התאוה ותוקף דתורה הדעת שהעדר ורק ההשגה,

גפריית הוא ישראל ובד"כ עת, בכל נראים אלפים ונסיונות

תורה דברי במעט אותו יציתו אם שועבעלע) געטליכע (א אלקי

מאחינו, וכמה בכמה במוחש וכנראה בקרבו, לבבו יתחמם

רק הוא ובאמת מחצבתם, צור שכחו כאלו ח"ו אשר

החוב וע"כ יתלונן. שדי צל לבבם בפנימיות אבל בחיצוניות,

לקבוע בו, לדבקה וחפץ ד' את האוהב אחד כל על קדוש

ולברכה. טובה הרבה יפעול וזה בתורה לימוד שיעורי

מדות בהם יש טובה לבבם כי מאחר יחיו הבנים בדבר

בדרך ויתנהגו השי"ת ירחם אשר גדולה תקוה יש ישראל,

בעזרו יהי' והשי"ת בגו"ר. לבבם יחזק הטוב והאל הישרה,

וישתדל לתורה, עתים לקבוע יוכל אשר בריוח פרנסה לו ויתן

כמיועד כפולה בברכה ויתברך כאמור, זולתו עם להיטיב

תורה. למחזיקי

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc migaf(ycew zay meil)

epnf mcew uega my`d z` hgyy xaecn ,aiigy dxn`yàlL¤Ÿ
ì,BîLuega okl ,iaeh xa diwlg ax zrck mipta lawzne xg`ny ¦§

.aiig
:`xnbd dywn`ziixady eizeaxn laiw inic axy gkedy xg`l

,epnf mcew dhigya zwqer i`eil iax lydéúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¥
àðeä áøcmcew uega ehgyy my`y my x`ean ixdy ,ef `ziixan §©¨

`ped ax itle ,mipta lawzn `ed jky oeik ,aiig enyl `ly epnf
okzi `l leqt enyl ehgy m`e xg`ny ,mipta lawzn epi` `ed

.xyk didi enyl `ly ehgy m`y

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àðeä áø Cì øîàdna - ¨©¨©¨¨¨§©¨§¦©
,zxacn i`eil iax ly `ziixadLéøôäL ïBâkrxevnd e` xifpd §¤¦§¦

úeéøçàì úBîLà ézLcg`d ca`i m`y my`l zenda izy - §¥£¨§©£¨
ie`x `ed df ote`a ,uega epnf mcew mdn cg` hgye ,ipya xtkzi

meyn ,mipta daxwdlàøwéòî eäéépéî ãçcmdn cg`y - §©¦©§¥¦¨¨
dligzkln,àéä äìBò,zxg`a eilra extkzdy my`a oicd jky ¨¦

dndady `vnpe .zeler einca e`iaie dctie men ea letiy cr drxi
uega ehgy m` okle ,dler myl mipta daxwdl die`x uega hgyy

,dctp `le my`a men ltp `l oiicry s`e ,aiig dler myl
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אשר עד"מ נצייר אם וכמו מקוטעים, ותיבות אותיות רק לו

אצלו נתבלבל ואח"כ הנ"ל, ישראל שמע בפסוק פירוש שמע

מאת ששמע בעת אותו שידע כמו אותו יודע שאינו הענין,

ופירוש שמע בפירוש לו נשאר הארה איזה מ"מ אבל החכם,

זה הוא מה מפני מקצתו, ולא מיני' לא שאינו אף אחד,

ומ"מ וכדומה, הבנה ושמיעה הדבר, בפרטי' דוקא דשמיעה

אעפ"י חכם יבוא אם זה, תועלת לו יהי' עכ"פ הנה קצת, זוכר

יבין הענין לו ויבאר ההוא, החכם כמו בחכמתו גדול שאינו

ששמע בעת דאף הענין, את שמע הא' שפעם לפי והוא אותו,

(ואשר השגתו מכח למעלה הענין הי' הא' מהחכם הענין את

לא השגתו ערך לפי הי' דאם בו, שהתבלבל הסיבה הוא זאת

החכם עזר ע"י הנה אח"כ), גם בו ומתבלבל אותו שוכח הי'

הענין. להשגת שב הוא הב'

לא שהם היינו דתהו, בשבה"כ התועלת דזהו יובן וכמו"כ

ועם הכלים, ונשברו הזה, הבהיר אור תוקף את להחזיק יכלו

הכללי התועלת אבל האותיות, התפרדו זו שבירה שע"י היות

הכלים אל שייכות גדר בבחי' עי"ז נעשה שהאור מה בזה

כללות וזהו דתיקון. בכלים להתלבש יכולים אח"כ ואז עכ"פ,

היינו דתהו, האור את מבררים דתיקון דכלים הבירורים, ענין

העבודה ע"י והוא בהכלים, האורות התיישבות שגורמי'

זה עולם מחשכי להאיר נר ומצוה אור דתורה דתומ"צ,

דנתאוה העולמות בבריאת האמיתית הכוונה כפי שיאירו

כשעלה בע"ח וכמ"ש בתחתונים דירה ית' לו להיות הקב"ה

ויכירו לברואיו להיטיב כדי העולם את לברוא ית' ברצונו

ית'. בו להדבק מרכבה להיות ויזכרו גדולתו

שהיו והתבוננות, בהשגה העבודה הי' הבית בזמן והנה

והמוח, הלב במנוחת והיו נכבדה, ודעה רחבה השגה בעלי

חרב נעץ (סנהדרין) ז"ל וכמאמרם התורה, על שוקדי'

כו', ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר בביהמ"ד

של עולו שנחבל שמן, מפני עול וחובל כתי' הנה ג"כ ובגשמיות

כנסיות בבתי נרות שנתן חזקי' של שמנו מפני סנחריב

תור ללמוד והיוומדרשות כו' שבע באר ועד מדן בדקו ולכן ה,

גילוי ראה מישראל כאו"א הנה וברוחניות תורה, יודעים כולם

זכורך כל יראה וכמ"ש לראות שבא דכשם בביהמק"ד אלקות

צפופים עומדי' בביהמק"ד גלוי' נסי' שראו לראות בא כך כו'

וכו'.

שנראה וכמו ותשו', במס"נ העבודה היא הגלות ובזמן

ית' שמו קדושת על מישראל דכאו"א המס"נ גודל במוחש

ישראל בית וטהרת כשר, אכילת השבת, בשמירת ויתעלה

עוד לדאבה יוסיף ואל קדשו, עם על ויחוס השי"ת ירחם אשר

ר"ל, משונים [...] ועוברים עברו תלאות כמה אבל לבבינו,

קדושת על ממש נפשו למסור מוכן עומד קודש, עם וישראל

מפני הוא הרוב על כו' מחללי ימצאון המצא ואם ית', שמו

לבבם אבל בתורה, הידיעה והעדר הגדולה הארצות העמי

וכו' השקץ אוכלי ביותר, החפשים שגם והראי' אל, עם נאמנה

פנימית כי הדבר וטעם פלוני, רב הי' אביהם אבי כי מתפארים

אופיר בכתם גם יסולה לא אשר הוא ישראל לב לבבו,

מבלבלם, התאוה ותוקף דתורה הדעת שהעדר ורק ההשגה,

גפריית הוא ישראל ובד"כ עת, בכל נראים אלפים ונסיונות

תורה דברי במעט אותו יציתו אם שועבעלע) געטליכע (א אלקי

מאחינו, וכמה בכמה במוחש וכנראה בקרבו, לבבו יתחמם

רק הוא ובאמת מחצבתם, צור שכחו כאלו ח"ו אשר

החוב וע"כ יתלונן. שדי צל לבבם בפנימיות אבל בחיצוניות,

לקבוע בו, לדבקה וחפץ ד' את האוהב אחד כל על קדוש

ולברכה. טובה הרבה יפעול וזה בתורה לימוד שיעורי

מדות בהם יש טובה לבבם כי מאחר יחיו הבנים בדבר

בדרך ויתנהגו השי"ת ירחם אשר גדולה תקוה יש ישראל,

בעזרו יהי' והשי"ת בגו"ר. לבבם יחזק הטוב והאל הישרה,

וישתדל לתורה, עתים לקבוע יוכל אשר בריוח פרנסה לו ויתן

כמיועד כפולה בברכה ויתברך כאמור, זולתו עם להיטיב

תורה. למחזיקי

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ì,BîLuega okl ,iaeh xa diwlg ax zrck mipta lawzne xg`ny ¦§

.aiig
:`xnbd dywn`ziixady eizeaxn laiw inic axy gkedy xg`l

,epnf mcew dhigya zwqer i`eil iax lydéúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¥
àðeä áøcmcew uega ehgyy my`y my x`ean ixdy ,ef `ziixan §©¨

`ped ax itle ,mipta lawzn `ed jky oeik ,aiig enyl `ly epnf
okzi `l leqt enyl ehgy m`e xg`ny ,mipta lawzn epi` `ed

.xyk didi enyl `ly ehgy m`y

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àðeä áø Cì øîàdna - ¨©¨©¨¨¨§©¨§¦©
,zxacn i`eil iax ly `ziixadLéøôäL ïBâkrxevnd e` xifpd §¤¦§¦

úeéøçàì úBîLà ézLcg`d ca`i m`y my`l zenda izy - §¥£¨§©£¨
ie`x `ed df ote`a ,uega epnf mcew mdn cg` hgye ,ipya xtkzi

meyn ,mipta daxwdlàøwéòî eäéépéî ãçcmdn cg`y - §©¦©§¥¦¨¨
dligzkln,àéä äìBò,zxg`a eilra extkzdy my`a oicd jky ¨¦

dndady `vnpe .zeler einca e`iaie dctie men ea letiy cr drxi
uega ehgy m` okle ,dler myl mipta daxwdl die`x uega hgyy

,dctp `le my`a men ltp `l oiicry s`e ,aiig dler myl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א



ipyקמד ,oey`x - hl ,gl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãå÷ô úùøô
çìàëéãe÷ô älàïåùàøøLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬

øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈
:ïäkä ïøäà-ïaáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
âëLøç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´

éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−
:LMáeñ(éåì)ãëìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk ©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ

íéøNrå òLz äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ
ìLe úBàî òáLe økkLãwä ì÷La ì÷L íéL: ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

äëòáLe óìàå økk úàî äãrä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦®̈§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

åëìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä̈«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

ììLe óìà úBàî-LLúBàî Lîçå íéôìà úL §¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçåæëéðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå ©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´

úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬
:ïãàì økk økkä(ìàøùé)çëòáLe óìàä-úàå ©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³

íéãenrì íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöåèëäôeðzä úLçðe §¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«§¬¤©§−̈

:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàå økk íéráLìNriå ¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−¨«¤©©´©
úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà çút éðãà-úà däÀ¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©

àìøöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñèìàúrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe ¨¦«¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©
ì ãøN-éãâá eNr éðMä-úà eNriå Lãwa úøL ©¨¦½¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤

ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(931 'nr b zegiy ihewl)

˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈

Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

לבאר, ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיינּו

ׁשּלֹו הרׁשּות מּדברי עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדהּנה

מּלבּדֹו", עֹוד ׁש"אין מהּכרה ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ'מקּדׁש'

ואמּונה והּכרה אלקי". וכח "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהעֹולם

אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן העגל, חטא ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ּגם אּלא ּדוקא, ּבה' ּכפירה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּפרּוׁשּה

ה'. ְִַמּלבד

éðùáúrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðLâõv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå ¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´

ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa úBNrì íìéút§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈
:áLç äNrî LMä CBúáe éðMä úrìBz CBúáe§²©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«

ãéðL-ìr úøáç Bì-eNr úôúkáéúëåéúååö÷ §¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬
éø÷:øaç åéúBö÷äepnî åéìr øLà Búcôà áLçå §−̈ª¨«§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ eäNrîk àeä»§©«£¥¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk øæLî LLåñåeNriå §¥´¨§®̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ

úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ
:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBç éçeztæíúà íNiå ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈

øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìr©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeöôçäNrî ïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤©«£¥¬

úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðLèïLçä-úà eNr ìeôk äéä reáø ¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤

:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæéäraøà Bá-eàìîéå ¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«©§©̧§½©§¨−̈
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà éøeè́¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

àé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäåáééLéìMä øehäå §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®
ì:äîìçàå BáL íLâéLéLøz éréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬

:íúàlîa áäæ úöaLî úañeî äôLéå íäL−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«
ãéíézL äpä ìûøNé-éða úîL-ìr íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬

BîL-ìr Léà íúç éçezt íúîL-ìr äøNr¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½
ì:èáL øNr íéðLåèúøLøL ïLçä-ìr eNriå ¦§¥¬¨−̈¨«¤©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ

:øBäè áäæ úár äNrî úìábæèézL eNriå ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ
ézL-úà eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨®̈©¦§À¤§¥Æ

:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úòahäæéúúárä ézL eðziå ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézL-ìr áäfäçéúàå ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷ ézL§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ

iying ,iriax ,iyily - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤
:ãôàäàëúòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå ¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ

-àìå ãôàä áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä̈«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ
ýåýé äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Úׁשּי ," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»ַָ

. ׁש"ּתלּוי – החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק

על .ÂÈ�ÙlÓ BaÏׁשּבֹו ּפנימי והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ַƒƒ¿»»ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

זהּו הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ÁfÈ("מּלפניו" ‡ÏÂ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ«

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰חיצֹונּיים והכי נמּוכים הכי הּדברים ּגם – «…∆≈«»≈…ְְֲֲִִִִִִִַַַָ

והכי נעלים הכי לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשּבאדם

ׁשּבֹו. ְִִִֶּפנימּיים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëåéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²

:røwé àì áéáñãëéðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå ¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾
bøàå úìëz:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eNriå §¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬©«£Ÿ¥−

íéðnøä CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À
:íéðnøä CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìråëïîrt ©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ

ì áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøåúøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñæë-úà eNriå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤

:åéðáìe ïøäàì âøà äNrî LL úðúkäçëúàå ©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´
Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönäñ ©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áìéða eNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el zegiy ihewl)

È�L ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë�·‡‰ ˙‡Â(כט (לט, ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

חסד הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמלך ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰ÍÏnּבפני È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚLkולכן . ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆ְֵָ

ּבאבנט היה וזה ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש,

ההכנה יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו È�ÙÏּדוקא, „ÓÚÏ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ«¬…ƒ¿≈

ÍÏn‰. «∆∆

éòéáø
éùéîç,

âììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥®̈§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤

:Cñnääì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úà ©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤
åì:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«
æìäëørnä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàåçìçaæî úàå §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´
úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾

:ìäàä çút Cñîèì-úàå úLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤
åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®

:Bpk-úàå øikä-úàîäéãnr-úà øöçä érì÷ úà ¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨
ì Cñnä-úàå äéðãà-úàååéøúéî-úà øöçä ørL §¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìáî-øLà ìëk §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤
úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−

:äãárä-ìkâîäpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ
íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr̈´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê� ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók (רש"י)�¯‡‰ ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

לֹומר, ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

מּכחם הּמׁשּכן עבֹודת נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהּנה

Ï‡¯NÈׁשל È�aיׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ואף ּדלּתתא'. 'אתערּותא ּבדר , ֶ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם; הּׁשכינה הׁשראת את להביא ּבכחּה אין מיחדת, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחביבּות

ׁשל מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש 'אתערּותא‰aw"‰לזה ּבדר , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ«»»ְְֲִֶֶָ

ְִֵָּדלעילא'.

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-íBéa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«
ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−

:ãrBî ìäàâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
:úëøtä-úà ïøàä-ìrãïçìMä-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈



קמה iying ,iriax ,iyily - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤
:ãôàäàëúòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå ¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ

-àìå ãôàä áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä̈«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ
ýåýé äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Úׁשּי ," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»ַָ

. ׁש"ּתלּוי – החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק

על .ÂÈ�ÙlÓ BaÏׁשּבֹו ּפנימי והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ַƒƒ¿»»ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

זהּו הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ÁfÈ("מּלפניו" ‡ÏÂ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ«

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰חיצֹונּיים והכי נמּוכים הכי הּדברים ּגם – «…∆≈«»≈…ְְֲֲִִִִִִִַַַָ

והכי נעלים הכי לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשּבאדם

ׁשּבֹו. ְִִִֶּפנימּיים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëåéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²

:røwé àì áéáñãëéðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå ¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾
bøàå úìëz:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eNriå §¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬©«£Ÿ¥−

íéðnøä CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À
:íéðnøä CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìråëïîrt ©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ

ì áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøåúøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñæë-úà eNriå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤

:åéðáìe ïøäàì âøà äNrî LL úðúkäçëúàå ©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´
Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönäñ ©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áìéða eNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el zegiy ihewl)

È�L ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë�·‡‰ ˙‡Â(כט (לט, ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

חסד הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמלך ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰ÍÏnּבפני È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚLkולכן . ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆ְֵָ

ּבאבנט היה וזה ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש,

ההכנה יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו È�ÙÏּדוקא, „ÓÚÏ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ«¬…ƒ¿≈

ÍÏn‰. «∆∆

éòéáø
éùéîç,

âììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥®̈§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤

:Cñnääì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úà ©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤
åì:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«
æìäëørnä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàåçìçaæî úàå §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´
úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾

:ìäàä çút Cñîèì-úàå úLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤
åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®

:Bpk-úàå øikä-úàîäéãnr-úà øöçä érì÷ úà ¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨
ì Cñnä-úàå äéðãà-úàååéøúéî-úà øöçä ørL §¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìáî-øLà ìëk §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤
úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−

:äãárä-ìkâîäpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ
íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr̈´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê� ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók (רש"י)�¯‡‰ ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

לֹומר, ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

מּכחם הּמׁשּכן עבֹודת נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהּנה

Ï‡¯NÈׁשל È�aיׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ואף ּדלּתתא'. 'אתערּותא ּבדר , ֶ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם; הּׁשכינה הׁשראת את להביא ּבכחּה אין מיחדת, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחביבּות

ׁשל מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש 'אתערּותא‰aw"‰לזה ּבדר , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ«»»ְְֲִֶֶָ

ְִֵָּדלעילא'.

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-íBéa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«
ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−

:ãrBî ìäàâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
:úëøtä-úà ïøàä-ìrãïçìMä-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈



iriayקמו ,iyy - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úà úéìräå äøðnä-úà úàáäå Bkør-úà zëørå§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤
:äéúøðäéðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå ¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−

:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãrä ïBøà£´¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«
å-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤

:ãrBîæïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå ¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´
:íéî íL zúðå çaænäçáéáñ øöçä-úà zîNå ©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®

:øöçä ørL Cñî-úà zúðåèïîL-úà zç÷ìå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤
Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®

:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷åézçLîe §¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²
çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úà¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©

:íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäåàéøikä-úà zçLîe §¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáé-úàå ïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤

:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéðä½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦
âéBúà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²

:éì ïäëå Búà zLc÷åãézLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬
:úðzk íúàåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤
ðäëå íäéáàéì eíúçLî íäì úéäì äúéäå £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²

:íúøãì íìBò úpäëìæèøLà ìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧
:äNr ïk Búà ýåýé äeöñ ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek zegiy ihewl)

˙�˙k . . ÂÈ�a ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â,מ) ¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆

יגֿיד)

ׁשלמּות את ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' ט,מציאּות (שמיני ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

ויׁשכג) הּׁשכינה. הׁשראת נפעלה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ידי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעל

להיֹות צרי היה ׁשּלכן היינּוÏkלֹומר, זֹו, לעבֹודה ההכנה ְִִֵֶַָָָָ»ְֲֲַַַָָָ

ּכיÏkהלּבׁשת מׁשה, ידי על הּכתנת), רק (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְַַָ»ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

ּומׁשה לג: לט, לעיל רׁש"י (ראה הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּוא

ֱִֶהעמידֹו).

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä LãçìçéïkLnä-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈

åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦®̈
:åéãenr-úà í÷iåèéïkLnä-ìr ìäàä-úà Nøôiå ©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈

äeö øLàk äìrîìî åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéñë-ìà úãrä-úà ïziå çwiå §Ÿ̈−¤¤«©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤

-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä-úà íNiå ïøàä́̈¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤
:äìrîìî ïøàä-ìr úøtkäàëïøàä-úà àáiå ©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»

ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãräñáëïziå ¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³

ïçìMä-úàäðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa ¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨
:úëøtì õeçîâëéðôì íçì Cør åéìr Cøriå ¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéñãëíNiå §Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤
ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤

:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeöñåëáäfä çaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈

:úëøtä éðôì ãrBî ìäàaæëúøè÷ åéìr øè÷iå §´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk íénññ ©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` zegiy ihewl)

ÂÈ�„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»

ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È– ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות לבּטּול,‡„�ÌÈרֹומזים רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְְִִ

אבל האמּורֹות, הּפרטּיֹות העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא

א ׁשּבּמׁשּכן, ּביֹותר הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

התחלת ואף והּיריעֹות. הּקרׁשים ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻהיּו

ו"הֹודּו". אני" "מֹודה - ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום ְֲֲִִִֶַַָָעבֹודת

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëçaæî úàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ¦§©´
-úà åéìr ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä̈«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́¨À̈¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòäñ ¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ìïziå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬
:äöçøì íéî änLàìïøäàå äLî epnî eöçøå ¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ

:íäéìâø-úàå íäéãé-úà åéðáeáììäà-ìà íàáa ¨¨®¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãrBî¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´
äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−

:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À

ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìýåýé ãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½
:ïkLnä-úà àìîåìïkLnä ìrî ïðrä úBìräáe ¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈

é:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæìäìré àì-íàå ¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦¬Ÿ¥«¨¤−
:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðräçìýåýé ïðr ék ¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á£©̧§Ÿ̈³

-ìë éðérì Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬¨
:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa.ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö ¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

xihtn - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(475 'nr fh zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a eÚÒÈ . . Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰·e(לו (מ, ¿≈»∆»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

מסּפר ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות לבאר,‰e˜lzÒ˙על ויׁש ה'. ענן הּׁשכינה, ְְְִַַַַָƒ¿«¿ְְְֲִֵֵַַָָ

ּבתחּתֹונים"; יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָּדהּנה

ׁשּגם ּכח, נֹותן ׁשהּמׁשּכן ּכ ידי על ּבעּקר מתּבּצעת זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכּונה

ּבזמן העּמים' 'מדּבר לברּור רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָּב'מּסע

ׁשאז ׁשם‡ÔÈהּגלּות), ׁשּגם ּכ העֹולם, את מבררים ׁשכינה, ּגּלּוי ֶַָָ≈ְְְִִִֶֶַָָָָָָ

אלקּות. מאיר
פרשתשקלים

ֱִֵֹ

øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈
øôk Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´¯Ÿ¤

âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôðã÷ôa ó ©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤¦§¬Ÿ
:íúàâéúéöçî íéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ Ÿ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬

úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´
:ýåýéì äîeøz ì÷Mäãéíéã÷tä-ìr øáòä ìk ©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½

:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«
åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−

-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©
:íëéúLôðæèéða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´

éðáì äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
:íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNéô ¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny
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Ï‡¯NÈ È�a eÚÒÈ . . Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰·e(לו (מ, ¿≈»∆»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

מסּפר ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות לבאר,‰e˜lzÒ˙על ויׁש ה'. ענן הּׁשכינה, ְְְִַַַַָƒ¿«¿ְְְֲִֵֵַַָָ

ּבתחּתֹונים"; יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָּדהּנה

ׁשּגם ּכח, נֹותן ׁשהּמׁשּכן ּכ ידי על ּבעּקר מתּבּצעת זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכּונה

ּבזמן העּמים' 'מדּבר לברּור רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָּב'מּסע

ׁשאז ׁשם‡ÔÈהּגלּות), ׁשּגם ּכ העֹולם, את מבררים ׁשכינה, ּגּלּוי ֶַָָ≈ְְְִִִֶֶַָָָָָָ
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jxevl cren ld`l `eal cizr `edy oeik ,''dl'n `ed herind okl
e ,iecieïàkxaecn dpyna,éecéå øçàìgzt l`e'n `ed herind okl ¨§©©¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי - שקלים בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:076:018:268:228:598:559:579:5417:4017:4518:0418:0817:2418:18באר שבע )ח(

6:086:008:268:228:588:549:569:5317:3817:4318:0318:0717:1218:17חיפה )ח(

6:045:578:258:218:568:529:559:5217:4017:4418:0418:0817:0418:16ירושלים )ח(

6:096:028:278:238:598:559:589:5417:3917:4318:0318:0817:2318:18תל אביב )ח(

6:376:258:488:429:209:1410:1610:1117:3917:4818:0818:1717:2818:30אוסטריה וינה )ח(

6:587:059:419:4410:1310:1611:2011:2120:0719:5820:3320:2419:4020:35אוסטרליה מלבורן )ק(

6:396:288:508:449:229:1610:1810:1417:4217:5018:1118:1917:3118:23אוקראינה אודסה )ח(

6:236:128:348:279:069:0010:029:5717:2217:3217:5218:0217:1218:06אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:526:409:018:549:339:2610:2810:2317:4517:5518:1618:2617:3518:30אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:446:318:538:469:259:1910:2110:1617:3817:4818:0918:1917:2918:23אוקראינה קייב )ח(

6:116:008:238:168:558:489:509:4617:1317:2217:4217:5117:0217:55אוקראינה דונייצק )ח(

7:036:529:159:099:489:4210:4410:4018:1018:1818:3818:4617:5918:59איטליה מילאנו )ח(

6:166:158:498:489:199:1810:2210:2018:3818:3618:5918:5718:1819:01אקוואדור קיטו )ח(

6:366:429:169:199:499:5110:5510:5619:3519:2720:0019:5219:1120:03ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:187:2510:0510:0810:3610:3811:4311:4420:3720:2721:0420:5420:1120:58ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:406:318:558:509:289:2310:2510:2117:5918:0518:2518:3117:4618:35ארה״ב בולטימור )ח(

6:306:218:458:409:179:1210:1510:1117:4817:5518:1518:2117:3618:32ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:316:218:468:409:189:1310:1510:1117:4817:5418:1418:2117:3518:32ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:076:589:229:179:549:4910:5110:4718:2318:3018:5018:5718:1119:08ארה״ב דטרויט )ח(

6:476:409:069:029:389:3510:3710:3418:2218:2618:4618:5018:0718:59ארה״ב היוסטן )ח(

6:216:138:398:359:119:0710:0910:0617:5117:5618:1618:2117:3718:30ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:446:389:049:019:379:3310:3610:3318:2418:2718:4718:5018:0818:59ארה״ב מיאמי )ח(

6:286:188:418:369:149:0910:1110:0717:4217:4918:0818:1517:2918:28ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:246:158:418:359:129:0710:0910:0517:4317:5018:1018:1717:3118:27ארה״ב שיקאגו )ח(

6:236:249:039:039:329:3210:3610:3619:0819:0419:3019:2618:4619:30בוליביה לה פאס )ח(

7:307:179:389:3110:1110:0411:0611:0118:2118:3118:5219:0218:1119:18בלגיה אנטוורפן )ח(

7:297:169:389:3110:1010:0311:0511:0018:2318:3318:5419:0418:1319:19בלגיה בריסל )ח(

6:486:348:558:479:279:1910:2110:1517:3017:4218:0418:1617:2218:20בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:565:598:348:359:069:0610:1010:1018:4218:3719:0518:5918:1919:06ברזיל ס.פאולו )ח(

5:435:458:218:218:528:539:569:5718:2818:2318:5118:4518:0618:52ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:476:348:568:499:289:2110:2310:1817:4017:5118:1218:2217:3118:37בריטניה לונדון )ח(

6:596:459:068:599:389:3110:3310:2817:4517:5718:1818:2917:3718:45בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:556:429:038:569:359:2810:3010:2517:4417:5518:1618:2717:3518:31גרמניה ברלין )ח(

7:096:579:209:149:529:4510:4710:4318:0718:1718:3818:4817:5818:52גרמניה פרנקפורט )ח(

5:535:578:348:359:059:0610:1010:1018:4818:4219:1119:0518:2519:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:586:539:209:179:539:5010:5210:5018:4518:4719:0719:0918:2919:13הודו בומביי )ח(

6:526:479:169:139:489:4510:4810:4518:4318:4519:0519:0718:2719:11הודו פונה )ח(

6:266:158:378:319:099:0310:0510:0117:2817:3717:5718:0617:1718:10הונגריה בודפשט )ח(

6:406:308:548:499:269:2110:2310:1917:5518:0218:2118:2817:4218:32טורקיה איסטנבול )ח(

6:576:499:139:099:469:4110:4310:4018:1918:2518:4418:5018:0618:54יוון אתונה )ח(
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זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:476:368:588:529:309:2410:2610:2217:4817:5718:1718:2617:3818:30מולדובה קישינב )ח(

6:506:469:189:159:489:4510:4810:4618:4918:5119:1119:1318:3219:17מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:036:108:478:519:209:2410:2710:2919:2119:1119:4919:3918:5319:43ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:256:198:488:449:199:1510:1810:1518:0818:1218:3218:3517:5318:39נפאל קטמנדו )ח(

7:127:119:409:3910:1310:1211:1411:1319:2219:2119:4319:4219:0319:46סינגפור סינגפור )ח(

6:236:108:338:259:048:579:599:5417:1517:2617:4717:5717:0618:01פולין ורשא )ח(

6:086:098:408:409:129:1210:1510:1518:3318:3018:5518:5218:1318:56פרו לימה )ח(

7:207:099:339:2710:059:5911:0110:5718:2718:3618:5619:0418:1619:16צרפת ליאון )ח(

7:347:229:459:3810:1710:1011:1211:0818:3418:4319:0419:1318:2419:27צרפת פריז )ח(

6:015:598:338:319:039:0110:0510:0418:1718:1718:3918:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:546:449:089:039:409:3510:3710:3318:0718:1518:3518:4217:5518:54קנדה טורונטו )ח(

6:336:238:468:409:189:1210:1510:1017:4117:4918:1018:1817:3018:30קנדה מונטריאול )ח(

6:176:098:328:289:069:0110:0310:0017:4017:4518:0518:1017:2618:14קפריסין לרנקה )ח(

7:227:079:299:2110:009:5210:5410:4918:0418:1618:3818:5017:5619:06רוסיה מוסקבה )ח(

7:046:529:149:089:479:4110:4310:3818:0518:1418:3418:4317:5418:47רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:066:559:199:139:509:4410:4710:4218:1218:2118:4118:5018:0119:02שוייץ ציריך )ח(

6:336:308:578:559:309:2810:3010:2818:2818:2918:5018:5118:1118:55תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קני לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי - שקלים 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
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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