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ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -41,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
12,500 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 



ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:ד

אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
כמעט חינם

המפעל 13

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 514

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 2/9

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אורן - על הדרך

נווה נוי

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון 
בוכניק אבי

הבנים 10

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

בא ליירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

 ירושלים
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 1/5

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 16

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 35

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
גרוס דוב

סמילנסקי 15

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

עומר
חטואל שמואל

רותם 15

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 38

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:
כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות
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קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

יחזקאל חנהקרית מוצקין

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 17

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 25שערי תקווה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(
שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א
קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

תל אביב
מרכולית בבלי

הזוהר 32

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

בית אל 15תל אביב

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:
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 פה .............ראהלשבוע פרשת   ליוםפרקים'  ג–  )יג
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  נביאים וכתובים   )טז

  כטק........................ ל פרק יםתהל, ט פרק ב-מואלש

 לאק........................................מסכת שבת בעקעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  לבק......................................... סב עד דף נוף מד

  

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט
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   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ
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 סהק............................................ר האמצעי"אדמו
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   עץ החייםס קונטר  )כה
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 פ................ראהלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 פה .............ראהלשבוע פרשת   ליוםפרקים'  ג–  )יג

  טוק ..........ראהלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  כבק.............ראהלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז
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   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח
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 סאק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ
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    תורהלקוטי   )כא

 סבק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 סהק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג
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   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 סחק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 סחק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 סטק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 עק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 עבק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 בעק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 דעק..........................ופרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 

 עהק...............................חומש לקריאה בציבור  )לא

 פבק.......................ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

  פגק.....................סדר הדלקת נרות לשבת קודש  )לג



ח

ycegd mikxan ,d`x zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,lel`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

הּברכה¯‡‰ את ּוקללה, ּברכה הּיֹום לפניכם נֹותן אנכי ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
אנכי אׁשר אלקיכם הוי' מצוֹות אל ּתׁשמעּו ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאׁשר

אתכם להבין1מצּוה וצרי ּתׁשמעּו,2. אׁשר ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
אם למימר ליּה הוה הענין סגנֹון מּצד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדלכאֹורה,
ולּמה ּתׁשמעּו, לא אם ההפכי ּבּצד ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּתׁשמעּו,
אנכי ׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם ּתׁשמעּו. אׁשר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
להבין צרי וגם ולפניכם. אנכי ענין מהּו לפניכם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנֹותן
מדּבר זה ׁשּכתּוב ּכיון ּדלכאֹורה, ּתׁשמעּו, ּׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמה
אלקיכם הוי' מצֹות אל הּכתּוב: (ּכסּיּום הּמצֹות ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבענין
הּקּיּום הּוא הּמצֹות ענין ועּקר אתכם), מצּוה אנכי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹאׁשר
ּומהּו ּתעׂשּו, אׁשר למימר ליּה הוה אםּֿכן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהעׂשּיה,
עלּֿפי זה לבאר אפׁשר ולכאֹורה ּתׁשמעּו. אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאֹומרֹו

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב הּפסּוק3מה ּבית4על הוי' ּדבר ׁשמעּו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
אמר ּכ כּו', ּכֹוסֹות ב' לֹו ׁשהיּו למל מׁשל ְֲֶֶֶַַָָָָָֹיעקב,
ונׁשמע, נעׂשה ּבסיני, לפני מזגּתם ּכֹוסֹות ׁשּתי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּקּב"ה
ׁשמעּו ּדכתיב הּוא הדא ּבנׁשמע, הּזהרּו נעׂשה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָׁשברּתם
מה לפרׁש אפׁשר ועלּֿפיֿזה יעקב. ּבית הוי' ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
נׁשּבר, נעׂשה ׁשל ׁשּכֹוס ּדכיון ּתׁשמעּו, אׁשר ּכאן ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּׁשּנאמר
ׁשל ּבכֹוס להּזהר היא עכׁשו ׁשּתֹובעים העבֹודה עּקר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי
הּמדרׁש ּדברי אמנם, ּתׁשמעּו. אׁשר אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנׁשמע,
לא ׁשעכׁשו לֹומר איֿאפׁשר ׁשהרי ּבאּור, צריכים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגּופא
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כוֿכז).1) יא, (ראה פרשתנו פרשתנו2)ריש אוה"ת וראה ואילך). שצו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ראה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 253 ע' ח"כ (תו"מ זה למאמר המשך שהוא נצו"י דש"פ לבי אמר לך ד"ה גם וראה ואילך. תרסח ט.3)ע' פכ"ז, שמו"ר

ד.4) ב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: לבני אומר הקב"ה

¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ,‰ÏÏ˜e ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈ�ÙÏ Ô˙B� ÈÎ�‡ ‰‡¿̄≈»…ƒ≈ƒ¿≈∆«¿»»¿»»∆«¿»»¬∆
ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BÂˆÓ Ï‡ eÚÓLz1. ƒ¿¿∆ƒ¿¬»»¡…≈∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆

לברכה תזכו ה' מצוות אל תשמעו אם ÔÈ·‰Ïכלומר, CÈ¯ˆÂ .2‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«
,eÚÓLz ¯L‡ ·e˙kM∆»¬∆ƒ¿¿
ישראל בני בו המצב מדוע

נקרא ה' מצוות אל שומעים

תשמעו" «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,"אשר
‰Â‰ ÔÈ�Ú‰ ÔB�‚Ò „vÓƒ«ƒ¿»ƒ¿»«»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ,לומר לו היה ≈¿≈«
כתוב להיות צריך היה כלומר

·e˙kL BÓk ,eÚÓLz Ì‡ƒƒ¿¿¿∆»
ÈÎÙ‰‰ „vaההפוך המצב «««»¿ƒ

היפך את הגורם מ"תשמעו",

˙eÚÓLהברכה, ‡Ï Ì‡אל ƒ…ƒ¿¿
וגו' וסרתם אלוקיכם ה' ,מצוות
eÚÓLz ¯L‡ ¯Ó‡� ‰nÏÂ¿»»∆¡«¬∆ƒ¿¿
ההפוך, למצב מקביל בסגנון ולא

תשמעו"? "אם היינו

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
Ô˙B� ÈÎ�‡ ·e˙kL∆»»…ƒ≈
ÈÎ�‡ ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÌÎÈ�ÙÏƒ¿≈∆«ƒ¿«»…ƒ

ÌÎÈ�ÙÏÂבתורה דבר כל שהרי ¿ƒ¿≈∆
נאמר לא שהכתוב וכיוון מדויק

אשר וכד'ÌÎÏנותן‡�Èבלשון

בביטויים בשימוש דווקא אלא

"ÈÎ�‡"ו "ÌÎÈ�ÙÏלהבין צריך "

של הפנימית המשמעות מה

הללו? הביטויים

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«
,eÚÓLz ¯ÓB‡Mבמבט כי ∆≈ƒ¿¿

מתאים לא זה ביטוי גם ראשון

הכתוב וסגנון לתוכן

·e˙kL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆»
˙Bˆn‰ ÔÈ�Úa ¯a„Ó ‰Ê∆¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿

·e˙k‰ ÌeiÒk):מתייחס תשמעו שהביטוי מפורש ‰ÈÂ'בו ˙BˆÓ Ï‡ ¿ƒ«»∆ƒ¿¬»»
‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈ�Ú ¯wÚÂ ,(ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ÔkŒÌ‡ ,‰iNÚ‰Â Ìeiw‰לומר לו ‡L¯היה «ƒ¿»¬ƒ»ƒ≈«»≈¿≈«¬∆
eÚÓLz ¯L‡ B¯ÓB‡ e‰Óe ,eNÚzהמשמעות את להבין צריך ולכן «¬«¿¬∆ƒ¿¿

לשון ולא זו בלשון הכתוב נקט שבגללה "תשמעו" הביטוי של הפנימית

"תעשו". או "תקיימו"

‰Ê ¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂנאמר מדוע האחרונה, השאלה את ¿ƒ¿»∆¿»¿»≈∆
"תעשו", ולא L¯„na"תשמעו" ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ3˜eÒt‰ ÏÚ4 «ƒ«∆»«ƒ¿»««»
'ÈÂ‰ ¯·c eÚÓL[השם=]'· BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÏLÓ ,·˜ÚÈ ˙Èa ƒ¿¿«¬»»≈«¬…»»¿∆∆∆»

,'eÎ ˙BÒBk[להלן הובא המדרש ÈzL[לשון ‰"aw‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»¿≈
È�ÙÏ Ìz‚ÊÓ ˙BÒBk¿«¿∆¿»«
,ÚÓL�Â ‰NÚ� ,È�ÈÒa¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«
e¯‰f‰ ,‰NÚ� Ìz¯·L¿«¿∆«¬∆ƒ»¬
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÚÓL�a¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ

שכתוב ‰ÈÂ'זה ¯·c eÚÓLƒ¿¿«¬»»
.·˜ÚÈ ˙Èa≈«¬…

למלך משל המדרש: לשון וזה

כוסות ב' לי שמרּו לעבדיו ְִשאמר

[עלי דיאטריטא והיה ֲֵהללו

זהיר הוי לו: אמר יקרים] זכוכית

נכנס [המלך] שהוא עד בהם.

אחד עגל היה [לארמון], לפלטין

נגח הפלטין, פתח על שרוי

אחד ונשבר העבד את] [העגל

העבד והיה [מהכוסות] מהם

לפני ומפחד] [רועד ומרתת עומד

אתה למה לו: אמר המלך.

עגל שנגחני לו: אמר מרתת?

לו אמר הכוסות. משני אחד ושבר

בשני. והיזהר דע כן, אם המלך:

שני הקדושֿברוךֿהוא: אמר כך

נעשה בסיני, מזגתם כוסות

עשיתם נעשה, שברתם ונשמע.

הוי, בנשמע. היזהרו עגל, לפני

יעקב. בית ה' דבר שמעו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהמדרש לפי ¿«ƒ∆
Ó‰האמור L¯ÙÏ ¯LÙ‡∆¿»¿»≈«

¯L‡ Ô‡k ¯Ó‡pM∆∆¡«»¬∆
,eÚÓLz"תעשו "אשר ולא ƒ¿¿

‰NÚ� ÏL ÒBkL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆«¬∆
,¯aL�שפגם העגל בחטא ƒ¿«ֶַָ

במתן ישראל שאמרו ה'נעשה' את ו'שבר' בפועל במעשה המצוות קיום בנושא

נשאר ה'נשמע' שרק כך ÂLÎÚתורה ÌÈÚ·BzL ‰„B·Ú‰ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ«»¬»∆¿ƒ«¿»
¯‰f‰Ï ‡È‰.eÚÓLz ¯L‡ B¯ÓB‡ e‰fL ,ÚÓL� ÏL ÒBÎa ƒ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿«∆∆¿¬∆ƒ¿¿

,Ì�Ó‡אשר" בכתוב נאמר לא למה לשאלה ראוי מענה מהווה אינו זה הסבר »¿»
Ùeb‡תעשו", L¯„n‰ È¯·c ÈÎ[עצמו]È¯‰L ,¯e‡a ÌÈÎÈ¯ˆ ƒ¿≈«ƒ¿»»¿ƒƒ≈∆¬≈

ÂLÎÚL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡[ואילך העגל חטא ‡˙[מאז ÌÈÚ·Bz ‡Ï ƒ∆¿»«∆«¿»…¿ƒ∆
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'ebe meid mkiptl ozep ikp` d`x

עכׁשו ּומצֹות הּתֹורה ענין וכל העׂשּיה, ענין את ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָּתֹובעים
ענין ּכל הּנה ּבאמת ּכי ּבלבד, הּׁשמיעה ּבענין רק ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהעׂשּיה העׂשּיה, ּבׁשביל רק הּוא והּׁשמיעה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהּלּמּוד

העּקר ז"ל5הּוא רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשּלא6, הּלֹומד ְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ
לפי ּפניו, על ׁשליתֹו ׁשּתתהּפ לֹו נח לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעלֿמנת
אי ּכן ואם העׂשּיה, ּבׁשביל רק הּוא הּׁשמיעה ענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכל
ענין רק מּלמעלה ּתֹובעים ּדמעכׁשיו לֹומר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאפׁשר

ּתׁשמעּו. אׁשר ּבלבד, ְְְְֲִִִֶַַָהּׁשמיעה

ועׂשּיה,p‰Â‰ב) ּדׁשמיעה הּמדרגֹות חּלּוקי ּבענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבּזהר ּתליא,7איתא אתר ּבהאי ׁשמיעה , ְְְֲִִַַַַַָָָֹ

ׁשמיעה והרמ"ז 'מל ה'מקּדׁש ּופרׁשּו לעילא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעׂשּיה
ּבחינת לעילא, עׂשּיה מלכּות, ּבבחינת ּתליא, אתר ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָּבהאי

להבין וצרי הפ8ּבינה. מבאר מקֹומֹות ּבכּמה והלא , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ּכּידּוע הּבינה, ּבספירת הּוא הּׁשמיעה ּדענין 9הּנ"ל, ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָ
אזן ולכן ּוׁשמיעה, ראּיה ּבחינת הם ּובינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחכמה

ה' עם ס"ג ּבכּמה10ּבגימטרּיא מבאר העׂשּיה ּובענין , ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ
מלכּות נקראת ולכן הּמלכּות, ּבספירת ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמקֹומֹות
הפ זה הרי ּכן, ואם ׁשּבאצילּות, עׂשּיה ּבׁשם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּדאצילּות
והּנה, ּבבינה. ועׂשּיה ּבמלכּות ׁשּׁשמיעה ּכאן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּמבאר
היינּו ּתליא, אתר ּבהאי ׁשּׁשמיעה ּבּזהר ּׁשּכתּוב ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹמה
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מי"ז.5) פ"א אבות ה"ב.6)ראה פ"א ברכות ב.7)ירושלמי קח, שם.8)ח"ג ובכ"מ.9)מק"מ א. עה, משפטים עץ10)תו"א ראה

פ"גֿה. אח"פ) (שער ד שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ�Úa ˜¯ ‡e‰ ÂLÎÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ÏÎÂ ,‰iNÚ‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬ƒ»¿»ƒ¿««»ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
‰p‰ ˙Ó‡a Èk ,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰עכשיו שגם בלבד זו לא אדרבה, «¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆¡∆ƒ≈

אלא העשייה ÏÈ·Laנדרשת ˜¯ ‡e‰ ‰ÚÈÓM‰Â „enl‰ ÔÈ�Ú Ïk»ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰iNÚ‰L ,‰iNÚ‰5Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,6 »¬ƒ»∆»¬ƒ»»ƒ»¿«¬««≈«

˙�ÓŒÏÚ ‡lL „ÓBl‰«≈∆…«¿»
Ct‰˙zL BÏ Á� ˙BNÚÏ«¬…«∆ƒ¿«≈

,ÂÈ�t ÏÚ B˙ÈÏLשלא ועדיף ƒ¿»«»»
כלל ÔÈ�Úייוולד ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«

ÏÈ·La ˜¯ ‡e‰ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈≈
ÂÈLÎÚÓc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿≈«¿»

˜¯ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÚ·Bzאת ¿ƒƒ¿«¿»«
,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«

.eÚÓLz ¯L‡ומאחר ¬∆ƒ¿¿
את תובעים עכשיו גם שבוודאי

העיקר, היא ואדרבה העשייה

נאמר מדוע השאלה חוזרת

לברכה יזכו ישראל שבני בכתוב

"אשר ולא תשמעו" [אם] "אשר

תעשו"?

ביאור בהקדמת יובן והדבר

של הפנימית המשמעות

ו"עשייה" "שמיעה" המושגים

ביניהם. וההבדל

È˜elÁ ÔÈ�Úa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ≈
‰ÚÈÓLc ˙B‚¯„n‰««¿≈ƒ¿ƒ»
¯‰fa ‡˙È‡ ,‰iNÚÂ7, «¬ƒ»ƒ»«…«

‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬««¿»
הזה], במקום תלויה ÏÈÚÏ‡[השמיעה ‰iNÚ.[למעלה]eL¯Ùe ¬ƒ»¿≈»≈¿
Ê"Ó¯‰Â 'CÏÓ Lc˜Ó'‰בוזגלו שלום רבי המקובלים הזוהר [מפרשי «ƒ¿«∆∆¿»«»

זכות] משה ורבי מלך' 'מקדש הספר ÈÏz‡,מחבר ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬««¿»
.‰�Èa ˙�ÈÁa ,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ ,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·aשדרגת כלומר ƒ¿ƒ««¿¬ƒ»¿≈»¿ƒ«ƒ»

העליונות] הספירות מעשר [האחרונה מלכות בבחינת היא ברוחניות השמיעה

הספירות מעשר [השנייה בינה בבחינת היא ברוחניות העשייה ודרגת

העליונות].

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ8,Ï"p‰ CÙ‰ ¯‡·Ó ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡Ï‰Â בניגוד, ¿»ƒ¿»ƒ«¬…¿«»¿¿…»≈∆««
בספירת קשורה והעשייה המלכות בספירת קשורה שהשמיעה כאן למבואר

להיפך בדיוק אחרים במקומות מבואר ‰e‡הבינה, ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Úc -¿ƒ¿««¿ƒ»
Úe„ik ,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒa9‰i‡¯ ˙�ÈÁa Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁL ƒ¿ƒ««ƒ»«»«∆»¿»ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»

,‰ÚÈÓLeבתורת רבים במקומות מבוארים העליונות הספירות ענייני ¿ƒ»
מקבילים כוחות עשר בה שיש האדם מנפש ודוגמאות משלים לפי ְִָהחסידות

לראיה החכמה של המיוחדת השייכות של זה בעניין גם וכך הספירות. לעשר

כפי ראיה בשם גם נקראת בשכל דבר וקליטת תפיסת לחכמה: הבינה ושל

בצורה דבר של וקליטה תפיסה שמשמעותו השכל' ב'עין ראיה מהביטוי שמובן

מהותי הבדל יש זה ובנושא בעיניים. נראה הדבר כאילו ובהירה וודאית ברורה,

באמצעות קליטה הבינה, שבכוח לזו החכמה בכוח והתפיסה הקליטה בין

ואילו לראיה דומה החכמה

דומה הבינה באמצעות קליטה

שהחכמה זה, במובן לשמיעה.

ברמה הדבר את להבין מסוגלת

ב'עין בהירות של יותר גבוהה

קרוב לחוש לאדם ולגרום השכל'

הבנה מאשר יותר המובן לנושא

אכן הנושא שבה בלבד בינה של

ובהיר מאיר פחות הוא אבל מובן

בהבדל ומדובר קרוב. ופחות

ההבדל כמו מהותי ומאד גדול

לשמיעתו בעיניים דבר ראיית בין

הקרבה שכמובן באוזניים

גדולה היא בראיה והמוחשיות

בקבלה ומבואר שיעור. לאין

המורכב הוי' שם כי וחסידות

ה' ו' ה' י', האותיות מארבעת

בהתאם שונות, בצורות מופיע

ה' האות האותיות. של ל'מילוי'

ה' ב'מילוי' להיות יכולה למשל

יכולה והיא ה"ה, – כך ולהיכתב

או ה"א, - אל"ף במילוי להיות

הצורות ואחת ה"י. – יו"ד במילוי

היינו יודי"ן במילוי הוי' שם היא

ונקרא 63 בגימטריא שעולה ה"י וא"ו ה"י Ò"‚יו"ד Ì˘כנגד מכוון זה ְֵושם

- כנ"ל השמיעה, בנושא קשורה הבינה שספירת ומאחר הבינה. ≈«¿ÔÎÏÂספירת
ÔÊ‡השמיעה איבר ‰'שהיא ÌÚ ‚"Ò ‡i¯ËÓÈ‚a10,היא אזן כלומר, …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ

זה לענין הה' של והקשר (63) ס"ג בגימטריא – (5) ה' ובתוספת 58 בגימטריא

בהערות). שצויין (כפי קבלה בספרי מבואר

˙¯ÈÙÒa ‡È‰L ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰iNÚ‰ ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿«»¬ƒ»¿…»¿«»¿∆ƒƒ¿ƒ«
‰iNÚ ÌLa ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿»≈ƒ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¬ƒ»
‰ÚÈÓML Ô‡k ¯‡·n‰ CÙ‰ ‰Ê È¯‰ ,Ôk Ì‡Â ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ¿ƒ≈¬≈∆≈∆«¿…»»∆¿ƒ»

.‰�È·a ‰iNÚÂ ˙eÎÏÓa¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
שהשמיעה גם הפרטים, בשני לעיל האמור של המשמעות את אפוא להבין יש

היא שהשמיעה אחרים במקומות למבואר בסתירה שעומד דבר במלכות, היא

במקומות האמור את שסותר דבר בבינה, היא שהעשייה האמור את וגם בבינה

במלכות. היא שהעשייה אחרים

,‰p‰Âמהשאלה אחד חלק ÚÈÓML‰לפחות ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ¿ƒ≈«∆»«…«∆¿ƒ»
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עכׁשו ּומצֹות הּתֹורה ענין וכל העׂשּיה, ענין את ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָּתֹובעים
ענין ּכל הּנה ּבאמת ּכי ּבלבד, הּׁשמיעה ּבענין רק ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהעׂשּיה העׂשּיה, ּבׁשביל רק הּוא והּׁשמיעה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהּלּמּוד

העּקר ז"ל5הּוא רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשּלא6, הּלֹומד ְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ
לפי ּפניו, על ׁשליתֹו ׁשּתתהּפ לֹו נח לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעלֿמנת
אי ּכן ואם העׂשּיה, ּבׁשביל רק הּוא הּׁשמיעה ענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכל
ענין רק מּלמעלה ּתֹובעים ּדמעכׁשיו לֹומר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאפׁשר

ּתׁשמעּו. אׁשר ּבלבד, ְְְְֲִִִֶַַָהּׁשמיעה

ועׂשּיה,p‰Â‰ב) ּדׁשמיעה הּמדרגֹות חּלּוקי ּבענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבּזהר ּתליא,7איתא אתר ּבהאי ׁשמיעה , ְְְֲִִַַַַַָָָֹ

ׁשמיעה והרמ"ז 'מל ה'מקּדׁש ּופרׁשּו לעילא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעׂשּיה
ּבחינת לעילא, עׂשּיה מלכּות, ּבבחינת ּתליא, אתר ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָּבהאי

להבין וצרי הפ8ּבינה. מבאר מקֹומֹות ּבכּמה והלא , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ּכּידּוע הּבינה, ּבספירת הּוא הּׁשמיעה ּדענין 9הּנ"ל, ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָ
אזן ולכן ּוׁשמיעה, ראּיה ּבחינת הם ּובינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחכמה

ה' עם ס"ג ּבכּמה10ּבגימטרּיא מבאר העׂשּיה ּובענין , ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ
מלכּות נקראת ולכן הּמלכּות, ּבספירת ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמקֹומֹות
הפ זה הרי ּכן, ואם ׁשּבאצילּות, עׂשּיה ּבׁשם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּדאצילּות
והּנה, ּבבינה. ועׂשּיה ּבמלכּות ׁשּׁשמיעה ּכאן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּמבאר
היינּו ּתליא, אתר ּבהאי ׁשּׁשמיעה ּבּזהר ּׁשּכתּוב ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹמה
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מי"ז.5) פ"א אבות ה"ב.6)ראה פ"א ברכות ב.7)ירושלמי קח, שם.8)ח"ג ובכ"מ.9)מק"מ א. עה, משפטים עץ10)תו"א ראה

פ"גֿה. אח"פ) (שער ד שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ�Úa ˜¯ ‡e‰ ÂLÎÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ÏÎÂ ,‰iNÚ‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬ƒ»¿»ƒ¿««»ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
‰p‰ ˙Ó‡a Èk ,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰עכשיו שגם בלבד זו לא אדרבה, «¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆¡∆ƒ≈

אלא העשייה ÏÈ·Laנדרשת ˜¯ ‡e‰ ‰ÚÈÓM‰Â „enl‰ ÔÈ�Ú Ïk»ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰iNÚ‰L ,‰iNÚ‰5Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,6 »¬ƒ»∆»¬ƒ»»ƒ»¿«¬««≈«

˙�ÓŒÏÚ ‡lL „ÓBl‰«≈∆…«¿»
Ct‰˙zL BÏ Á� ˙BNÚÏ«¬…«∆ƒ¿«≈

,ÂÈ�t ÏÚ B˙ÈÏLשלא ועדיף ƒ¿»«»»
כלל ÔÈ�Úייוולד ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«

ÏÈ·La ˜¯ ‡e‰ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈≈
ÂÈLÎÚÓc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿≈«¿»

˜¯ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÚ·Bzאת ¿ƒƒ¿«¿»«
,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«

.eÚÓLz ¯L‡ומאחר ¬∆ƒ¿¿
את תובעים עכשיו גם שבוודאי

העיקר, היא ואדרבה העשייה

נאמר מדוע השאלה חוזרת

לברכה יזכו ישראל שבני בכתוב

"אשר ולא תשמעו" [אם] "אשר

תעשו"?

ביאור בהקדמת יובן והדבר

של הפנימית המשמעות

ו"עשייה" "שמיעה" המושגים

ביניהם. וההבדל

È˜elÁ ÔÈ�Úa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ≈
‰ÚÈÓLc ˙B‚¯„n‰««¿≈ƒ¿ƒ»
¯‰fa ‡˙È‡ ,‰iNÚÂ7, «¬ƒ»ƒ»«…«

‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬««¿»
הזה], במקום תלויה ÏÈÚÏ‡[השמיעה ‰iNÚ.[למעלה]eL¯Ùe ¬ƒ»¿≈»≈¿
Ê"Ó¯‰Â 'CÏÓ Lc˜Ó'‰בוזגלו שלום רבי המקובלים הזוהר [מפרשי «ƒ¿«∆∆¿»«»

זכות] משה ורבי מלך' 'מקדש הספר ÈÏz‡,מחבר ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬««¿»
.‰�Èa ˙�ÈÁa ,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ ,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·aשדרגת כלומר ƒ¿ƒ««¿¬ƒ»¿≈»¿ƒ«ƒ»

העליונות] הספירות מעשר [האחרונה מלכות בבחינת היא ברוחניות השמיעה

הספירות מעשר [השנייה בינה בבחינת היא ברוחניות העשייה ודרגת

העליונות].

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ8,Ï"p‰ CÙ‰ ¯‡·Ó ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡Ï‰Â בניגוד, ¿»ƒ¿»ƒ«¬…¿«»¿¿…»≈∆««
בספירת קשורה והעשייה המלכות בספירת קשורה שהשמיעה כאן למבואר

להיפך בדיוק אחרים במקומות מבואר ‰e‡הבינה, ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Úc -¿ƒ¿««¿ƒ»
Úe„ik ,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒa9‰i‡¯ ˙�ÈÁa Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁL ƒ¿ƒ««ƒ»«»«∆»¿»ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»

,‰ÚÈÓLeבתורת רבים במקומות מבוארים העליונות הספירות ענייני ¿ƒ»
מקבילים כוחות עשר בה שיש האדם מנפש ודוגמאות משלים לפי ְִָהחסידות

לראיה החכמה של המיוחדת השייכות של זה בעניין גם וכך הספירות. לעשר

כפי ראיה בשם גם נקראת בשכל דבר וקליטת תפיסת לחכמה: הבינה ושל

בצורה דבר של וקליטה תפיסה שמשמעותו השכל' ב'עין ראיה מהביטוי שמובן

מהותי הבדל יש זה ובנושא בעיניים. נראה הדבר כאילו ובהירה וודאית ברורה,

באמצעות קליטה הבינה, שבכוח לזו החכמה בכוח והתפיסה הקליטה בין

ואילו לראיה דומה החכמה

דומה הבינה באמצעות קליטה

שהחכמה זה, במובן לשמיעה.

ברמה הדבר את להבין מסוגלת

ב'עין בהירות של יותר גבוהה

קרוב לחוש לאדם ולגרום השכל'

הבנה מאשר יותר המובן לנושא

אכן הנושא שבה בלבד בינה של

ובהיר מאיר פחות הוא אבל מובן

בהבדל ומדובר קרוב. ופחות

ההבדל כמו מהותי ומאד גדול

לשמיעתו בעיניים דבר ראיית בין

הקרבה שכמובן באוזניים

גדולה היא בראיה והמוחשיות

בקבלה ומבואר שיעור. לאין

המורכב הוי' שם כי וחסידות

ה' ו' ה' י', האותיות מארבעת

בהתאם שונות, בצורות מופיע

ה' האות האותיות. של ל'מילוי'

ה' ב'מילוי' להיות יכולה למשל

יכולה והיא ה"ה, – כך ולהיכתב

או ה"א, - אל"ף במילוי להיות

הצורות ואחת ה"י. – יו"ד במילוי

היינו יודי"ן במילוי הוי' שם היא

ונקרא 63 בגימטריא שעולה ה"י וא"ו ה"י Ò"‚יו"ד Ì˘כנגד מכוון זה ְֵושם

- כנ"ל השמיעה, בנושא קשורה הבינה שספירת ומאחר הבינה. ≈«¿ÔÎÏÂספירת
ÔÊ‡השמיעה איבר ‰'שהיא ÌÚ ‚"Ò ‡i¯ËÓÈ‚a10,היא אזן כלומר, …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ

זה לענין הה' של והקשר (63) ס"ג בגימטריא – (5) ה' ובתוספת 58 בגימטריא

בהערות). שצויין (כפי קבלה בספרי מבואר

˙¯ÈÙÒa ‡È‰L ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰iNÚ‰ ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿«»¬ƒ»¿…»¿«»¿∆ƒƒ¿ƒ«
‰iNÚ ÌLa ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿»≈ƒ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¬ƒ»
‰ÚÈÓML Ô‡k ¯‡·n‰ CÙ‰ ‰Ê È¯‰ ,Ôk Ì‡Â ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ¿ƒ≈¬≈∆≈∆«¿…»»∆¿ƒ»

.‰�È·a ‰iNÚÂ ˙eÎÏÓa¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
שהשמיעה גם הפרטים, בשני לעיל האמור של המשמעות את אפוא להבין יש

היא שהשמיעה אחרים במקומות למבואר בסתירה שעומד דבר במלכות, היא

במקומות האמור את שסותר דבר בבינה, היא שהעשייה האמור את וגם בבינה

במלכות. היא שהעשייה אחרים

,‰p‰Âמהשאלה אחד חלק ÚÈÓML‰לפחות ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ¿ƒ≈«∆»«…«∆¿ƒ»
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f"iyz'dי ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

למה סֹותר זה ׁשאין לבאר אפׁשר הּמלכּות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבספירת
ּבינה, ּבבחינת היא ׁשּׁשמיעה מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּׁשּכתּוב
ּכאׁשר מדּברים. ׁשּבהם הּמדרגֹות ּבחּלּוקי ּתלּוי ׁשּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפי
ּבחכמה היא ראּיה אזי ּובינה, חכמה ּבענין ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָמדּברים
ונּוקבא, זעירֿאנּפין ּבענין ּוכׁשּמדּברים ּבבינה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּוׁשמיעה

ּוׁשמיע זעירֿאנּפין ּבבחינת היא ראּיה ּבבחינתאזי ה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָ
ּבבינה, היא ׁשמיעה הּנה החכמה ׁשּלגּבי והינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמלכּות.
ׁשּמצינּו ּוכפי ּבמלכּות. היא ׁשמיעה זעירֿאנּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּולגּבי
זה ׁשּבחינת מבאר ּדלפעמים וכה, זה ּבענין לּדבר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדגמא
רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּבבינה, ּכה ּובחינת ּבחכמה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיא

ּבזה,11ז"ל נתנּבא ּומׁשה ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ּבזה ּונבּואת12ּומבאר ּבחכמה, היא (זה) מׁשה ׁשּנבּואת , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּכּידּוע ּבבינה, היא (ּכה) הּנביאים ּומקֹור13ׁשאר ּדׁשרׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
היא זה ׁשּבחינת מבאר ולפעמים מהּבינה. היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנבּואה

ׁשּכתּוב ּכמֹו היא14ּבזעירֿאנּפין, ּכה ּובחינת אלי, זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ּכדמּותנּו הּנה15ּבמלכּות, ּובינה, חכמה ׁשּבענין והינּו, . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּובענין ּכה. ּבחינת היא ּובינה זה ּבחינת היא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹחכמה
זה, ּבחינת הּוא זעירֿאנּפין הּנה ונּוקבא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָזעירֿאנּפין
ּדבינה ּכה ׁשּבחינת ּדהגם ּומּובן, ּכה. ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹּומלכּות
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מטות.11) ר"פ ופרש"י ספרי ואילך.12)ראה א'רפג ע' מטות אוה"ת א).13)ראה (מט, תכ"א תקו"ז ב.14)ראה טו, בשלח

כו.15) א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa e�ÈÈ‰ ,‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a¿«¬««¿»«¿ƒ¿ƒ«««¿∆¿»¿»≈
‡È‰ ‰ÚÈÓML ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ·e˙kM ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆≈¿«∆»¿«»¿∆¿ƒ»ƒ
Ì‰aL ˙B‚¯„n‰ È˜elÁa ÈeÏz ‰fL ÈÙÏ ,‰�Èa ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ≈««¿≈∆»∆

.ÌÈ¯a„Óבהתאם שונות בהגדרות יוגדר עצמו דבר שאותו ייתכן כידוע, ¿«¿ƒ
כאשר ובמיוחד הנידון לנושא

מסויימת דרגה בהגדרת מדובר

דבר שאותו האחרת, לעומת

אחת הגדרה לקבל יכול עצמו

והגדרה מסויימת, דרגה לעומת

אחרת. לדרגה בהשוואה שונה

מסוייים דבר האם למשל, כמו,

מובן נמוך, או גבוה מוגדר

עצמו דבר שאותו בפשטות

נמוך למשהו ביחס גבוה נחשב

להיות יכול בעת ובה ממנו

גבוה לדבר ביחס נמוך מוגדר

הקביעה – ובענייננו ממנו.

נכונה בבינה, אכן היא ששמיעה

ÔÈ�Úa ÌÈ¯a„Ó ¯L‡k«¬∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«
בין È·e�‰,ההבדל ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»

‰ÓÎÁa ‡È‰ ‰i‡¯ ÈÊ‡¬«¿ƒ»ƒ¿»¿»
,‰�È·a ‰ÚÈÓLeביחס כי ¿ƒ»¿ƒ»

השכל של והאור לבהירות

קליטת לראיה, שנמשל בחכמה,

בבינה השכלי הרעיון ותפיסת

- כנ"ל. לשמיעה, ִ¿עםÂדומה
ÔÈ�Úaזאת ÌÈ¯a„nLÎ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊחסד העליונות הספירות לששת בקבלה כינוי זעירות, [פנים ¿≈«¿ƒ
בחינת ונחשבות המלכות לספירת אור המשפיעות יסוד הוד נצח תפארת גבורה

[- נקבה ונקראת האור את המקבלת המלכות לעומת [=נקבהe�Â˜·‡זכר ָָ¿¿»
ומקבלת] המושפעת - מלכות -ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰i‡¯ ÈÊ‡ ,¬«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

‰ÚÈÓL ‰p‰ ‰ÓÎÁ‰ Èa‚lL e�È‰Â .˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·a ‰ÚÈÓLe¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¿«≈«»¿»ƒ≈¿ƒ»
.˙eÎÏÓa ‡È‰ ‰ÚÈÓL ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ Èa‚Ïe ,‰�È·a ‡È‰נמצא ƒ¿ƒ»¿«≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿

כי הסתירה, מיושבת בספירות, השמיעה בחינת של מיקומה לגבי שלפחות

שהיא לחכמה ביחס – בבינה במלכות. וגם בבינה גם שמיעה בחינת יש אכן

בחינת למלכות שביחס זעירֿאנפין לבחינת ביחס – ובמלכות ראיה, בחינת

ראיה. היא זעירֿאנפין

¯·cÏ ‡Ó‚c e�ÈˆnL ÈÙÎeלספירה פעם משתייך עצמו עניין שאותו - ¿ƒ∆»ƒÀ¿»«»»
- מדברים מה לגבי תלוי שזה אחרת לספירה ופעם ."ÔÈ�Úa"‰Ê"Â"‰Îכזו ¿ƒ¿«∆¿…

רבות פעמים מצינו בתנ"ך הפסוקים הדברבלשונות "זה (כמו "זה" הביטויים

ה'") אמר "כה (כמו ו"כה" ה'") ציווה ÈÁaL�˙אשר ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏc¿ƒ¿»ƒ¿…»∆¿ƒ«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰�È·a ‰k ˙�ÈÁ·e ‰ÓÎÁa ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¿»¿»¿ƒ«…¿ƒ»¿ƒ≈»¿«≈

Ï"Ê11‰Îa e‡a�˙� ÌÈ‡È·p‰ Ïkהנביאים בנבואת הרגיל (הלשון «»«¿ƒƒƒ¿«¿¿…

כנ"ל) ה'", אמר "כה הוא Êa‰בתנ"ך ‡a�˙� ‰LÓeהפותח בפסוק (כמו …∆ƒ¿«≈¿∆
ה'") ציווה אשר הדבר זה משה... "וידבר מטות: פרשת Êa‰את ¯‡·Óe12, ¿…»»∆

החסידות ÓÎÁa‰,בתורת ‡È‰ (‰Ê) ‰LÓ ˙‡e·pLהשכל אור כי ∆¿«…∆∆ƒ¿»¿»
בבינה,כפ שהוא כפי השכל אור מאשר יותר ומאיר יותר גדול בחכמה, שהוא י

נעלית שהיא משה בנבואת לכן

שמשמעו ביטוי "זה", נאמר יותר

בדומה ומוחשית, קרובה ראיה

האדם עיני מול הנמצא לדבר

ולומר עליו להצביע יכול והוא

אבל L‡¯"זה". ˙‡e·�e¿«¿»
‡È‰ (‰k) ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ…ƒ

,‰�È·aותפיסת קליטת שבה ¿ƒ»
נחותה יותר ברמה היא הדברים

וכאמור ומוחשית, בהירות של

היא חכמה לעומת שבינה לעיל

ולכן ראיה, לעומת כשמיעה

ב"כה" נתנבאו הנביאים שאר

דימיון] של עניין [=המבטא

רמה אותה על מלמד שלא ביטוי

"זה" כמו ומוחשיות קירבה של

- ו מכך פחות Úe„ik13אלא «»«
‰‡e·p‰ ¯B˜Óe L¯Lc¿…∆¿«¿»
משה נבואת למעט כלל, ְֵָבדרך

Èa‰Ó�‰.רבנו ‡È‰ƒ≈«ƒ»
¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂשהמושגים ¿ƒ¿»ƒ¿…»

לדרגות מתייחסים ו"כה" "זה"

- לחלוטין »ÈÁaL∆¿ƒ�˙אחרות
,ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa ‡È‰ ‰Êכנ"ל המידות, e˙kL·ששת BÓk14,ÈÏ‡ ‰Ê ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ¿∆»∆≈ƒ

של התגלות כשהייתה סוף ים קריעת בעת ישראל בני השתמשו שבו הביטוי

העליונות e�˙eÓ„kהמידות ,˙eÎÏÓa ‡È‰ ‰k ˙�ÈÁ·e15כמו ¿ƒ«…ƒ¿«¿ƒ¿≈
בצלמנו אדם "נעשה האדם בריאת לגבי דמותנוÎשכתוב כמו ("כה") דמותנו",

(באה וההתהוות שהבריאה בחסידות כמבואר המלכות, לבחינת והכוונה

ספירת ידי על בפועל) ויורדת באה היא אבל בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

- שונות במשמעויות לשמש יכול מושג שאותו נמצא ¿»¿e�È‰Â,המלכות.
‰�È·e ‰ÓÎÁ ÔÈ�ÚaLבינה ועל לבינה ביחס חכמה אודות מדובר כאשר , ∆¿ƒ¿«»¿»ƒ»

לחכמה, k‰.ביחס ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�È·e ‰Ê ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ ‰p‰ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ»ƒ¿ƒ«…
,‡·˜e�Â ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ ÔÈ�Ú·e(זעירֿאנפין) המידות על מדובר כאשר ¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿¿»

(זעירֿאנפין) למידות ביחס מלכות ועל (נוקבא) למלכות ≈p‰ƒ‰ביחס
Ê ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊY ‰k ˙�ÈÁa ˙eÎÏÓe העובדה‰, ולכן ¿≈«¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿ƒ«…

הם אחרת ופעם ובינה לחכמה מתייחסים ו"כה" "זה" המושגים שפעם

כמה יש ו"כה" ב"זה" כי סתירה, מהווה אינה ומלכות למידות מתייחסים

אחר. לעניין ופעם זה לעניין הכוונה שפעם בכך פלא ואין «Ô·eÓe,דרגות
Œ¯ÈÚÊc ‰Ê ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰�È·c ‰k ˙�ÈÁaL Ì‚‰c«¬«∆¿ƒ«…¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈
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מּכלֿמקֹום ּדזעירֿאנּפין, זה מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּנה ּדחכמה, זה ּבחינת ׁשּלגּבי לפי ּכה, הּבינה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנקראת
ראּיה ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ּכה. ּבחינת היא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּבינה
ּבחינת היא חכמה הּנה ּובינה חכמה ּדבענין ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָּוׁשמיעה,
ׁשּבמדריגה והינּו ׁשמיעה, ּבחינת היא ּובינה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָראּיה,
הּנה הּמהּות, ראּית ראּיה, ּבבחינת ּתֹופסת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהחכמה
ידיעת ׁשמיעה, ּבבחינת ּבינה ּתֹופסת הּמדרגה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאֹותּה
ראּיה, ּבחינת הּוא ּׁשהּזעירֿאנּפין מה אמנם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמציאּות.
מּבחינת למּטה ּבוּדאי הּוא זעירֿאנּפין ׁשּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָאף
לגמרי. אחרת ּבמדרגה היא ׁשהראּיה לפי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבינה,

לגּביוהינּו זה הרי ׁשמיעה ּבחינת היא ׁשּבינה ּדזה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמהּות, ראּית ּבבחינת ּתֹופסת ׁשהחכמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמדרגה
וידיעת ׁשמיעה ּבבחינת הּבינה ּתֹופסת זֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבמדריגה
ראּיה, ּבחינת היא ּׁשּזעירֿאנּפין מה אמנם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמציאּות.
היא זעירֿאנּפין ׁשּבבחינת אחרת, ּבמדרגה זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהרי
היא מלכּות ּובבחינת הּמהּות, ראּית ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַנתּפסת
ועלּֿפיֿזה הּמציאּות. וידיעת ׁשמיעה ּבבחינת רק ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָּבאה
זה ׁשאין ּבמלכּות, היא ׁשּׁשמיעה הּזהר מאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיתּפרׁש
היא ׁשּׁשמיעה אחר ּבמקֹום ּׁשּכתּוב למה ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסֹותר
היינּו לעילא, ועׂשּיה ּבּזהר ּׁשּמסּים מה אמנם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבבינה.
למעלה היא העׂשּיה הּנה ּגּופא, ועׂשּיה ׁשמיעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּבענין
הּמבאר הפ זה ׁשהרי לכאֹורה, מּובן אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהּׁשמיעה,
היא ועׂשּיה ּבבינה היא ׁשּׁשמיעה מקֹומֹות ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבכּמה
עׂשּיה. מּבחינת למעלה היא ׁשּׁשמיעה היינּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּבמלכּות,
ּתליא אתר ּבהאי ׁשמיעה ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה להבין ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
ׁשהיא ּבעׂשּיה מדרגה ׁשּיׁש מׁשמע ׁשּמּזה לעילא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועׂשּיה

ׁשמיעה. מּבחינת ְְְְִִִַַָָלמעלה
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,ÔÈt�‡כמבואר) המידות מאשר גבוהה יותר בדרגה היא הבינה סוף סוף כי «¿ƒ
ועל המידות, מקור הן המוחין האדם בנפש כיצד החסידות בתורת בהרחבה

בדרגה הם במוחין יחסית הנמוכות הדרגות וגם כביכול, למעלה, זה דרך

המידות), של גבוהות היותר מהדרגות יותר �˜¯‡˙גבוהה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈
,‰k ‰�Èa‰ביטוי באותו «ƒ»…

אחרות בהזדמנויות שמשמש

למידות ביחס המלכות לספירת

‰Ê ˙�ÈÁa Èa‚lL ÈÙÏ¿ƒ∆¿«≈¿ƒ«∆
‡È‰ ‰�Èa‰ ‰p‰ ,‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ≈«ƒ»ƒ

.‰k ˙�ÈÁa¿ƒ«…
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשנתבאר כמו ¿«∆∆∆

ו"כה" "זה" לגבי «Ô·eÈלעיל
,‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ÔÈ�Úa Ìb«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‰�È·e ‰ÓÎÁ ÔÈ�Ú·cƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ»
ביחס חכמה על מדובר כאשר

לחכמה ביחס בינה ועל לבינה

˙�ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ ‰p‰ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�È·e ,‰i‡¿̄ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
e�È‰Â ,‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¿
‰ÓÎÁ‰L ‰‚È¯„ÓaL∆¿«¿≈»∆«»¿»
,‰i‡¯ ˙�ÈÁ·a ˙ÒÙBz∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

,˙e‰n‰ ˙i‡¯תפיסה שהיא ¿ƒ«««
הנובעת ביותר ומוחשית בהירה

של מהותו בעצם והשגה מהבנה

לראיה הדומה המושג, הדבר

d˙B‡aבעיניים ‰p‰ƒ≈¿»
‰�Èa ˙ÒÙBz ‰‚¯„n‰רק ««¿≈»∆∆ƒ»

˙ÚÈ„È ,‰ÚÈÓL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰השגה ללא בלבד «¿ƒ

תפיסה שהיא הדבר במהות

ורחוקה מוחשית פחות הרבה

השמיעה כריחוק יחסית

מהראיה.

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚf‰M ‰Ó Ì�Ó‡»¿»«∆«¿≈«¿ƒ
Û‡ ,‰i‡¯ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»«
‡e‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

‰i‡¯‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,‰�Èa ˙�ÈÁaÓ ‰hÓÏ È‡cÂaזעיר בבחינת ¿««¿«»ƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆¿ƒ∆»¿ƒ»
È¯Ó‚Ïאנפין ˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‡È‰.החכמה שבמדריגת מהראיה ƒ¿«¿≈»«∆∆¿«¿≈

‰ÚÈÓL ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�ÈaL ‰Êc ,e�È‰Âמאד ורחוקה הנחותה ¿«¿¿∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
ראיה ÈÁ·a�˙מבחינת ˙ÒÙBz ‰ÓÎÁ‰L ‰‚¯„n‰ Èa‚Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈««¿≈»∆«»¿»∆∆ƒ¿ƒ«

‰�Èa‰ ˙ÒÙBz BÊ ‰‚È¯„ÓaL ,˙e‰n‰ ˙i‡¯רק˙�ÈÁ·a ¿ƒ«««∆¿«¿≈»∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚfM ‰Ó Ì�Ó‡ .˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒƒ««¿ƒ»¿»«∆¿≈«¿ƒƒ

,˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‰Ê È¯‰ ,‰i‡¯ ˙�ÈÁaדרגה מאותה בהרבה נמוכה ¿ƒ«¿ƒ»¬≈∆¿«¿≈»«∆∆
- נמוכה דרגה ואותה בלבד, שמיעה בדרך נתפסת היא »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ�˙שבבינה

˙�ÈÁ··e ,˙e‰n‰ ˙i‡¯ ˙�ÈÁ·a ˙Òt˙� ‡È‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«««ƒ¿ƒ«
.˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‰‡a ‡È‰ ˙eÎÏÓ«¿ƒ»»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ««¿ƒ

,˙eÎÏÓa ‡È‰ ‰ÚÈÓML ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó L¯t˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈«¬««…«∆¿ƒ»ƒ¿«¿
‡È‰ ‰ÚÈÓML ¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM ‰ÓÏ ÏÏk ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆≈¿»¿«∆»¿»«≈∆¿ƒ»ƒ

.‰�È·a¿ƒ»
אחד במקום הכיצד לעיל שהובאה הסתירה של הראשון חלקה מבואר ובכך

בבחינת היא ששמיעה נאמר

נאמר אחר ובמקום בינה

מלכות, בבחינת היא ששמיעה

שמיעה. ויש שמיעה יש שכן

לראיה ביחס גבוהה, בדרגה

היא בינה חכמה, שבבחינת

הנמוכות ובדרגות בלבד, שמיעה

בחינת של לראיה ביחס יותר,

היא השמיעה זעירֿאנפין,

המלכות. בבחינת

,Ì�Ó‡מסּפק זה שביאור אף »¿»ְֵַ

השאלה, של אחד לחלק ֲֶַמענה

החלק לגבי הסבר דרוש עדיין

ניתן הכיצד השאלה של השני

ששמיעה הזוהר דברי את להבין

היא ועשייה מלכות בבחינת היא

במקומות והרי בינה בבחינת

ששמיעה להיפך, מבואר אחרים

היא ועשייה בבינה היא

fa‰¯במלכות: ÌiÒnM ‰Ó«∆¿«≈«…«
e�ÈÈ‰ ,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ«¬ƒ»¿≈»«¿
‰iNÚÂ ‰ÚÈÓL ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»
‡È‰ ‰iNÚ‰ ‰p‰ ,‡Ùeb»ƒ≈»¬ƒ»ƒ
B�È‡ ,‰ÚÈÓM‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰L ,‰¯B‡ÎÏ Ô·eÓ»ƒ¿»∆¬≈∆
‰nÎa ¯‡·n‰ CÙ‰≈∆«¿…»¿«»
‡È‰ ‰ÚÈÓML ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰iNÚÂ ‰�È·a¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
‰ÚÈÓML e�ÈÈ‰ ,˙eÎÏÓa¿«¿«¿∆¿ƒ»
˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

.‰iNÚהן תמוה הדבר כלומר, ¬ƒ»
עם ההתאמה חוסר ִבגלל

שמיעה בחינת שכן עניין, של לגופו וגם אחרים במקומות דרגההמבואר היא

היא ששמיעה הדעת על ומתקבל מסתבר ולכן עשייה מבחינת יותר גבוהה

התחתונה הדרגה במלכות, היא ועשייה בספירות, עליונה דרגה בבינה,

בספירות È‡‰aוהאחרונה ‰ÚÈÓL ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»«…«¿ƒ»¿«
‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ ‡ÈÏz בחינת‡˙¯ זה, במקום תלוייה [שהשמיעה ¬««¿»«¬ƒ»¿≈»

בינה] בבחינת למעלה, ועשייה Ó„¯‚‰המלכות LiL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆≈«¿≈»
.‰ÚÈÓL ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰iNÚaאת לייחס יתכן ולכן «¬ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

לעיל לאמור (בדומה נמוכה לדרגה השמיעה ואת גבוהה לדרגה העשייה

שנמוכה ב"זה" דרגה יש אבל "כה" מבחינת נעלית "זה" בחינת כלל שבדרך

"כה"). מבחינת

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



יי 'ebe meid mkiptl ozep ikp` d`x

מּכלֿמקֹום ּדזעירֿאנּפין, זה מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּנה ּדחכמה, זה ּבחינת ׁשּלגּבי לפי ּכה, הּבינה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנקראת
ראּיה ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ּכה. ּבחינת היא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּבינה
ּבחינת היא חכמה הּנה ּובינה חכמה ּדבענין ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָּוׁשמיעה,
ׁשּבמדריגה והינּו ׁשמיעה, ּבחינת היא ּובינה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָראּיה,
הּנה הּמהּות, ראּית ראּיה, ּבבחינת ּתֹופסת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהחכמה
ידיעת ׁשמיעה, ּבבחינת ּבינה ּתֹופסת הּמדרגה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאֹותּה
ראּיה, ּבחינת הּוא ּׁשהּזעירֿאנּפין מה אמנם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמציאּות.
מּבחינת למּטה ּבוּדאי הּוא זעירֿאנּפין ׁשּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָאף
לגמרי. אחרת ּבמדרגה היא ׁשהראּיה לפי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבינה,

לגּביוהינּו זה הרי ׁשמיעה ּבחינת היא ׁשּבינה ּדזה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמהּות, ראּית ּבבחינת ּתֹופסת ׁשהחכמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמדרגה
וידיעת ׁשמיעה ּבבחינת הּבינה ּתֹופסת זֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבמדריגה
ראּיה, ּבחינת היא ּׁשּזעירֿאנּפין מה אמנם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמציאּות.
היא זעירֿאנּפין ׁשּבבחינת אחרת, ּבמדרגה זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהרי
היא מלכּות ּובבחינת הּמהּות, ראּית ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַנתּפסת
ועלּֿפיֿזה הּמציאּות. וידיעת ׁשמיעה ּבבחינת רק ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָּבאה
זה ׁשאין ּבמלכּות, היא ׁשּׁשמיעה הּזהר מאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיתּפרׁש
היא ׁשּׁשמיעה אחר ּבמקֹום ּׁשּכתּוב למה ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסֹותר
היינּו לעילא, ועׂשּיה ּבּזהר ּׁשּמסּים מה אמנם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבבינה.
למעלה היא העׂשּיה הּנה ּגּופא, ועׂשּיה ׁשמיעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּבענין
הּמבאר הפ זה ׁשהרי לכאֹורה, מּובן אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהּׁשמיעה,
היא ועׂשּיה ּבבינה היא ׁשּׁשמיעה מקֹומֹות ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבכּמה
עׂשּיה. מּבחינת למעלה היא ׁשּׁשמיעה היינּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּבמלכּות,
ּתליא אתר ּבהאי ׁשמיעה ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה להבין ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
ׁשהיא ּבעׂשּיה מדרגה ׁשּיׁש מׁשמע ׁשּמּזה לעילא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועׂשּיה

ׁשמיעה. מּבחינת ְְְְִִִַַָָלמעלה
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,ÔÈt�‡כמבואר) המידות מאשר גבוהה יותר בדרגה היא הבינה סוף סוף כי «¿ƒ
ועל המידות, מקור הן המוחין האדם בנפש כיצד החסידות בתורת בהרחבה

בדרגה הם במוחין יחסית הנמוכות הדרגות וגם כביכול, למעלה, זה דרך

המידות), של גבוהות היותר מהדרגות יותר �˜¯‡˙גבוהה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈
,‰k ‰�Èa‰ביטוי באותו «ƒ»…

אחרות בהזדמנויות שמשמש

למידות ביחס המלכות לספירת

‰Ê ˙�ÈÁa Èa‚lL ÈÙÏ¿ƒ∆¿«≈¿ƒ«∆
‡È‰ ‰�Èa‰ ‰p‰ ,‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ≈«ƒ»ƒ

.‰k ˙�ÈÁa¿ƒ«…
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשנתבאר כמו ¿«∆∆∆

ו"כה" "זה" לגבי «Ô·eÈלעיל
,‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ÔÈ�Úa Ìb«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‰�È·e ‰ÓÎÁ ÔÈ�Ú·cƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ»
ביחס חכמה על מדובר כאשר

לחכמה ביחס בינה ועל לבינה

˙�ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ ‰p‰ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�È·e ,‰i‡¿̄ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
e�È‰Â ,‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¿
‰ÓÎÁ‰L ‰‚È¯„ÓaL∆¿«¿≈»∆«»¿»
,‰i‡¯ ˙�ÈÁ·a ˙ÒÙBz∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

,˙e‰n‰ ˙i‡¯תפיסה שהיא ¿ƒ«««
הנובעת ביותר ומוחשית בהירה

של מהותו בעצם והשגה מהבנה

לראיה הדומה המושג, הדבר

d˙B‡aבעיניים ‰p‰ƒ≈¿»
‰�Èa ˙ÒÙBz ‰‚¯„n‰רק ««¿≈»∆∆ƒ»

˙ÚÈ„È ,‰ÚÈÓL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰השגה ללא בלבד «¿ƒ

תפיסה שהיא הדבר במהות

ורחוקה מוחשית פחות הרבה

השמיעה כריחוק יחסית

מהראיה.

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚf‰M ‰Ó Ì�Ó‡»¿»«∆«¿≈«¿ƒ
Û‡ ,‰i‡¯ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»«
‡e‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

‰i‡¯‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,‰�Èa ˙�ÈÁaÓ ‰hÓÏ È‡cÂaזעיר בבחינת ¿««¿«»ƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆¿ƒ∆»¿ƒ»
È¯Ó‚Ïאנפין ˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‡È‰.החכמה שבמדריגת מהראיה ƒ¿«¿≈»«∆∆¿«¿≈

‰ÚÈÓL ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�ÈaL ‰Êc ,e�È‰Âמאד ורחוקה הנחותה ¿«¿¿∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
ראיה ÈÁ·a�˙מבחינת ˙ÒÙBz ‰ÓÎÁ‰L ‰‚¯„n‰ Èa‚Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈««¿≈»∆«»¿»∆∆ƒ¿ƒ«

‰�Èa‰ ˙ÒÙBz BÊ ‰‚È¯„ÓaL ,˙e‰n‰ ˙i‡¯רק˙�ÈÁ·a ¿ƒ«««∆¿«¿≈»∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚfM ‰Ó Ì�Ó‡ .˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒƒ««¿ƒ»¿»«∆¿≈«¿ƒƒ

,˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‰Ê È¯‰ ,‰i‡¯ ˙�ÈÁaדרגה מאותה בהרבה נמוכה ¿ƒ«¿ƒ»¬≈∆¿«¿≈»«∆∆
- נמוכה דרגה ואותה בלבד, שמיעה בדרך נתפסת היא »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ�˙שבבינה

˙�ÈÁ··e ,˙e‰n‰ ˙i‡¯ ˙�ÈÁ·a ˙Òt˙� ‡È‰ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«««ƒ¿ƒ«
.˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‰‡a ‡È‰ ˙eÎÏÓ«¿ƒ»»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ««¿ƒ

,˙eÎÏÓa ‡È‰ ‰ÚÈÓML ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó L¯t˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈«¬««…«∆¿ƒ»ƒ¿«¿
‡È‰ ‰ÚÈÓML ¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM ‰ÓÏ ÏÏk ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆≈¿»¿«∆»¿»«≈∆¿ƒ»ƒ

.‰�È·a¿ƒ»
אחד במקום הכיצד לעיל שהובאה הסתירה של הראשון חלקה מבואר ובכך

בבחינת היא ששמיעה נאמר

נאמר אחר ובמקום בינה

מלכות, בבחינת היא ששמיעה

שמיעה. ויש שמיעה יש שכן

לראיה ביחס גבוהה, בדרגה

היא בינה חכמה, שבבחינת

הנמוכות ובדרגות בלבד, שמיעה

בחינת של לראיה ביחס יותר,

היא השמיעה זעירֿאנפין,

המלכות. בבחינת

,Ì�Ó‡מסּפק זה שביאור אף »¿»ְֵַ

השאלה, של אחד לחלק ֲֶַמענה

החלק לגבי הסבר דרוש עדיין

ניתן הכיצד השאלה של השני

ששמיעה הזוהר דברי את להבין

היא ועשייה מלכות בבחינת היא

במקומות והרי בינה בבחינת

ששמיעה להיפך, מבואר אחרים

היא ועשייה בבינה היא

fa‰¯במלכות: ÌiÒnM ‰Ó«∆¿«≈«…«
e�ÈÈ‰ ,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ«¬ƒ»¿≈»«¿
‰iNÚÂ ‰ÚÈÓL ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»
‡È‰ ‰iNÚ‰ ‰p‰ ,‡Ùeb»ƒ≈»¬ƒ»ƒ
B�È‡ ,‰ÚÈÓM‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰L ,‰¯B‡ÎÏ Ô·eÓ»ƒ¿»∆¬≈∆
‰nÎa ¯‡·n‰ CÙ‰≈∆«¿…»¿«»
‡È‰ ‰ÚÈÓML ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰iNÚÂ ‰�È·a¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
‰ÚÈÓML e�ÈÈ‰ ,˙eÎÏÓa¿«¿«¿∆¿ƒ»
˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

.‰iNÚהן תמוה הדבר כלומר, ¬ƒ»
עם ההתאמה חוסר ִבגלל

שמיעה בחינת שכן עניין, של לגופו וגם אחרים במקומות דרגההמבואר היא

היא ששמיעה הדעת על ומתקבל מסתבר ולכן עשייה מבחינת יותר גבוהה

התחתונה הדרגה במלכות, היא ועשייה בספירות, עליונה דרגה בבינה,

בספירות È‡‰aוהאחרונה ‰ÚÈÓL ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»«…«¿ƒ»¿«
‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ ‡ÈÏz בחינת‡˙¯ זה, במקום תלוייה [שהשמיעה ¬««¿»«¬ƒ»¿≈»

בינה] בבחינת למעלה, ועשייה Ó„¯‚‰המלכות LiL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆≈«¿≈»
.‰ÚÈÓL ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰iNÚaאת לייחס יתכן ולכן «¬ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

לעיל לאמור (בדומה נמוכה לדרגה השמיעה ואת גבוהה לדרגה העשייה

שנמוכה ב"זה" דרגה יש אבל "כה" מבחינת נעלית "זה" בחינת כלל שבדרך

"כה"). מבחינת
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ּבעניןÔ·eÈÂג) ּתֹורה ּבמּתן ׁשּמצינּו מה עלּֿפי זה ּכל ¿»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
לנׁשמע נעׂשה ג'16הקּדמת ּבזה יׁש ּדבכללּות , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

לנׁשמע. נעׂשה והקּדמת נעׂשה, נׁשמע, ּבעבֹודה, ְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּבחינֹות
ׁשּזהּו על, קּבלת ענין הּוא נׁשמע ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהענין
ׁשּלּמּוד והינּו, הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְְִִִִֶַַַַָהּיסֹוד
ׁשּמבין ודעת הּטעם מּצד אינֹו הּמצֹות וקּיּום ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּתֹורה
על. ּבקּבלת היא עבֹודתֹו אּלא להיֹות, צרי ׁשּכן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּומּׂשיג
ודעת, הּטעם מּצד זה ׁשאין לאדֹונֹו, העבד עבֹודת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּוכמֹו
לאו, אם הענין את מבין הּוא אם ּכלל נֹוגע אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלעבד
ּׁשּׁשֹומע מה ׁשּכל האדֹון ׁשל עּלֹו עליו מקּבל הּוא ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
הבנתֹו עם ּכלל התחּׁשב מּבלי לקּים צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמהאדֹון

ענ וזהּו על,והּׂשגתֹו. ּדקּבלת הּבּטּול ׁשהּוא נׁשמע, ין ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
לאו, אם ּבענין הבנה לֹו יׁש אם ּכלל לֹו נֹוגע ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינֹו
הערט (ער ׁשּׁשֹומע נׁשמע, על, ּדקּבלת ּבתנּועה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלהיֹותֹו
ּדקּבלת הּבּטּול והּנה, ּומקּימם. האדֹון ּדברי לכל צּו) ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָזי
ּכי, הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד העבֹודה יסֹוד הּוא ְְְְֲִִִִַַָָָֹעל
קּיּום אין אזי ודעת, טעם עלּֿפי היא עבֹודתֹו ֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָּכאׁשר
ׁשּיעׂשה עד יטעה הּׂשגתֹו ׁשּמּצד אפׁשר ׁשהרי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלעבֹודה,
ּוכמֹו להיֹות. צרי ׁשּכן ּבחׁשבֹו העליֹון, רצֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָהפ
ודעת טעם עלּֿפי היתה ׁשעבֹודתֹו ׁשאּול ּגּבי ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמצינּו

הּנהר מרחֹובֹות מּצד17(ׁשאּול הּנה הּבינה), ענין ׁשהּוא , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מעלת ּגדל את והּׂשיג ׁשּידע ּדכיון כּו', נכׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׂשגתֹו
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא הּקרּבנֹות, ,18ענין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

אזי ּתחת, מעמק מעמלק, יהיּו הּקרּבנֹות ׁשּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹחׁשב
את הקימֹותי ׁשאמר וזהּו יֹותר. למעלה העלּיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתהיה
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א.16) פח, שבת ז. כד, פ"ד.17)משפטים נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ לז. לו, וישלח – הכתוב זח"ב18)לשון ראה

.(193 ע' ח"כ (תו"מ והקריתם סד"ה גם ראה – ב. כו, זח"ג א. רלט,
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ÔÈ�Úa ‰¯Bz ÔzÓa e�ÈˆnL ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (‚¿»»∆«ƒ«∆»ƒ¿««»¿ƒ¿«
ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰16˙B�ÈÁa '‚ ‰Êa LÈ ˙eÏÏÎ·c , «¿»««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈»∆¿ƒ

‰„B·Úa'ה ÚÓL�Ï.בעבודת ‰NÚ� ˙Óc˜‰Â ,‰NÚ� ,ÚÓL� »¬»ƒ¿««¬∆¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«
רק לא היא לנשמע נעשה הקדימו ישראל בני תורה שבמתן העובדה כלומר,

שכולל נושא אלא אחד, ענין

שונים ענינים שלושה בתוכו

ב) "נשמע". א) השם: בעבודת

נעשה הקדמת ג) "נעשה".

לנשמע.

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÚÓL�ƒ¿«ƒ¿««»«

ÏÚ,שמים e‰fLמלכות …∆∆
‰¯Bz‰ „enÏÏ „BÒi‰«¿¿ƒ«»
,e�È‰Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿«¿
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»¿ƒ

˙Bˆn‰הבנה כולל אמנם «ƒ¿
וקיום התורה דברי של והשגה

והתלהבות חיות מתוך המצוות

זה לכל והבסיס היסוד אבל

˙Ú„Â ÌÚh‰ „vÓ B�È‡≈ƒ««««»««
CÈ¯ˆ ÔkL ‚ÈOÓe ÔÈ·nL∆≈ƒ«ƒ∆≈»ƒ
‡È‰ B˙„B·Ú ‡l‡ ,˙BÈ‰Ïƒ¿∆»¬»ƒ
˙„B·Ú BÓÎe .ÏÚ ˙Ïa˜a¿«»«…¿¬«
‰Ê ÔÈ‡L ,B�B„‡Ï „·Ú‰»∆∆«¬∆≈∆

,˙Ú„Â ÌÚh‰ „vÓהעבד ƒ««««»««
לא אדונו פקודות את ממלא

בשכלו ומשיג מבין שהוא בגלל

ומוצדקות מובנות שהפקודות

- ‡B�ÈאדרבהLאלא „·Úl ∆»∆∆≈
ÏÏk Ú‚B�חש ולאלא לו וב ≈«¿»

לו ‡˙אכפת ÔÈ·Ó ‡e‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆
‡e‰ ‡l‡ ,Â‡Ï Ì‡ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ»∆»

ÂÈÏÚ Ïa˜ÓאתÏL BlÚ ¿«≈»»À∆
ÚÓBMM ‰Ó ÏkL ÔB„‡‰»»∆»«∆≈«

B˙‚O‰Â B˙�·‰ ÌÚ ÏÏk ·MÁ˙‰ ÈÏaÓ Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ÔB„‡‰Ó≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¬»»¿«»»
מבצע הוא מוצדקות, לא האדון של הפקודות העבד של הבנתו לפי אם וגם

שלו האישית המציאות ואת עצמו את מבטל הוא כי היסוס ללא בפועל אותן

אדונו. של והרצונות המציאות ‰Ïehaלגבי ‡e‰L ,ÚÓL� ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«∆«ƒ
Ì‡ ÔÈ�Úa ‰�·‰ BÏ LÈ Ì‡ ÏÏk BÏ Ú‚B� B�È‡L ,ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…∆≈≈«¿»ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ
Ë¯Ú‰ ¯Ú) ÚÓBML ,ÚÓL� ,ÏÚ ˙Ïa˜c ‰Úe�˙a B˙BÈ‰Ï ,Â‡Ï»ƒ¿ƒ¿»¿«»«…ƒ¿«∆≈«∆∆¿

eˆ CÈÊ(מקשיב הוא =.ÌÓi˜Óe ÔB„‡‰ È¯·c ÏÎÏ ƒ¿»ƒ¿≈»»¿«¿»
‰¯Bz‰ „enÏa ‰„B·Ú‰ „BÒÈ ‡e‰ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«»«…¿»¬»¿ƒ«»

,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ,Èk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿ƒ«¬∆¬»ƒ«ƒ««»««
שלו וההשגה להבנה בהתאם מצות ומקיים תורה לומד האדם בו מצב היינו

ומצוותיו, הקדושֿברוךֿהוא כלפי מציאותו את לבטל ˜Ìeiומבלי ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈ƒ
‰ÚËÈ B˙‚O‰ „vnL ¯LÙ‡ È¯‰L ,‰„B·ÚÏוודאות כל אין , «¬»∆¬≈∆¿»∆ƒ««»»ƒ¿∆

השכל יתאימו אכן שתמיד

ה' לרצון שלו האישיים והרצונות

מוטעות למסקנות שיגיע ויתכן

¯ˆÔBעד CÙ‰ ‰NÚiL ַ∆«¬∆≈∆¿
ÔkL B·LÁa ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿∆≈

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆהוא כזה ובמצב »ƒƒ¿
לידי ויבוא הנכונה מהדרך יסור

לא שלו ולמצוות שלתורה כך

קיום. יהיה

Ïe‡L Èab e�ÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ«≈»
‰È˙‰המלך B˙„B·ÚL∆¬»»¿»

Ïe‡L) ˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««»
¯‰p‰ ˙B·BÁ¯Ó17‡e‰L , ≈¿«»»∆

‰�Èa‰ ÔÈ�Úהחכמה לעומת ƒ¿««ƒ»
עדיין הוא השכלי הרעיון שבה

היא בינה נקודה, בבחינת

בתוספת הרעיון של הרחבה

נהר כמו ורוחב, עומק פרטים,

"שאול והכתוב רחב. מים

במלכי (שאמור הנהר" מרחובות

מדבר לא פשוטו ולפי ֵָעשו

בקבלה נדרש המלך) בשאול

ששאול לכך כרמז וחסידות

הבנה בעל היה והשגההמלך

פי על ה' את ועבד ורחבה ְַָגדולה

ודעת), vÓ„טעם ‰p‰ƒ≈ƒ«
,'eÎ ÏLÎ� B˙‚O‰וכאשר «»»ƒ¿«

ולהמית עמלק את להרוג נצטווה

הרי עמלק, של הבהמות את גם

מיטב על חמל הוא ַָלמעשה

ודעת טעם פי על התנהלו שמעשיו משום וזאת, אותם. הרג ולא והּבקר ְַָָהצאן

-‡Ê¯c ,˙B�a¯w‰ ÔÈ�Ú ˙ÏÚÓ Ï„b ˙‡ ‚ÈO‰Â Ú„iL ÔÂÈÎc¿≈»∆»«¿ƒƒ∆…∆«¬«ƒ¿««»¿»¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡�a¯˜c18,הקרבנות שסוד הזוהר כדברי ¿»¿¿»∆«»»¿≈

האיןֿסוף, סוד עד ÏÓÚÓ˜,עולה eÈ‰È ˙B�a¯w‰ ¯L‡kL ·LÁ»«∆«¬∆«»¿»ƒ¿≈¬»≈
˙Áz ˜ÓÚÓ[ביותר הנמוכה ÏÚÓÏ‰[=מהדרגא ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ÈÊ‡ , ≈…∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ»¿«¿»

,¯˙BÈיותר ולמטה יותר עמוק שירדו הקדושה ניצוצות של והעלאה בירור כי ≈
כך כדי עד ירדו שלא ניצוצות בירור לגבי ועדיפות חשיבות לו -יש e‰ÊÂ .¿∆

לכך כהסבר הנביא, לשמואל אמר המלך ששאול בכך הפנימית המשמעות זו
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הוי' ּׁשּכתּוב19ּדבר מה עלּֿדר הּוא הקימֹותי ּדפרּוׁש ,20 ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבר ׁשּבבחינת היינּו, אּתה, צּדיק ּכי ּדברי את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוּתקם
קימה לפעל צרי הּמלכּות, ספירת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹהוי'
ׁשחׁשב לפי הוי', ּדבר את הקימֹותי ׁשאמר וזהּו ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָועלּיה,
הּקימה ּתהיה ּתחת ּדעמק הּניצֹוצֹות ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעלֿידי
ׁשאמר ּכפי היא האמת והרי רּום. עמק ּבבחינת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעלּיה
זה וכל העליֹון. רצֹון הפ היה זה ׁשענין ׁשמּואל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלֹו
מּצד ולא ודעת, הּטעם מּצד היתה ׁשעבֹודתֹו לפי ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּוא
ׁשמע הּנה ׁשמּואל לֹו אמר ועלֿזה על, ּדקּבלת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּבּטּול

אילים מחלב להקׁשיב טֹוב יסֹוד21מּזבח ּכל ׁשעּקר , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּד הּבּטּול הּוא לאהעבֹודה הּבּטּול ׁשּמּצד לפי על, קּבלת ְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּובענין ּבׁשלמּות. היא עבֹודתֹו ואז ּכלל, טעּות ׁשּום ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָׁשּי
ּבהּו ּדכתיב יׂשראל מעלת היא יׂשראל22זה ּבני לי ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

על, וקּבלת עבד עבֹודת ּבדר הּוא ׁשעבֹודתם ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעבדים,
עליהם קּבלּו נׁשמע, ׁשאמרּו הּתֹורה קּבלת ׁשּבעת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהינּו,
נאמר ועלֿזה עבד, עבֹודת ּבדר הּמצֹות ּכל את ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָלקּים
רּבֹותינּו ּכמאמר ּדייקא, לי עבדים, יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָּכי

לפי23ז"ל והינּו הפסק, לֹו אין לי ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּבּטּול מּצד אמנם ּכּנ"ל, ׁשּיטעה ׁשּי ההּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּמּצד
ּבזה ׁשּי ׁשאין ּבקּיּום, היא העבֹודה אזי על, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדקּבלת

ּכלל. וׁשּנּוי הפסק ְְְִֵֶָׁשּום

LÈÂהעבֹודה על על קּבלת ׁשּמּצד ּבעבֹודה מעלה עֹוד ¿≈ֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבהּׂשגתֹו יטעה לא ּכאׁשר ּדגם ההּׂשגה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמּצד
העליֹון, רצֹון ּכפי הּפרטים ּבכל הענינים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָויקּים
אזי על, ּדקּבלת הּבּטּול אצלֹו חסר ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּדהּנה, הּמצֹות. ּדקּיּום העבֹודה ענין ּתכלית ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָחסר
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- עמלק של הבהמות את גם להרוג ההוראה את קיים »«∆Ó‡L¯שלא
'ÈÂ‰ ¯·c ˙‡ È˙BÓÈ˜‰19‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ È˙BÓÈ˜‰ Le¯Ùc , ¬ƒƒ∆¿«¬»»¿≈¬ƒƒ«∆∆«

·e˙kM20˙�ÈÁ·aL ,e�ÈÈ‰ ,‰z‡ ˜Ècˆ Èk EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ∆»«»∆∆¿»∆ƒ«ƒ»»«¿∆ƒ¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú ‡e‰L 'ÈÂ‰ ¯·cוחסידות בקבלה כמבואר ¿«¬»»∆ƒ¿«¿ƒ«««¿

לידי המביאה המלכות שספירת

הספירות את והמשכה גילוי

המוחין הימנה, שלמעלה

הדיבור לכוח נמשלה והמידות,

שנמצא מה את המגלה שבאדם

שספירת וכיון ובליבו, במוחו

האחרונה הספירה היא המלכות

ביותר ÏÚÙÏוהתחתונה CÈ¯»̂ƒƒ¿…
e‰ÊÂבה ,‰iÏÚÂ ‰ÓÈƒ̃»«¬ƒ»¿∆

¯·c ˙‡ È˙BÓÈ˜‰ ¯Ó‡L∆»«¬ƒƒ∆¿«
,'ÈÂ‰וזאת הדיבור, בחינת ¬»»

ה' דבר את הפר שבפועל ֵַלמרות

(רק)כי מתפרש לא "הקימותי"

ש במובן אלא קיום של לבמובן

ועלייה LÁL·קימה ÈÙÏ¿ƒ∆»«
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈«ƒ

˙Áz ˜ÓÚcשנפלו הניצוצות ¿…∆««
המלכות ∆¿È‰zƒ‰בספירת

˙�ÈÁ·a ‰iÏÚ‰Â ‰ÓÈw‰«ƒ»¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ«
Ìe¯ ˜ÓÚבטעות חשב ושאול …∆

שיקריבו הקרבנות שדווקא

יגרמו עמלק של והבקר מהצאן

למעלה. רוח ‰‡Ó˙נחת È¯‰Â«¬≈»¡∆
BÏ ¯Ó‡L ÈÙk ‡È‰ƒ¿ƒ∆»«

‰Ê ÔÈ�ÚL Ï‡eÓLשל ¿≈∆ƒ¿»∆
עמלק של והבקר הצאן השארת

¯ˆÔBבחיים CÙ‰ ‰È‰»»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰להוראה ובניגוד »∆¿

על ה' מאת לו שניתנה מפורשת

..." – הנביא שמואל ידי

שה...". ועד משור ְֵַָוהמּתה...

‰Ê ÏÎÂאחת מסיבה נבעה המלך שאול של הטעות ÈÙÏו-כל ‡e‰ ¿»∆ְָָ¿ƒ
˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓ ‡ÏÂ ,˙Ú„Â ÌÚh‰ „vÓ ‰˙È‰ B˙„B·ÚL∆¬»»¿»ƒ««««»««¿…ƒ««ƒ¿«»«
·ÈL˜‰Ï ·BË Á·fÓ ÚÓL ‰p‰ Ï‡eÓL BÏ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,ÏÚ…¿«∆»«¿≈ƒ≈¿…«ƒ∆«¿«¿ƒ

ÌÈÏÈ‡ ·ÏÁÓ21,יותר מחשיב שהקדושֿברוךֿהוא היא הכוונה פשוטו לפי ≈≈∆≈ƒ
הפנימית המשמעות ולפי ושמנים, טובים קרבנות מאשר למצוותיו הציות את

היא ÏÚ,הכוונה ˙Ïa˜c Ïeha‰ ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ïk ¯wÚL∆ƒ«»¿»¬»«ƒ¿«»«…
כמשל רב עניין בה שיש למרות והשגה ההבנה על עדיף והוא "שמע"

קרבנות של אילים")החשיבות ו"חלב טוב" ("זבח משובחות מבהמות הבאים

Ïeha‰ „vnL ÈÙÏוהשכל האישית המציאות של מעורבות כל אין כאשר ¿ƒ∆ƒ««ƒ

לא ÏÏkהאישי ˙eÚË ÌeL CiL,מלכתחילה‡È‰ B˙„B·Ú Ê‡Â ֹ«»»¿»¿»¬»ƒ
.˙eÓÏLaƒ¿≈

‰Ê ÔÈ�Ú·eעול והקבלת הביטול ÏÚÓ˙עניין ‡È‰בני·È˙Îc Ï‡¯NÈ ¿ƒ¿»∆ƒ«¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
e‰a22בהם ÌÈ„·Úשכתוב Ï‡¯NÈ È�a ÈÏ Èkהקדושֿברוךֿהוא ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ

ואומר ישראל בני את משבח

יחס הוא כלפיו שלהם שהיחס

לאדונם,של עבדים

C¯„a ‡e‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»¿∆∆
ÏÚ ˙Ïa˜Â „·Ú ˙„B·Ú¬«∆∆¿«»«…
השכל פי שעל עבודה ולא

ודעת, ÚaL˙והטעם ,e�È‰Â¿«¿∆¿≈
e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»∆»¿
Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ,ÚÓL�ƒ¿«ƒ¿¬≈∆
˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ Ìi˜Ï¿«≈∆»«ƒ¿
ŒÏÚÂ ,„·Ú ˙„B·Ú C¯„a¿∆∆¬«∆∆¿«
È�a ÈÏ Èk ¯Ó‡� ‰Ê∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÈÏ ,ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒƒ
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜ÈÈc»¿»¿«¬««≈

Ï"Ê23¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk «»»∆∆¡«
,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ÈÏלשון וזה ƒ≈∆¿≈

"הבן (במדרש): ז"ל רבותינו

לי שנאמר מקום בכל לי. יקיר

הזה בעולם לא לעולם, זז אינו

כתיב בישראל הבא... לעולם ולא

ישראל..." בני לי ¿»¿e�È‰Âכי
CiL ‰‚O‰‰ „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«««»»«»
Ì�Ó‡ ,Ï"pk ‰ÚËiL∆ƒ¿∆««»¿»
ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¿«»«…
לי "כי נאמר שעלי' עבד כעבודת

כנ"ל, עבדים", ישראל »¬‡ÈÊבני
,Ìei˜a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ
ÌeL ‰Êa CiL ÔÈ‡L∆≈«»¿∆

.ÏÏk ÈepLÂ ˜ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ¿»
‰„B·Úa ‰ÏÚÓ „BÚ LÈÂ¿≈«¬»»¬»
ÏÚ ÏÚ ˙Ïa˜ „vnL∆ƒ««»«…«

¯L‡k Ì‚c ,‰‚O‰‰ „vnL ‰„B·Ú‰ההבנה פי על ה' עובד האדם »¬»∆ƒ«««»»¿««¬∆
ולעולם שלו ÏÎaוההשגה ÌÈ�È�Ú‰ Ïk Ìi˜ÈÂ B˙‚O‰a ‰ÚËÈ ‡Ï…ƒ¿∆¿«»»ƒ«≈»»ƒ¿»ƒ¿»

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ÌÈË¯t‰פגם כל אין בפועל המעשה ומבחינת «¿»ƒ¿ƒ¿»∆¿
שעל העבודה על עול בקבלת בעבודה יתרון כל אין לכאורה כן ואם בהנהגתו

ודעת טעם Ïa˜c˙פי Ïeha‰ BÏˆ‡ ¯ÒÁ ¯L‡k ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆»≈∆¿«ƒ¿«»«
.˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙ÈÏÎz Ïk ¯ÒÁ ÈÊ‡ ,ÏÚייתכן כי …¬«»≈»«¿ƒƒ¿«»¬»¿ƒ«ƒ¿

חיסרון בעלת היא העבודה זאת ובכל בשלימות הוא בפועל המעשה שבו מצב

יש הדברים ולביאור העבודה". עניין "תכלית כל שחסר עד מהותי מאד

כדלהלן. העבודה", עניין "תכלית אכן מהו ולבאר להקדים
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הוי' ּׁשּכתּוב19ּדבר מה עלּֿדר הּוא הקימֹותי ּדפרּוׁש ,20 ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבר ׁשּבבחינת היינּו, אּתה, צּדיק ּכי ּדברי את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוּתקם
קימה לפעל צרי הּמלכּות, ספירת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹהוי'
ׁשחׁשב לפי הוי', ּדבר את הקימֹותי ׁשאמר וזהּו ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָועלּיה,
הּקימה ּתהיה ּתחת ּדעמק הּניצֹוצֹות ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעלֿידי
ׁשאמר ּכפי היא האמת והרי רּום. עמק ּבבחינת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעלּיה
זה וכל העליֹון. רצֹון הפ היה זה ׁשענין ׁשמּואל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלֹו
מּצד ולא ודעת, הּטעם מּצד היתה ׁשעבֹודתֹו לפי ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּוא
ׁשמע הּנה ׁשמּואל לֹו אמר ועלֿזה על, ּדקּבלת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּבּטּול

אילים מחלב להקׁשיב טֹוב יסֹוד21מּזבח ּכל ׁשעּקר , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּד הּבּטּול הּוא לאהעבֹודה הּבּטּול ׁשּמּצד לפי על, קּבלת ְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּובענין ּבׁשלמּות. היא עבֹודתֹו ואז ּכלל, טעּות ׁשּום ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָׁשּי
ּבהּו ּדכתיב יׂשראל מעלת היא יׂשראל22זה ּבני לי ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

על, וקּבלת עבד עבֹודת ּבדר הּוא ׁשעבֹודתם ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעבדים,
עליהם קּבלּו נׁשמע, ׁשאמרּו הּתֹורה קּבלת ׁשּבעת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהינּו,
נאמר ועלֿזה עבד, עבֹודת ּבדר הּמצֹות ּכל את ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָלקּים
רּבֹותינּו ּכמאמר ּדייקא, לי עבדים, יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָּכי

לפי23ז"ל והינּו הפסק, לֹו אין לי ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּבּטּול מּצד אמנם ּכּנ"ל, ׁשּיטעה ׁשּי ההּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּמּצד
ּבזה ׁשּי ׁשאין ּבקּיּום, היא העבֹודה אזי על, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדקּבלת

ּכלל. וׁשּנּוי הפסק ְְְִֵֶָׁשּום

LÈÂהעבֹודה על על קּבלת ׁשּמּצד ּבעבֹודה מעלה עֹוד ¿≈ֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבהּׂשגתֹו יטעה לא ּכאׁשר ּדגם ההּׂשגה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמּצד
העליֹון, רצֹון ּכפי הּפרטים ּבכל הענינים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָויקּים
אזי על, ּדקּבלת הּבּטּול אצלֹו חסר ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּדהּנה, הּמצֹות. ּדקּיּום העבֹודה ענין ּתכלית ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָחסר
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יג.19) טו, ח.20)שמואלֿא ט, כב.21)נחמי' שם, נה.22)שמואלֿא כה, ב.23)בהר פ"ב, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

- עמלק של הבהמות את גם להרוג ההוראה את קיים »«∆Ó‡L¯שלא
'ÈÂ‰ ¯·c ˙‡ È˙BÓÈ˜‰19‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ È˙BÓÈ˜‰ Le¯Ùc , ¬ƒƒ∆¿«¬»»¿≈¬ƒƒ«∆∆«

·e˙kM20˙�ÈÁ·aL ,e�ÈÈ‰ ,‰z‡ ˜Ècˆ Èk EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ∆»«»∆∆¿»∆ƒ«ƒ»»«¿∆ƒ¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú ‡e‰L 'ÈÂ‰ ¯·cוחסידות בקבלה כמבואר ¿«¬»»∆ƒ¿«¿ƒ«««¿

לידי המביאה המלכות שספירת

הספירות את והמשכה גילוי

המוחין הימנה, שלמעלה

הדיבור לכוח נמשלה והמידות,

שנמצא מה את המגלה שבאדם

שספירת וכיון ובליבו, במוחו

האחרונה הספירה היא המלכות

ביותר ÏÚÙÏוהתחתונה CÈ¯»̂ƒƒ¿…
e‰ÊÂבה ,‰iÏÚÂ ‰ÓÈƒ̃»«¬ƒ»¿∆

¯·c ˙‡ È˙BÓÈ˜‰ ¯Ó‡L∆»«¬ƒƒ∆¿«
,'ÈÂ‰וזאת הדיבור, בחינת ¬»»

ה' דבר את הפר שבפועל ֵַלמרות

(רק)כי מתפרש לא "הקימותי"

ש במובן אלא קיום של לבמובן

ועלייה LÁL·קימה ÈÙÏ¿ƒ∆»«
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈«ƒ

˙Áz ˜ÓÚcשנפלו הניצוצות ¿…∆««
המלכות ∆¿È‰zƒ‰בספירת

˙�ÈÁ·a ‰iÏÚ‰Â ‰ÓÈw‰«ƒ»¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ«
Ìe¯ ˜ÓÚבטעות חשב ושאול …∆

שיקריבו הקרבנות שדווקא

יגרמו עמלק של והבקר מהצאן

למעלה. רוח ‰‡Ó˙נחת È¯‰Â«¬≈»¡∆
BÏ ¯Ó‡L ÈÙk ‡È‰ƒ¿ƒ∆»«

‰Ê ÔÈ�ÚL Ï‡eÓLשל ¿≈∆ƒ¿»∆
עמלק של והבקר הצאן השארת

¯ˆÔBבחיים CÙ‰ ‰È‰»»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰להוראה ובניגוד »∆¿

על ה' מאת לו שניתנה מפורשת

..." – הנביא שמואל ידי

שה...". ועד משור ְֵַָוהמּתה...

‰Ê ÏÎÂאחת מסיבה נבעה המלך שאול של הטעות ÈÙÏו-כל ‡e‰ ¿»∆ְָָ¿ƒ
˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓ ‡ÏÂ ,˙Ú„Â ÌÚh‰ „vÓ ‰˙È‰ B˙„B·ÚL∆¬»»¿»ƒ««««»««¿…ƒ««ƒ¿«»«
·ÈL˜‰Ï ·BË Á·fÓ ÚÓL ‰p‰ Ï‡eÓL BÏ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,ÏÚ…¿«∆»«¿≈ƒ≈¿…«ƒ∆«¿«¿ƒ

ÌÈÏÈ‡ ·ÏÁÓ21,יותר מחשיב שהקדושֿברוךֿהוא היא הכוונה פשוטו לפי ≈≈∆≈ƒ
הפנימית המשמעות ולפי ושמנים, טובים קרבנות מאשר למצוותיו הציות את

היא ÏÚ,הכוונה ˙Ïa˜c Ïeha‰ ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ïk ¯wÚL∆ƒ«»¿»¬»«ƒ¿«»«…
כמשל רב עניין בה שיש למרות והשגה ההבנה על עדיף והוא "שמע"

קרבנות של אילים")החשיבות ו"חלב טוב" ("זבח משובחות מבהמות הבאים

Ïeha‰ „vnL ÈÙÏוהשכל האישית המציאות של מעורבות כל אין כאשר ¿ƒ∆ƒ««ƒ

לא ÏÏkהאישי ˙eÚË ÌeL CiL,מלכתחילה‡È‰ B˙„B·Ú Ê‡Â ֹ«»»¿»¿»¬»ƒ
.˙eÓÏLaƒ¿≈

‰Ê ÔÈ�Ú·eעול והקבלת הביטול ÏÚÓ˙עניין ‡È‰בני·È˙Îc Ï‡¯NÈ ¿ƒ¿»∆ƒ«¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
e‰a22בהם ÌÈ„·Úשכתוב Ï‡¯NÈ È�a ÈÏ Èkהקדושֿברוךֿהוא ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ

ואומר ישראל בני את משבח

יחס הוא כלפיו שלהם שהיחס

לאדונם,של עבדים

C¯„a ‡e‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»¿∆∆
ÏÚ ˙Ïa˜Â „·Ú ˙„B·Ú¬«∆∆¿«»«…
השכל פי שעל עבודה ולא

ודעת, ÚaL˙והטעם ,e�È‰Â¿«¿∆¿≈
e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»∆»¿
Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ,ÚÓL�ƒ¿«ƒ¿¬≈∆
˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ Ìi˜Ï¿«≈∆»«ƒ¿
ŒÏÚÂ ,„·Ú ˙„B·Ú C¯„a¿∆∆¬«∆∆¿«
È�a ÈÏ Èk ¯Ó‡� ‰Ê∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÈÏ ,ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒƒ
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜ÈÈc»¿»¿«¬««≈

Ï"Ê23¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk «»»∆∆¡«
,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ÈÏלשון וזה ƒ≈∆¿≈

"הבן (במדרש): ז"ל רבותינו

לי שנאמר מקום בכל לי. יקיר

הזה בעולם לא לעולם, זז אינו

כתיב בישראל הבא... לעולם ולא

ישראל..." בני לי ¿»¿e�È‰Âכי
CiL ‰‚O‰‰ „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«««»»«»
Ì�Ó‡ ,Ï"pk ‰ÚËiL∆ƒ¿∆««»¿»
ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¿«»«…
לי "כי נאמר שעלי' עבד כעבודת

כנ"ל, עבדים", ישראל »¬‡ÈÊבני
,Ìei˜a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ
ÌeL ‰Êa CiL ÔÈ‡L∆≈«»¿∆

.ÏÏk ÈepLÂ ˜ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ¿»
‰„B·Úa ‰ÏÚÓ „BÚ LÈÂ¿≈«¬»»¬»
ÏÚ ÏÚ ˙Ïa˜ „vnL∆ƒ««»«…«

¯L‡k Ì‚c ,‰‚O‰‰ „vnL ‰„B·Ú‰ההבנה פי על ה' עובד האדם »¬»∆ƒ«««»»¿««¬∆
ולעולם שלו ÏÎaוההשגה ÌÈ�È�Ú‰ Ïk Ìi˜ÈÂ B˙‚O‰a ‰ÚËÈ ‡Ï…ƒ¿∆¿«»»ƒ«≈»»ƒ¿»ƒ¿»

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ÌÈË¯t‰פגם כל אין בפועל המעשה ומבחינת «¿»ƒ¿ƒ¿»∆¿
שעל העבודה על עול בקבלת בעבודה יתרון כל אין לכאורה כן ואם בהנהגתו

ודעת טעם Ïa˜c˙פי Ïeha‰ BÏˆ‡ ¯ÒÁ ¯L‡k ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆»≈∆¿«ƒ¿«»«
.˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙ÈÏÎz Ïk ¯ÒÁ ÈÊ‡ ,ÏÚייתכן כי …¬«»≈»«¿ƒƒ¿«»¬»¿ƒ«ƒ¿

חיסרון בעלת היא העבודה זאת ובכל בשלימות הוא בפועל המעשה שבו מצב

יש הדברים ולביאור העבודה". עניין "תכלית כל שחסר עד מהותי מאד

כדלהלן. העבודה", עניין "תכלית אכן מהו ולבאר להקדים
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f"iyz'dיד ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּבּזהר מבאר העבֹודה ענין העבֹודה24ּתכלית ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
וידּוע עלמין. ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָאסּתּלק
הּסֹובב אֹור על היא הּכּוונה עלמין ּבכּלהּו ּׁשּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּדמה

ּבׁשוה עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא עלמין המׁשכת25ּכל היינּו , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתהיה ּובכדי הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהאֹור
צריכה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהמׁשכת
העבֹודה ׁשּגם היינּו, ההמׁשכה, אפן לפי העבֹודה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהיֹות
ׁשּבנפׁש הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָצריכה
ּוכמֹו ׁשּבּנפׁש, הׁשּתלׁשלּות ּבחינת יׁש ּדהּנה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאדם.
ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות ּבדר ׁשהם ּומּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּׂשכל

עּלה ׁשּבענין ּכלּולּדכמֹו ׁשּבתחּלה הּוא הּסדר ועלּול ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבפניֿעצמֹו, למציאּות מתּגּלה ואחרּֿכ ּבעּלתֹו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהעלּול
ּתחּלה ּכלּולֹות ׁשהּמּדֹות ּומּדֹות, ּבׂשכל ּגם הּוא כן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּכמֹו
מתּגּלֹות ואחרּֿכ ׁשּבּׂשכל, הּמּדֹות ענין והּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבּׂשכל,
הם והּמּדֹות ׁשהּׂשכל לפי והינּו מּדֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַלמציאּות
ּכאׁשר ּגם הּוא וכן ועלּול. עּלה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּבדר
יֹותר, למּטה ונמׁש הּמּדֹות עלֿידי מתּגּלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל
ּדּבּור הּמחׁשבה ּגם הּנה ּומעׂשה, ּדּבּור ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה
מהּמּדֹות ועלּול עּלה הׁשּתלׁשלּות ּבדר הם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּומעׂשה
ּומעׂשה ּדּבּור ׁשהּמחׁשבה היֹות ּדעם והינּו, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּׂשכל,
ּכח מּכלֿמקֹום, והּׂשכל, מהּמּדֹות נפרדים הם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעצמם
ּבדר הם הּמעׂשה ּכח ּגם עד הּדּבּור וכח ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹהּמחׁשבה
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א).24) קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם 111).25)וראה ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
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¯‰fa ¯‡·Ó ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙ÈÏÎz ,‰p‰c24È„ÈŒÏÚL ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿«»¬»¿…»«…«∆«¿≈
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿

.ÔÈÓÏÚהרע יצרו את כופה הוא כאשר ובמיוחד ה' את עובד האדם כאשר »¿ƒ
העולמות בכל מתעלה הקדושֿברוךֿהוא של (ואורו) כבודו הרי עליו, ומתגבר

·e˙kM ‰Óc Úe„ÈÂ¿»«¿«∆»
ÔÈÓÏÚ e‰lÎaשעליית היינו ¿À¿»¿ƒ

עבודת ידי על שנפעלת האור

העולמות" "בכל היא האדם

¯B‡ ÏÚ ‡È‰ ‰�Âek‰««»»ƒ«
‡e‰L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆
‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎa25, ¿À¿»¿ƒ¿»∆

הקדושֿברוךֿהוא השפעת

גם אופנים בשני היא בעולמות

ומותאמת מצומצמת בצורה יחד:

בהתאם בבריאה פרט לכל

ואופן המיוחדים, ומהותו לעניינו

על עלמין" כל "ממלא נקרא זה

בעולמות מתלבש שהאור שם

פנימית בצורה ובנבראים

- נוספת ובצורה אותם, ו'ממלא'

העולמות כל על מאיר האור בה

כי שווה במידה הברואים כל ועל

לפי אחד בכל ומתלבש יורד אינו

מלמעלה בהם מאיר אלא ענינו

נקרא זה ואופן 'מקיף' בדרך

בדומה עלמין" כל "סובב

בגוף הנפש חיות שגם לעובדה

פרטית חיות אופנים: בשני באה

מהאברים אחד לכל המותאמת

המקבילה ותכונתו, מהותו לפי

וחיות עלמין" כל הממלא ל"אור

עלמין" כל הסובב ל"אור המקבילה בשוה הגוף כל את שמחי' ¿»‰e�ÈÈכללית
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰מאור בשונה «¿»«»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

העולמות השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה ויורד שבא אור שהוא ה"ממלא"

אחת שכל רבות מחוליות המורכבת (שרשרת) כשלשלת מזו זו והדרגות

שמעלי'. החוליה בקצה בראשה קשורה

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
ÌbL ,e�ÈÈ‰ ,‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿ƒ…∆««¿»»«¿∆«
LÙ�aL ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆¿∆∆

Ì„‡‰ורק ומצומצם מוגבל אור ממשיכה ומצומצמת מוגבלת עבודה כי »»»
מוגבל. בלתי אור של והמשכה גילוי גורמת להגבלות ומעבר שמעל עבודה

,‰p‰cכך כנ"ל, השתלשלות', 'סדר יש באלוקות שלמעלה LÈכשם ¿ƒ≈≈
C¯„a Ì‰L ˙BcÓe ÏÎO‰ BÓÎe ,LÙpaL ˙eÏLÏzL‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿¿∆«∆∆¿«≈∆ƒ∆≈¿∆∆

ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰,[ותוצאה lÚ‰[סיבה ÔÈ�ÚaL BÓÎc ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»
CkŒ¯Á‡Â ,B˙lÚa ÏeÏÚ‰ ÏeÏk ‰lÁ˙aL ‡e‰ ¯„q‰ ÏeÏÚÂ¿»«≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ»¿««»

,BÓˆÚŒÈ�Ùa ˙e‡ÈˆÓÏ ‰lb˙Óסיבה של בתהליך נוצר דבר כאשר ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿
לידי באה התוצאה מכן ולאחר הסיבה בתוך כלולה התוצאה תחילה ותוצאה,

לה. מיוחדות הגדרות עם גילוי

ÏÎNa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿≈∆
˙BÏeÏk ˙Bcn‰L ,˙BcÓeƒ∆«ƒ¿
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,ÏÎOa ‰lÁz¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿«

,ÏÎOaL ˙Bcn‰שכן «ƒ∆«≈∆
הוא שבמוח שהשכל למרות

מהמידות לחלוטין שונה מהות

בשני ומדובר שבלב, והרגש

מהותם, בעצם שונים עולמות

המקור הוא שהשכל היא עובדה

המידות התהוות את הגורם

של הראשוני בשלב שכך, וכיוון

כלולות הן המידות, היווצרות

נקרא זה ומצב השכל, בתוך

שבשכל", «»»¿CkŒ¯Á‡Â"מידות
ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ ˙Blb˙Óƒ¿«ƒ¿ƒ∆
ÈÙÏ e�È‰Â ,˙BcÓƒ¿«¿¿ƒ
Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰L∆«≈∆¿«ƒ≈
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»

ÏeÏÚÂ.ותוצאה סיבה –ÔÎÂ ¿»¿≈
Ìb ‡e‰של הבא בשלב «

זה הנפש כוחות השתלשלות

lb˙Ó‰מזה ÏÎO‰ ¯L‡k«¬∆«≈∆ƒ¿«∆
.˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚיצירת «¿≈«ƒ

באמצעות היא המידות והתהוות

שהמידות אחרי אך השכל,

השכל מאור בהם יש התהוו

השכל אור את ומגלות ממשיכות והמידות להתהוותן) והסיבה העילה (שהוא

- הנפש של והלבושים הכוחות של ההשתלשלות בסדר הבאות לחוליות

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ,¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓ�Âעשר בכלל שאינם ¿ƒ¿»¿«»≈¿«¬»»ƒ«¬∆
בגוף, פועלת הנפש ובאמצעותם שדרכם ה'לבושים' הם אבל הנפש כוחות

‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a Ì‰ ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁn‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«««¬»»ƒ«¬∆≈¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»
¯eac ‰·LÁn‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â ,ÏÎO‰Â ˙Bcn‰Ó ÏeÏÚÂ¿»≈«ƒ¿«≈∆¿«¿¿ƒ¡∆««¬»»ƒ

ÏÎO‰Â ˙Bcn‰Ó ÌÈ„¯Ù� Ì‰ ÌÓˆÚ ‰NÚÓeבכלל אינם וכאמור «¬∆«¿»≈ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«≈∆
השכלית שההתבוננות והמידות השכל שבין ליחס בניגוד וגם הנפש כוחות

השכל בין היחס בלב, רגש של והיווצרות 'הולדה' טבעי באופן מחייבת

הם שהלבושים כזה הוא ומעשה, דיבור מחשבה הלבושים, לשלושת והמידות

נפרדת והמידות,מהות ÁÎÂמהשכל ‰·LÁn‰ Ák ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…«««¬»»¿…«
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a Ì‰ ‰NÚn‰ Ák Ìb „Ú ¯eac‰«ƒ««…«««¬∆≈¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»
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וגם הּמּדֹות לגּבי ּבער ׁשהם ועלּול, עּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות
ּולמּטה ׁשּמהּׂשכל העבֹודה עלֿידי ולכן, הּׂשכל. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלגּבי
ּדסדר האֹור נמׁש הׁשּתלׁשלּות, ּבדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם
ּבֹו ׁשּיׁש עלמין, ּכל הּממּלא אֹור ּדהינּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
העֹולמֹות ּבכל מאיר ואינֹו לעֹולם, עֹולם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָהתחּלקּות
עלמין ּכל הּסֹובב אֹור המׁשכת ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשוה.
עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּלמעלה
ׁשּלמעלה ּבאפן ּבּנפׁש העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשוה,
ודעת, טעם עלּֿפי ׁשּלא עלּֿכלּֿפנים אֹו ודעת ִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹמּטעם
ׁשּלמעלה רעּותאּֿדלּבא מּצד עבֹודתֹו ׁשּתהיה אֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּדהינּו
על ּדקּבלת הּבּטּול מּצד עלּֿכלּֿפנים אֹו ודעת, ְִִִִַַַַַַַַַָָָָֹמּטעם
היא ּבּנפׁש עבֹודתֹו ׁשאז ודעת, טעם עלּֿפי ֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
ּגם נעׂשית ועלֿידיֿזה התחּלקּות, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבבחינה
ּכל הּסֹובב אֹור ׁשּנמׁש העבֹודה, אפן לפי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹההמׁשכה

ּבׁשוה. עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶָָָֻעלמין

מדרגֹות.‡Ì�Óד) ּכּמה יׁש ּגּופא על ּדקּבלת ּבבּטּול »¿»ְְְִֵֵַַַַָָָֹ
הּבּטּול ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּדהּנה,

ּכפיׁשּבבח העליֹון לרצֹון הּוא זה ּבּטּול הרי נׁשמע, ינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּי (זי (צּוהערן ּדנׁשמע הענין ׁשהרי ּבגּלּוי, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבא
ּדבר ׁשל מציאּות איזֹו ּכבר יׁשנֹו ּכאׁשר רק ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר
רק הּוא ׁשהרצֹון ידּוע אמנם הּגלּוי. רצֹון ׁשּזהּו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּנׁשמע,
והּוא הרצֹון, ׁשל ּפנימּיּותֹו ויׁשנֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִִֶֶַָָחיצֹונּיּות
ּדעם והינּו, הרצֹון. ׁשל וטעמֹו ּפנימּיּותֹו ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהּתענּוג,
הרי מהּטעם, ׁשּלמעלה רצֹון הּוא ּדמצֹות ׁשהרצֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהיֹות
יׁשנֹו מּכלֿמקֹום אבל ּדוקא, ׂשכלי מּטעם למעלה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
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.ÏÎO‰ Èa‚Ï Ì‚Â ˙Bcn‰ Èa‚Ï C¯Úa Ì‰L ,ÏeÏÚÂ,כלומר ¿»∆≈¿∆∆¿«≈«ƒ¿«¿«≈«≈∆
מהותם מבחינת והמידות מהשכל נפרדים אכן והמעשה הדבור המחשבה,

הוא והמידות השכל אל שלהם היחס גם סוף סוף אבל שלהם, התפקוד ואופן

הדברים את ועושה חושב מדבר, שהאדם היא עובדה שכן ועלול עילה של יחס

מניעים שלו והרגש שהשכל

ולעשות. לדבר לחשוב, אותו

שמבחינת המעשה כוח ואפילו

מהשכל רחוק הוא מהותו

מאשר יותר עוד ומהרגש

במעשה (כי והדיבור המחשבה

ביטוי לידי באים והרגש ההבנה

ובדיבור) במחשבה מאשר פחות

לשכל מתייחס הוא גם -

ויש ועלול עילה בדרך ולמידות

(בשונה למדי קרוב ערך ביניהם

לא ממקורם שנוצרים מדברים

בדרך אלא ועלול עילה בדרך

הבורא בין אין שבהם מאין' 'יש

יחס). וכל ערך כל והנברא

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»¬»
Ì‰L ‰hÓÏe ÏÎO‰nL∆≈«≈∆¿«»∆≈
,˙eÏLÏzL‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿
¯„Òc ¯B‡‰ CLÓ�ƒ¿»»¿≈∆
¯B‡ e�È‰c ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿
LiL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn‰«¿«≈»»¿ƒ∆≈
ÌÏBÚ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ Baƒ¿«¿≈»
ÏÎa ¯È‡Ó B�È‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈ƒ¿»

.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰,כאמור »»¿»∆
מוגבלת ברמה ה' שעבודת

מוגבל, אור ≈¿È„Î·eƒממשיכה
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
‡e‰L ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎaוהגבלה ממדידה שלמעלה אלוקי אור היינו ¿À¿»¿ƒ¿»∆

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a LÙpa ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»¬»«∆∆¿…∆∆¿«¿»ƒ««
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ B‡ ˙Ú„Âנתבאר לעיל , »«««»»ƒ∆…«ƒ««»««

כעבד אלא ודעת טעם פי על שלא עבודה היא מהגבלות למעלה שהעבודה

יש זה שבעניין ּומפרט מוסיף וכאן עול וקבלת ביטול מתוך אדונו את ְֵָהעובד

להיות ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת היא יותר הגבוהה הדרגה אופנים: כמה

רצון למילוי והשגה,מסור בהבנה התחשבות כל מבלי הקדושֿברוךֿהוא

ה' את עובד אינו שאמנם היא נמוכה היותר אבלÏÚÓÏ‰והדרגה ודעת מטעם

עובד אינו ÈÙגם ÏÚהאופנים שני את ומבאר וממשיך ודעת. ¿»¿e�È‰cטעם
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ „vÓ B˙„B·Ú ‰È‰zL B‡[הלב ÏÚÓlL‰[רצון ∆ƒ¿∆¬»ƒ«¿»¿ƒ»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓשהוא שבנפש הכוח והוא מהשכל למעלה הוא הרצון כי ƒ««»««
בדוגמת שהם (והמידות) השכל כוחות לעומת עלמין כל הסובב אור בדוגמת

הרי דליבא") ("רעותא הרצון בכוח ה' את והעובד עלמין כל הממלא אור

והגבלה ממדידה למעלה היא ÌÈ�tŒÏkŒÏÚעבודתו B‡למעלה שעובד «»»ƒ
נמוכה היותר בדרגה היאמהגבלה ÏÚשעבודתו ˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¿«»«…

Ê‡L ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lLהאופנים ‰È‡בשני LÙpa B˙„B·Ú ∆…«ƒ««»««∆»¬»«∆∆ƒ
da ÔÈ‡L ‰�ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆≈»

˙e˜lÁ˙‰לכוחות בניגוד ƒ¿«¿
(או בשכל המלובשים הנפש

מחולקים שהם במידות)

(או השכל ערך לפי ומותאמים

הממלא לאור בדומה המידות)

עלמין, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כל
ÈÙÏ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ�«¬≈«««¿»»¿ƒ
CLÓpL ,‰„B·Ú‰ ÔÙ‡…∆»¬»∆ƒ¿»
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡«≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰L∆¿À¿»¿ƒ

‰ÂLaבו שאין אור והוא ¿»∆
העניין נתבאר כאן עד התחלקות.

הנושאים שלושת מבין הראשון

– לנשמע נעשה שבהקדמת

מוסיף וכעת "נשמע", בחינת

בחינת – הבאה הדרגה את לבאר

"נעשה".

˙Ïa˜c Ïeh·a Ì�Ó‡ („»¿»¿ƒ¿«»«
‰nk LÈ ‡Ùeb ÏÚ…»≈«»
‰Ó ,‰p‰c .˙B‚¯„Ó«¿≈¿ƒ≈«
ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
,ÚÓL� ˙�ÈÁ·aL Ïeha‰«ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÔBˆ¯Ï ‡e‰ ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»»
,Èel‚a ‡aL ÈÙk ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ∆»¿ƒ
גילה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר

ישראל לבני ונתן רצונו את

והוראות ‰ÔÈ�Úמצוות È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»
CÈÊ Ô¯Ú‰eˆ) ÚÓL�c¿ƒ¿«∆¿ƒ

ולציית) ÓBÏ¯=להקשיב CiL«»«
e‰fL ,ÚÓLp‰ ¯·c ÏL ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ¯·k B�LÈ ¯L‡k ˜«̄«¬∆∆¿¿»≈¿ƒ∆»»«ƒ¿»∆∆

.ÈeÏb‰ ÔBˆ»̄«»
,„·Ïa ˙ei�BˆÈÁ ˜¯ ‡e‰ ÔBˆ¯‰L Úe„È Ì�Ó‡שרואים וכמו »¿»»«∆»»«ƒƒƒ¿«

כללי כוח הוא שהרצון למרות אשר האדם באבריםבנפש מלובש ואינו בנפש

חיצוניות נחשב הוא עצמה לנפש ביחס הרי ÏLפרטיים, B˙eiÓÈ�t B�LÈÂ¿∆¿¿ƒƒ∆
.ÔBˆ¯‰ ÏL BÓÚËÂ B˙eiÓÈ�t ‡e‰L ,‚e�Úz‰ ‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰כי »»¿««¬∆¿ƒƒ¿«¿∆»»

כן ואם עונג, לו מיסב זה דבר כי מסויים בדבר האדם רוצה דבר, של בסופו

גם כן וכמו הרצון. כוח של והפנימיות הטעם הסיבה, הוא התענוג כוח הרי

כביכול,למעלה ‰e‡באלוקות, ˙BˆÓc ÔBˆ¯‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆»»¿ƒ¿
,‡˜Âc ÈÏÎN ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ»̄∆¿«¿»≈«««¬≈∆¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ«¿»

בשכל ומושג המובן מטעם למעלה הוא למצוות רצון‡·Ïהרצון איננו עדיין ¬»
כי כלל וסיבה טעם כל ÔBˆ¯Ï,בלי ÒeÓk ÌÚË B�LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿««»»»
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טו 'ebe meid mkiptl ozep ikp` d`x

וגם הּמּדֹות לגּבי ּבער ׁשהם ועלּול, עּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות
ּולמּטה ׁשּמהּׂשכל העבֹודה עלֿידי ולכן, הּׂשכל. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלגּבי
ּדסדר האֹור נמׁש הׁשּתלׁשלּות, ּבדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם
ּבֹו ׁשּיׁש עלמין, ּכל הּממּלא אֹור ּדהינּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
העֹולמֹות ּבכל מאיר ואינֹו לעֹולם, עֹולם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָהתחּלקּות
עלמין ּכל הּסֹובב אֹור המׁשכת ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשוה.
עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּלמעלה
ׁשּלמעלה ּבאפן ּבּנפׁש העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשוה,
ודעת, טעם עלּֿפי ׁשּלא עלּֿכלּֿפנים אֹו ודעת ִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹמּטעם
ׁשּלמעלה רעּותאּֿדלּבא מּצד עבֹודתֹו ׁשּתהיה אֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּדהינּו
על ּדקּבלת הּבּטּול מּצד עלּֿכלּֿפנים אֹו ודעת, ְִִִִַַַַַַַַַָָָָֹמּטעם
היא ּבּנפׁש עבֹודתֹו ׁשאז ודעת, טעם עלּֿפי ֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
ּגם נעׂשית ועלֿידיֿזה התחּלקּות, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבבחינה
ּכל הּסֹובב אֹור ׁשּנמׁש העבֹודה, אפן לפי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹההמׁשכה

ּבׁשוה. עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶָָָֻעלמין

מדרגֹות.‡Ì�Óד) ּכּמה יׁש ּגּופא על ּדקּבלת ּבבּטּול »¿»ְְְִֵֵַַַַָָָֹ
הּבּטּול ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּדהּנה,

ּכפיׁשּבבח העליֹון לרצֹון הּוא זה ּבּטּול הרי נׁשמע, ינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּי (זי (צּוהערן ּדנׁשמע הענין ׁשהרי ּבגּלּוי, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבא
ּדבר ׁשל מציאּות איזֹו ּכבר יׁשנֹו ּכאׁשר רק ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר
רק הּוא ׁשהרצֹון ידּוע אמנם הּגלּוי. רצֹון ׁשּזהּו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּנׁשמע,
והּוא הרצֹון, ׁשל ּפנימּיּותֹו ויׁשנֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִִֶֶַָָחיצֹונּיּות
ּדעם והינּו, הרצֹון. ׁשל וטעמֹו ּפנימּיּותֹו ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהּתענּוג,
הרי מהּטעם, ׁשּלמעלה רצֹון הּוא ּדמצֹות ׁשהרצֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהיֹות
יׁשנֹו מּכלֿמקֹום אבל ּדוקא, ׂשכלי מּטעם למעלה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
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.ÏÎO‰ Èa‚Ï Ì‚Â ˙Bcn‰ Èa‚Ï C¯Úa Ì‰L ,ÏeÏÚÂ,כלומר ¿»∆≈¿∆∆¿«≈«ƒ¿«¿«≈«≈∆
מהותם מבחינת והמידות מהשכל נפרדים אכן והמעשה הדבור המחשבה,

הוא והמידות השכל אל שלהם היחס גם סוף סוף אבל שלהם, התפקוד ואופן

הדברים את ועושה חושב מדבר, שהאדם היא עובדה שכן ועלול עילה של יחס

מניעים שלו והרגש שהשכל

ולעשות. לדבר לחשוב, אותו

שמבחינת המעשה כוח ואפילו

מהשכל רחוק הוא מהותו

מאשר יותר עוד ומהרגש

במעשה (כי והדיבור המחשבה

ביטוי לידי באים והרגש ההבנה

ובדיבור) במחשבה מאשר פחות

לשכל מתייחס הוא גם -

ויש ועלול עילה בדרך ולמידות

(בשונה למדי קרוב ערך ביניהם

לא ממקורם שנוצרים מדברים

בדרך אלא ועלול עילה בדרך

הבורא בין אין שבהם מאין' 'יש

יחס). וכל ערך כל והנברא

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»¬»
Ì‰L ‰hÓÏe ÏÎO‰nL∆≈«≈∆¿«»∆≈
,˙eÏLÏzL‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿
¯„Òc ¯B‡‰ CLÓ�ƒ¿»»¿≈∆
¯B‡ e�È‰c ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿
LiL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn‰«¿«≈»»¿ƒ∆≈
ÌÏBÚ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ Baƒ¿«¿≈»
ÏÎa ¯È‡Ó B�È‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈ƒ¿»

.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰,כאמור »»¿»∆
מוגבלת ברמה ה' שעבודת

מוגבל, אור ≈¿È„Î·eƒממשיכה
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
‡e‰L ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎaוהגבלה ממדידה שלמעלה אלוקי אור היינו ¿À¿»¿ƒ¿»∆

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a LÙpa ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»¬»«∆∆¿…∆∆¿«¿»ƒ««
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ B‡ ˙Ú„Âנתבאר לעיל , »«««»»ƒ∆…«ƒ««»««

כעבד אלא ודעת טעם פי על שלא עבודה היא מהגבלות למעלה שהעבודה

יש זה שבעניין ּומפרט מוסיף וכאן עול וקבלת ביטול מתוך אדונו את ְֵָהעובד

להיות ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת היא יותר הגבוהה הדרגה אופנים: כמה

רצון למילוי והשגה,מסור בהבנה התחשבות כל מבלי הקדושֿברוךֿהוא

ה' את עובד אינו שאמנם היא נמוכה היותר אבלÏÚÓÏ‰והדרגה ודעת מטעם

עובד אינו ÈÙגם ÏÚהאופנים שני את ומבאר וממשיך ודעת. ¿»¿e�È‰cטעם
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ „vÓ B˙„B·Ú ‰È‰zL B‡[הלב ÏÚÓlL‰[רצון ∆ƒ¿∆¬»ƒ«¿»¿ƒ»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓשהוא שבנפש הכוח והוא מהשכל למעלה הוא הרצון כי ƒ««»««
בדוגמת שהם (והמידות) השכל כוחות לעומת עלמין כל הסובב אור בדוגמת

הרי דליבא") ("רעותא הרצון בכוח ה' את והעובד עלמין כל הממלא אור

והגבלה ממדידה למעלה היא ÌÈ�tŒÏkŒÏÚעבודתו B‡למעלה שעובד «»»ƒ
נמוכה היותר בדרגה היאמהגבלה ÏÚשעבודתו ˙Ïa˜c Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¿«»«…

Ê‡L ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lLהאופנים ‰È‡בשני LÙpa B˙„B·Ú ∆…«ƒ««»««∆»¬»«∆∆ƒ
da ÔÈ‡L ‰�ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆≈»

˙e˜lÁ˙‰לכוחות בניגוד ƒ¿«¿
(או בשכל המלובשים הנפש

מחולקים שהם במידות)

(או השכל ערך לפי ומותאמים

הממלא לאור בדומה המידות)

עלמין, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כל
ÈÙÏ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ�«¬≈«««¿»»¿ƒ
CLÓpL ,‰„B·Ú‰ ÔÙ‡…∆»¬»∆ƒ¿»
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡«≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰L∆¿À¿»¿ƒ

‰ÂLaבו שאין אור והוא ¿»∆
העניין נתבאר כאן עד התחלקות.

הנושאים שלושת מבין הראשון

– לנשמע נעשה שבהקדמת

מוסיף וכעת "נשמע", בחינת

בחינת – הבאה הדרגה את לבאר

"נעשה".

˙Ïa˜c Ïeh·a Ì�Ó‡ („»¿»¿ƒ¿«»«
‰nk LÈ ‡Ùeb ÏÚ…»≈«»
‰Ó ,‰p‰c .˙B‚¯„Ó«¿≈¿ƒ≈«
ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
,ÚÓL� ˙�ÈÁ·aL Ïeha‰«ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÔBˆ¯Ï ‡e‰ ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»»
,Èel‚a ‡aL ÈÙk ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ∆»¿ƒ
גילה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר

ישראל לבני ונתן רצונו את

והוראות ‰ÔÈ�Úמצוות È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»
CÈÊ Ô¯Ú‰eˆ) ÚÓL�c¿ƒ¿«∆¿ƒ

ולציית) ÓBÏ¯=להקשיב CiL«»«
e‰fL ,ÚÓLp‰ ¯·c ÏL ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ¯·k B�LÈ ¯L‡k ˜«̄«¬∆∆¿¿»≈¿ƒ∆»»«ƒ¿»∆∆

.ÈeÏb‰ ÔBˆ»̄«»
,„·Ïa ˙ei�BˆÈÁ ˜¯ ‡e‰ ÔBˆ¯‰L Úe„È Ì�Ó‡שרואים וכמו »¿»»«∆»»«ƒƒƒ¿«

כללי כוח הוא שהרצון למרות אשר האדם באבריםבנפש מלובש ואינו בנפש

חיצוניות נחשב הוא עצמה לנפש ביחס הרי ÏLפרטיים, B˙eiÓÈ�t B�LÈÂ¿∆¿¿ƒƒ∆
.ÔBˆ¯‰ ÏL BÓÚËÂ B˙eiÓÈ�t ‡e‰L ,‚e�Úz‰ ‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰כי »»¿««¬∆¿ƒƒ¿«¿∆»»

כן ואם עונג, לו מיסב זה דבר כי מסויים בדבר האדם רוצה דבר, של בסופו

גם כן וכמו הרצון. כוח של והפנימיות הטעם הסיבה, הוא התענוג כוח הרי

כביכול,למעלה ‰e‡באלוקות, ˙BˆÓc ÔBˆ¯‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆»»¿ƒ¿
,‡˜Âc ÈÏÎN ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ»̄∆¿«¿»≈«««¬≈∆¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ«¿»

בשכל ומושג המובן מטעם למעלה הוא למצוות רצון‡·Ïהרצון איננו עדיין ¬»
כי כלל וסיבה טעם כל ÔBˆ¯Ï,בלי ÒeÓk ÌÚË B�LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿««»»»
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הּזהר ּובלׁשֹון ׁשּבֹו, הּתענּוג ּדהינּו לרצֹון, ּכמּוס 26טעם ְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
מעלת היא ּובזה ּדעּתיקא. סתימאה עּלאה מֹוחא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָנקרא
ּדנׁשמע ׁשהּבּטּול ּדנׁשמע, הּבּטּול על ּדנעׂשה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַהּבּטּול
ּדנעׂשה והּבּטּול ּבגּלּוי, ׁשּבא ּכפי לרצֹון הּבּטּול ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָהּוא
מסּור ׁשהּוא והינּו, עצמֹו, הרצֹון לבעל הּבּטּול ְְְְִֶַַַַַָָָהּוא
ּובמילא עצמֹו, הרצֹון לבעל ּומהּותֹו עצמּותֹו ּבכל ְְְְְְֵַַַַַָָָָָונתּון
הּכל. יקּים אזי רצֹון איזה יהיה ׁשּכאׁשר הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּוכן
לבעל הּבּטּול ׁשהּוא ּדנעׂשה הּבּטּול עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַוהּנה,

מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּפֹועלים27הרצֹון, היינּו , ְְֲִִֶֶַָָָ
יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ׁשהרי הרצֹון, ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹוׂשים
ירידה הּוא הרצֹון ענין וכל מהרצֹון, למעלה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָהּוא
המׁשכה רק הּוא ּדמצֹות הרצֹון ׁשּגם והינּו, ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה,
ּגם למעלה הּוא ּומהּותֹו ׁשעצמּותֹו לפי ,יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּמּנּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדמצֹות, צדק,28מהרצֹון מצֹותי ּכל ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו יׂשראל29ּוכמאמר את לזּכֹות הּקּב"ה רצה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

יתּבר ׁשעצמּותֹו היינּו ּומצֹות, ּתֹורה להם הרּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלפיכ
רק הּוא ּדמצֹות והרצֹון ּדמצֹות, מהרצֹון למעלה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָהּוא
עצמֹו את להׁשּפיל ּביׂשראל הּקּב"ה ׁשעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָצדקה
זה הרי הרצֹון את לפעל ּבכדי הּנה ּדמצֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּברצֹון

הּב הּנפׁשעלֿידי ׁשּבפנימּיּות הּבּטּול ׁשהּוא ּדנעׂשה, ּטּול ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ
מאד ּדבכל הּבּטּול והּוא הרצֹון, הּבּטּול30לבעל ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

יחיד ּבחינת עם הּקׁשּורה ׁשּבּנפׁש יחידה ,31ׁשּמּצד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
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ועוד. א. כה, פרשתנו
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¯‰f‰ ÔBLÏ·e ,BaL ‚e�Úz‰ e�È‰c26‰‡lÚ ‡ÁBÓ ‡¯˜� ¿«¿««¬∆ƒ¿«…«ƒ¿»»ƒ»»
‡˜ÈzÚc ‰‡ÓÈ˙Òשבבחינת גילוי) מכל (שלמעלה והסתום העליון המוח ¿ƒ»»¿«ƒ»

ונקראת המידות ואת המוחין את הכוללות מהספירות שלמעלה בחינה עתיק,

שמשמעו משם' 'ויעתק בתורה שנאמר (כמו מהם נבדלת שהיא להורות 'עתיק'

מהמקום והתרחקות עקירה

וב'עתיק' אחר) למקום הקודם

והתענוג]. הרצון נמצאים

Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê·e»∆ƒ«¬««ƒ
Ïeha‰ ÏÚ ‰NÚ�c¿«¬∆««ƒ
Ïeha‰L ,ÚÓL�c¿ƒ¿«∆«ƒ
Ïeha‰ ‡e‰ ÚÓL�c¿ƒ¿««ƒ
,Èel‚a ‡aL ÈÙk ÔBˆ¯Ï»»¿ƒ∆»¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא אל הביטול

מהתענוג) (הנובע שרצונו לאחר

ובהוראות במצוות גילוי לידי בא

כעבד נעלה, ביטול זה שגם

מציאות לו ואין לאדונו הבטל

ישנו זאת ובכל כנ"ל, משלו,

- יותר עוד נעלה ביטול

c Ïeha‰Â"‰NÚ�"‡e‰ ¿«ƒ¿«¬∆
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰«ƒ¿««»»
‡e‰L ,e�È‰Â ,BÓˆÚ«¿¿«¿∆
B˙eÓˆÚ ÏÎa Ôe˙�Â ¯eÒÓ»¿»¿»«¿
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï B˙e‰Óe«¿««»»
‡e‰ ÔÎeÓ ‡ÏÈÓ·e ,BÓˆÚ«¿¿≈»»
ÔBˆ¯ ‰ÊÈ‡ ‰È‰È ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿∆≈∆»

ÈÊ‡.Ïk‰ Ìi˜È,כלומר ¬«¿«≈«…
אל מתבטל‰¯ˆÔÂ,בביטול

של והוראה ציווי לכל היהודי

עצמם, בפני הקדושֿברוךֿהוא

הוראה לכל שמציית עבד כמו

ואת שכלו את מערב לא שהוא בכך מתבטא והביטול אדונו, של ְֵָוציווי

הקדושֿברוךֿהוא של רצונו למילוי לחלוטין מסור אלא העצמית מציאותו

מוגבל, בלתי אור הממשיכה גבול בלי לעבודה נחשבת זו עבודה וכאמור,

הרבה ביטול הוא הרצון בעל אל הביטול אבל ההשתלשלות, מסדר למעלה

אלא ולהוראות לפקודות וציות בביטול מדובר לא כאן כי עמוק, יותר

תוצאה הוא בפועל הציות הזו ובדרגה הרצון בעל כלפי וכל מכל בהתבטלות

אל מציאותו כל את מסר שהאדם לאחר כי ממילא בדרך מתבקשת

של רצון כל ולבצע לקיים הכן עומד גם שהוא מאליו מובן ֵָהקדושֿברוךֿהוא

הקדושֿברוךֿהוא.

,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰ ‡e‰L ‰NÚ�c Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ¿«¬∆∆«ƒ¿««»»
ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ27,יש לכאורה בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו ƒ¿∆»

(כלומר, וגו' בעתו דגני ולקחתי אומר אחד כתוב פסוקים. שני בין סתירה

את לוקח אומרהקב"ה אחר וכתוב שלו) שהוא להוכיח כדי הצומח הדגן

בפסוק – והביאור בעצמו) שלו הדגן את יאסוף האדם (כלומר, דגנך ואספת

השני והפסוק מקום של רצונו עושים אינם שישראל בזמן מדובר הראשון

עושים כן שישראל בזמן מדבר

ובפשטות מקום. של רצונו את

את שמקיימים הוא הביטוי כוונת

לפי אבל בפועל, ה' רצון

- הדברים ¿»‰e�ÈÈפנימיות
‰È‰iL ÌÈNBÚÂ ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆

,ÔBˆ¯‰הם ישראל שבני »»
רצונו את ו'עושים' המעוררים

בקיום הקדושֿברוךֿהוא של

B˙eÓˆÚהמצוות È¯‰L∆¬≈«¿
‡e‰ C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈

,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏכשם ¿«¿»≈»»
אחד הוא הרצון האדם שבנפש

היא הנפש עצם אבל הכוחות

מהרצון ÔÈ�Úלמעלה ÏÎÂ¿»ƒ¿«
‰„È¯È ‡e‰ ÔBˆ¯‰»»¿ƒ»
ÌbL ,e�È‰Â ,‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¿«¿∆«
˜¯ ‡e‰ ˙BˆÓc ÔBˆ¯‰»»¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰והתגלותepnÓ «¿»»ƒ∆
B˙eÓˆÚL ÈÙÏ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿ƒ∆«¿
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ B˙e‰Óe«¿«¿»«
BÓÎe ,˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿ƒ¿¿

·e˙kL28EÈ˙BˆÓ Ïk Èk ∆»ƒ»ƒ¿∆
כדלהלןˆ„˜, צדקה מלשון ∆∆
‡ÓÎeÏ"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó29 ¿«¬««≈«

˙‡ ˙BkÊÏ ‰"aw‰ ‰ˆ»̄»«»»¿«∆
‰a¯‰ CÎÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚL e�ÈÈ‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz Ì‰Ï»∆»ƒ¿«¿∆«¿ƒ¿»≈¿«¿»
‰NBÚL ‰˜„ˆ ˜¯ ‡e‰ ˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Â ,˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿«¿»»∆∆
‰p‰ ,˙BˆÓc ÔBˆ¯a BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï Ï‡¯NÈa ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«¿»»¿ƒ¿ƒ≈

È„Îaיוכלו אכן ישראל בוÏÚÙÏשבני ולעורר הקדושֿברוךֿהוא אצל ƒ¿≈ƒ¿…
ÔBˆ¯‰ e‰L‡למצוות‡˙ ,‰NÚ�c Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ∆»»¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¬∆∆

ÏÎ·c Ïeha‰ ‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï LÙp‰ ˙eiÓÈ�ÙaL Ïeha‰«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆∆¿««»»¿«ƒƒ¿»
E„‡Ó30,,"לבבך "בכל ה' מאהבת למעלה הגבלה ללא ביטול שהוא ¿…∆

LÙpaL ‰„ÈÁÈ „vnL Ïeha‰ e‰fLגם שלמעלה הנפש עצם שהיא ∆∆«ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
הרצון ÈÁÈ„מכוח ˙�ÈÁa ÌÚ ‰¯eLw‰31כלפי מכוונת שהיא , «¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

מבחינת יותר נעלה הוא זה ותואר "יחיד" הנקרא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ואילו הקדושֿברוךֿהוא, אל בטלים והנבראים שהעולמות שמשמעו "אחד"
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ׁשאמרּו וזהּו מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידיֿזה
ז"ל היא32רּבֹותינּו ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּדקריאתֿ ׁשנּיה ּופרׁשה מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָּבזמן
ׁשּגם ּדאף מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ּבזמן היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשמע

ּכתיב ׁשנּיה וכּמבאר33ּבפרׁשה ּתׁשמעּו, ׁשמֹוע אם והיה ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹ
אחר ההבנה34ּבמקֹום ענין רק אינֹו ּדׁשמיעה ׁשהּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּבּטּול ּכן ּגם נכלל הּׁשמיעה ּבענין אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשגה,
ׁשּלמעלה ּדלּבא רעּותא ּבחינת ּגם (ועד על ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּדקּבלת
ּדבכל הּבּטּול ׁשחסר ּכיון מּכלֿמקֹום, ודעת), ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּטעם
הרצֹון, לבעל הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאד
ּבפרׁשה ורק מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבבחינת זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי
הּבּטּול עלֿידי הּנה ,מאד ּבכל נאמר ׁשּבּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹראׁשֹונה

מקֹום. ׁשל רצֹונֹו ועֹוׂשין ממׁשיכים הרצֹון ְְְְִִִֶַַַָָָלבעל

הּואp‰Â‰ה) ונעׂשה ּדנׁשמע הּבחינֹות ב' ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַ
ּדיראה. הּבחינֹות ב' ּבענין הּמבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹעלּֿדר

ּכתיב ׁשֹואל35ּדהּנה אלקי הוי' מה יׂשראל ועּתה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבּגמרא ואיתא ,אלקי הוי' את ליראה אם ּכי 36מעּמ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

התחלת היא ּדיראה היינּו היא, זּוטרתי מּלתא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּיראה
ּוכתיב החּקים37העבֹודה. ּכל את לעׂשֹות הוי' ויצּונּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ

היא ׁשּיראה מׁשמע ׁשּמּזה הוי', את ליראה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
לבֹוא ּבׁשביל הּוא החּקים ענין ּדכל העבֹודה, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻּתכלית

ּבזה ּומבאר ליראה,38ליראה. אם ּכי ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתּתאה, יראה ּבחינת על קאי היא, זּוטרתי מּלתא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיראה
ליראה, גֹו' ויצּוּנּו ּׁשּכתּוב ּומה העבֹודה. התחלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיא
ּגם וזהּו העבֹודה. ּתכלית ׁשהיא עּלאה, יראה על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקאי
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שנאמר שמע קריאת של שנייה

ובכל לבבכם בכל "ולעבדו בה
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ראשונה, בפרשה כמו מאודך"
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כן בו למצב הכוונה פשוטו

בדרגה מדברים הכתובים המצוות, את ה',מקיימים עבודת של למדי גבוהה
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גבוהה בדרגה שמדובר או העבודה בתחילת ששייכת נמוכה דרגא היא האם

העבודה? ושלימות תכלית שהיא

‰Êa ¯‡·Óe38.ביראה דרגות שתי יש כי אמת הדברים Óc‰ששני ¿…»»∆¿«
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‰‡lÚ,[עליונה ‰B·Ú„‰.[יראה ˙ÈÏÎz ‡È‰L ƒ»»∆ƒ«¿ƒ»¬»
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ׁשאמרּו וזהּו מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידיֿזה
ז"ל היא32רּבֹותינּו ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּדקריאתֿ ׁשנּיה ּופרׁשה מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָּבזמן
ׁשּגם ּדאף מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ּבזמן היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשמע

ּכתיב ׁשנּיה וכּמבאר33ּבפרׁשה ּתׁשמעּו, ׁשמֹוע אם והיה ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹ
אחר ההבנה34ּבמקֹום ענין רק אינֹו ּדׁשמיעה ׁשהּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּבּטּול ּכן ּגם נכלל הּׁשמיעה ּבענין אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשגה,
ׁשּלמעלה ּדלּבא רעּותא ּבחינת ּגם (ועד על ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּדקּבלת
ּדבכל הּבּטּול ׁשחסר ּכיון מּכלֿמקֹום, ודעת), ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּטעם
הרצֹון, לבעל הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאד
ּבפרׁשה ורק מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבבחינת זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי
הּבּטּול עלֿידי הּנה ,מאד ּבכל נאמר ׁשּבּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹראׁשֹונה

מקֹום. ׁשל רצֹונֹו ועֹוׂשין ממׁשיכים הרצֹון ְְְְִִִֶַַַָָָלבעל

הּואp‰Â‰ה) ונעׂשה ּדנׁשמע הּבחינֹות ב' ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַ
ּדיראה. הּבחינֹות ב' ּבענין הּמבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹעלּֿדר

ּכתיב ׁשֹואל35ּדהּנה אלקי הוי' מה יׂשראל ועּתה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבּגמרא ואיתא ,אלקי הוי' את ליראה אם ּכי 36מעּמ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

התחלת היא ּדיראה היינּו היא, זּוטרתי מּלתא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּיראה
ּוכתיב החּקים37העבֹודה. ּכל את לעׂשֹות הוי' ויצּונּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ

היא ׁשּיראה מׁשמע ׁשּמּזה הוי', את ליראה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
לבֹוא ּבׁשביל הּוא החּקים ענין ּדכל העבֹודה, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻּתכלית

ּבזה ּומבאר ליראה,38ליראה. אם ּכי ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתּתאה, יראה ּבחינת על קאי היא, זּוטרתי מּלתא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיראה
ליראה, גֹו' ויצּוּנּו ּׁשּכתּוב ּומה העבֹודה. התחלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיא
ּגם וזהּו העבֹודה. ּתכלית ׁשהיא עּלאה, יראה על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקאי
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ועוד. שו. ע' יב.35)תרכ"ט י, א.36)עקב כה, מגילה ב. לג, כד.37)ברכות ו, ועוד.38)ואתחנן ספכ"ג. תניא ראה
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‰i�L ‰L¯Ùe ,ÌB˜Ó ÏL∆»»»»¿ƒ»
ÔÓÊa ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«
ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿∆

,ÌB˜Óסוגיה אותה בהמשך »
נוספת סתירה על מדובר בגמרא

אחד כתוב פסוקים. שני בין

צאנכם" ורעו זרים "ועמדו אומר

דגנך" "ואספת אומר אחר ופסוק

אחרי של סיוע ללא ם),(בעצמך,

רצונו עושין אין אם – והביאור

דגנם את אוספים מקום של

של רצונו עושים ואם בעצמם.

בידי נעשה הדבר מקום,

כך על שואלים זרים. משרתים

שפרשה ייתכן איך בחסידות:

שנאמר שמע קריאת של שנייה

ובכל לבבכם בכל "ולעבדו בה

עושין ב'אין מדברת נפשכם"

כיוון ועונים: מקום'? של רצונו

"בכל נזכר לא זו שבפרשה

ראשונה, בפרשה כמו מאודך"

על בה שמדובר למרות הרי

ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת

הדבר נחשב עדיין נפשכם",

מקום", של רצונו עושין ש"אין

‰i�L ‰L¯Ùa ÌbL Û‡c¿«∆«¿»»»¿ƒ»
·È˙k33ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ¿ƒ¿»»ƒ»«

,eÚÓLzשלפי לכך ובנוסף ƒ¿¿
כן בו למצב הכוונה פשוטו

בדרגה מדברים הכתובים המצוות, את ה',מקיימים עבודת של למדי גבוהה

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ34ÔÈ�Ú ˜¯ B�È‡ ‰ÚÈÓLc Le¯t‰L ¿«¿…»¿»«≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«
Ïeha‰ Ôk Ìb ÏÏÎ� ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Úa ‡l‡ ,‰‚O‰Â ‰�·‰‰«¬»»¿«»»∆»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»«≈«ƒ

‡aÏc ‡˙eÚ¯ ˙�ÈÁa Ìb „ÚÂ) ÏÚ ˙Ïa˜c[הלב ÏÚÓlL‰[רצון ¿«»«…¿««¿ƒ«¿»¿ƒ»∆¿«¿»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ,בביטול ה' עבודת של השני באופן לעיל שנתבאר כפי ƒ««»««

ודעת), מטעם ÏÎ·cלמעלה Ïeha‰ ¯ÒÁL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»≈«ƒƒ¿»
È¯‰ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ ‡e‰L ,E„‡Ó¿…∆∆«ƒ∆ƒ«∆∆«¿»»¿««»»¬≈
‰L¯Ùa ˜¯Â ,ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a ‰Ê∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿∆»¿«¿»»»
ÏÚ·Ï Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,E„‡Ó ÏÎa ¯Ó‡� daL ‰�BL‡ƒ̄»∆»∆¡«¿»¿…∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿««

ÌÈÎÈLÓÓ ÔBˆ¯‰ומעוררים מגלים ,.ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚÂ,זו »»«¿ƒƒ¿ƒ¿∆»
ביטול שהוא נעשה דבחינת הביטול – ונשמע בנעשה השנייה הדרגה אפוא,

הרצון. אל ביטול שהוא נשמע דבחינת מהביטול יותר הנעלה הרצון, לבעל

ÚÓL�c ˙B�ÈÁa‰ '· ÔÈa ˜elÁ‰ ‰p‰Â של‰) רצונו כלפי (ביטול ¿ƒ≈«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿«
∆¬»¿NÚ�Â‰הקדושֿברוךֿהוא)

הקדושֿברוךֿהוא כלפי (ביטול

הרצון) בעל ŒÏÚבעצמו, ‡e‰«
'· ÔÈ�Úa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿ƒ¿«

.‰‡¯Èc ˙B�ÈÁa‰כשם «¿ƒ¿ƒ¿»
(אף שונות דרגות יש שבביטול

הם הדרגות כל כללי שבאופן

כך בביטול), שונים אופנים

ביחס החסידות בתורת מבואר

שיש היראה דרגותלעניין בו

שתי – כללי ובאופן שונות,

בחינות.

·È˙k ‰p‰c35‰zÚÂ ¿ƒ≈¿ƒ¿«»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»¡…∆
Ì‡ Èk CnÚÓ Ï‡BL≈≈ƒ»ƒƒ
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»∆¬»»¡…∆

‡¯Óba ‡˙È‡Â36‰‡¯iL ¿ƒ»«¿»»∆ƒ¿»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÓ[קטן [דבר ƒ¿»¿»ƒ

‡È‰ ‰‡¯Èc e�ÈÈ‰ ,‡È‰ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰וכיוון «¿»«»¬»

העבודה בהתחלת שמדובר

הגיע שטרם ממי גם הנדרשת

נקראת היראה גבוהות, לדרגות

- שני מצד אבל קטן". "דבר

·È˙Îe37'ÈÂ‰ e�eˆÈÂ ¿ƒ«¿«≈¬»»
ÌÈwÁ‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆»«Àƒ
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰»≈∆¿ƒ¿»∆¬»»
‰‡¯iL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆ƒ¿»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ»¬»
אחרי רק אלי' שמגיעים והדרגה

האלה", החוקים "כל בקיום רבה ‰e‡עבודה ÌÈwÁ‰ ÔÈ�Ú ÏÎc¿»ƒ¿««Àƒ
.‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï ÏÈ·La,יראה של ההגדרה כן אם מה השאלה: ונשאלת ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

גבוהה בדרגה שמדובר או העבודה בתחילת ששייכת נמוכה דרגא היא האם

העבודה? ושלימות תכלית שהיא

‰Êa ¯‡·Óe38.ביראה דרגות שתי יש כי אמת הדברים Óc‰ששני ¿…»»∆¿«
ÏÚ È‡˜ ,‡È‰ È˙¯ËeÊ ‡˙lÓ ‰‡¯iL ,‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk ·e˙kM∆»ƒƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ»≈«

‰‡zz ‰‡¯È ˙�ÈÁa,[נמוכה תחתונה, ‰˙ÏÁ˙[יראה ‡È‰L ¿ƒ«ƒ¿»«»»∆ƒ«¿»«
‰‡¯È ÏÚ È‡˜ ,‰‡¯ÈÏ 'B‚ epeˆÈÂ ·e˙kM ‰Óe .‰„B·Ú‰»¬»«∆»«¿«≈¿ƒ¿»»≈«ƒ¿»

‰‡lÚ,[עליונה ‰B·Ú„‰.[יראה ˙ÈÏÎz ‡È‰L ƒ»»∆ƒ«¿ƒ»¬»
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f"iyz'dיח ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּׁשּכתּוב מה אין39ּכן אם חכמה, אין יראה אין אם ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
האמּתית חכמה על קאי ּדחכמה יראה, אין ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָחכמה
אין יראה אין אם אמרּו ועלֿזה הּתֹורה, חכמת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
התחלת ׁשהיא ּתּתאה יראה ּבחינת על ּדקאי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָחכמה,
ּבאים ּתּתאה יראה עלֿידי ׁשּדוקא היינּו, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה,
אם ּׁשּכתּוב ּומה ּומצֹות. הּתֹורה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלהחכמה
ׁשהיא עּלאה, יראה ּבחינת על קאי יראה, אין חכמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאין
הּנ"ל, ונעׂשה ּדנׁשמע ּבחינֹות ב' והּנה, העבֹודה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּתכלית
עּלאה. ויראה ּתּתאה ּדיראה הּבחינֹות ב' ּבכללּות ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהם
הּוא ּכּנ"ל העבֹודה והתחלת יסֹוד ׁשהּוא ׁשּנׁשמע ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָוהינּו,
עד ּבעבֹודתֹו מתעּלה ואחרּֿכ ּתּתאה, יראה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָּבחינת
עּלאה. יראה ּבחינת ׁשהּוא ּדנעׂשה הּבּטּול לבחינת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבא

ז"לp‰Â‰ו) רּבֹותינּו למדינה40אמרּו ׁשּבא למל מׁשל ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּגזרֹות, עלינּו ּגזר הּמדינה אנׁשי לֹו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹואמרּו
קּבלּו ואחרּֿכ מלכּותי קּבלּו ּבתחּלה הּמל להם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאמר
הם הּגזרֹות וקּבלת הּמלכּות ּדקּבלת הענינים ּוב' ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּגזרֹותי.
ענין הּוא ׁשּנעׂשה והינּו, ונׁשמע. ּדנעׂשה הענינים ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָב'
הּבּטּול הּוא ּדנעׂשה ׁשהּבּטּול וכּנ"ל הּמלכּות, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָקּבלת

ׁשעלֿי הרצֹון ׁשהּואלבעל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין דיֿזה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּבלּו ּבתחּלה וזהּו למלּוכה. הרצֹון המׁשכת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָענין
ׁשהּוא הּגזרֹות, קּבלת ענין ׁשּי לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמלכּותי,
הרצֹון את ּתחּלה עֹוׂשין ּכאׁשר אם ּכי לרצֹון, ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּבּטּול
ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשעלֿידיֿזה ּדנעׂשה הּבּטּול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַעלֿידי
הּׁשנה, ּדראׁש העבֹודה ענין ּכללּות ּכן ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹמקֹום.

ז"ל רּבֹותינּו כּו'41ּכמאמר הּׁשנה ּבראׁש לפני אמרּו ְְְְֲִֵַַַַַַָָָֹ
להמׁשי ׁשּצרי היינּו, עליכם, ׁשּתמליכּוני ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמלכּיֹות
וסּלּוק עלּית נעׂשה הּׁשנה ׁשּבראׁש ּדכיון לּמלּוכה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרצֹון
לעצמּותֹו עד וׁשרׁשּה למקֹורּה ׁשּמתעּלית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּמלכּות
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·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ39ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡¯È ÔÈ‡ Ì‡ ¿∆«≈«∆»ƒ≈ƒ¿»≈»¿»ƒ≈
¯È ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ,‰‡היראה אם נפשך: ממה שאלה, אותה נשאלת כאן וגם »¿»≈ƒ¿»

האמירה ּפשר מה חכמה", אין יראה אין "אם ולכן לחכמה ותנאי הקדמה ֶֶהיא

"אם ולכן ליראה ותנאי הקדמה היא החכמה ואם יראה", אין חכמה אין "אם

פשר מה יראה", אין חכמה אין

ש"אם לכאורה ההפוכה האמירה

כאן וגם חכמה"? אין יראה אין

מדובר אם תלוי זהה: התשובה

יראה על או תתאה יראה על

- ÏÚעילאה È‡˜ ‰ÓÎÁc¿»¿»»≈«
‡È‰L ˙ÈzÓ‡‰ ‰ÓÎÁ»¿»»¬ƒƒ∆ƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ»¿««»¿«∆
ÔÈ‡ ‰‡¯È ÔÈ‡ Ì‡ e¯Ó‡»¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙�ÈÁa ÏÚ È‡˜c ,‰ÓÎÁ»¿»¿»≈«¿ƒ«

‡È‰L ‰‡zz ‰‡¯Èדרגה ƒ¿»«»»∆ƒ
עם כבר ששייכת נמוכה

,e�ÈÈ‰ ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»«¿
‰‡¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰Ï ÌÈ‡a ‰‡zz«»»»ƒ¿«»¿»
‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««»
Ì‡ ·e˙kM ‰Óe .˙BˆÓeƒ¿«∆»ƒ
,‰‡¯È ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ ÔÈ‡≈»¿»≈ƒ¿»
‰‡¯È ˙�ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ«ƒ¿»

‡È‰L ,‰‡lÚגבוהה דרגה ƒ»»∆ƒ
‰B·Ú„‰.והיא ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»

˙B�ÈÁa '· ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ
,Ï"p‰ ‰NÚ�Â ÚÓL�c¿ƒ¿«¿«¬∆««

˙eÏÏÎa Ì‰-ל מקבילות ≈ƒ¿»
‰‡¯Èc ˙B�ÈÁa‰ '·«¿ƒ¿ƒ¿»
.‰‡lÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡zz«»»¿ƒ¿»ƒ»»
‡e‰L ÚÓLpL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«∆
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰Â „BÒÈ¿¿«¿»«»¬»
וביטול עול לקבלת והכוונה

הקדושֿברוךֿ של רצונו כלפי

לציוויים הבטל כעבד הוא

אדונו של »»Ï"pkולהוראות
‰‡¯È ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,‰‡zz«»»¿««»

‰NÚ�c Ïeha‰ ˙�ÈÁ·Ï ‡aL „Ú B˙„B·Úa ‰lÚ˙Óהוא ƒ¿«∆«¬»«∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿«¬∆
הרצון, לבעל ביטול יותר, העמוק È¯‡‰הביטול ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ¿»

.‰‡lÚƒ»»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â (Â40‰�È„ÓÏ ‡aL CÏÓÏ ÏLÓ ¿ƒ≈»¿«≈«»»¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙B¯Êb e�ÈÏÚ ¯Êb ‰�È„n‰ ÈL�‡ BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«¿≈«¿ƒ»¿…»≈¿≈»«»∆«∆∆
ÌÈ�È�Ú‰ '·e .È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿««»«¿¿≈«»ƒ¿»ƒ

‰NÚ�c ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì‰ ˙B¯Êb‰ ˙Ïa˜Â ˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜c¿«»«««¿¿«»««¿≈≈»ƒ¿»ƒ¿«¬∆
,˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰NÚpL ,e�È‰Â .ÚÓL�Âלעיל נתבאר ¿ƒ¿«¿«¿∆«¬∆ƒ¿««»«««¿

עילאה") "יראה הוא שעניינו "נעשה", (בחינת הרצון לבעל שהביטול בהרחבה

הביטול ואילו בעבודתו מתעלה שהאדם לאחר ובא יותר הנעלה הביטול הוא

ש "נשמע", (בחינת עניינולרצון

ביטול הוא תתאה") "יראה הוא

מבואר כאן אך יותר, נמוך

לבעל הביטול מסויים שבמובן

לביטול קודם ("נעשה") הרצון

סוף סוף כי (נשמע"), לרצון

הקדושֿברוךֿ של מלכותו קבלת

כי גזרותיו, לקבלת קודמת הוא

לא המלכות קבלת יכולללא

גזירות הגוזר מלך להיות

‰NÚ�c Ïeha‰L Ï"pÎÂ¿««∆«ƒ¿«¬∆
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰ ‡e‰«ƒ¿««»»
B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿

,ÌB˜Ó ÏLשהוסבר כפי ∆»
הוא הרצון לבעל הביטול לעיל,

יותר ונעלה עמוק ביטול רק לא

ומעורר שעושה הביטול גם אלא

וכךאת כביכול, למעלה, הרצון

המלכות קבלת לעניין גם

למלך הקדושֿברוךֿהוא והכתרת

-‡e‰Lלבעל העמוק הביטול ∆
‰¯ˆÔBהרצון ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»»

‰lÁ˙a e‰ÊÂ .‰ÎeÏÓÏƒ¿»¿∆ƒ¿ƒ»
‡Ï È¯‰L ,È˙eÎÏÓ eÏa«̃¿«¿ƒ∆¬≈…
,˙B¯Êb‰ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú CiL«»ƒ¿««»««¿≈
Èk ,ÔBˆ¯Ï Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ»»ƒ
‰lÁz ÔÈNBÚ ¯L‡k Ì‡ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ÔBˆ¯‰ ˙‡∆»»«¿≈«ƒ

c"‰NÚ�"‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ¿«¬∆∆«¿≈∆
.ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»
"נעשה" של הביטול זו ומבחינה

"נשמע" של לביטול קודם

לאמור מתייחס זה קטע (וכנראה

בנעשה השלישית שהדרגא לעיל

היא לנשמע).‰˜„Ó˙ונשמע נעשה

¯Ó‡Ók ,‰�M‰ L‡¯c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈¿»ƒ¿«»¬»¿…«»»¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯41È„k ˙BiÎÏÓ 'eÎ ‰�M‰ L‡¯a È�ÙÏ e¯Ó‡ «≈«ƒ¿¿»«¿…«»»«¿À¿≈

CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL ,e�ÈÈ‰ ,ÌÎÈÏÚ È�eÎÈÏÓzLלעורר ¯ˆÔBולגלות, ∆«¿ƒƒ¬≈∆«¿∆»ƒ¿«¿ƒ»
‰�M‰ L‡¯aL ÔÂÈÎc ,‰ÎeÏnÏבשנה שנה iÏÚ˙מידי ‰NÚ� «¿»¿≈»∆¿…«»»«¬∆¬ƒ«

B˙eÓˆÚÏ „Ú dL¯LÂ d¯B˜ÓÏ ˙ÈlÚ˙nL ˙eÎÏn‰ ˜elÒÂ¿ƒ««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿»«¿«¿
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לפעל הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה להיֹות צריכה לכן ,ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹיתּבר
ּבנין ענין ׁשהּוא לּמלּוכה, עצמי' 'רצֹון ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָהמׁשכת
הּבּטּול ׁשהּוא ּדנעׂשה הּבּטּול עלֿידי והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַהּמלכּות,
לבּטּול ּבעבֹודתֹו ׁשּיּגיע ּבכדי אמנם, הרצֹון. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלבעל
ּדיראה העבֹודה ּתחּלה להיֹות צריכה הרצֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָלבעל
לבחינת ׁשּבא עד ּבעבֹודתֹו מתעּלה ואחרּֿכ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּתּתאה,
היא הּׁשנה ּדראׁש ׁשהעבֹודה וזהּו (ּכּנ"ל). עּלאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹיראה
הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּדנׁשמע העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחרי

נאמר ׁשעלֿזה אלּול, ּבחדׁש לּבי42ּובפרט אמר ל ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשנה ּבראׁש אחרּֿכ מּגיעים ועלֿידיֿזה פני, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּבּקׁשּו
עצמי' 'רצֹון ממׁשיכים ׁשעלֿידּה ּדנעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָלעבֹודה
הּזהר מאמר ּכן ּגם יתּפרׁש הּנ"ל ּכל ועלּֿפי ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלּמלּוכה.
ענין ׁשהּוא לעילא, עׂשּיה ּתליא, אתר ּבהאי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשמיעה

ּדנׁשמע. העבֹודה על ּדנעׂשה העבֹודה ְְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָָָמעלת

העבֹודהe‰ÊÂז) ּדעּקר ּתׁשמעּו, אׁשר גֹו' אנכי ראה ¿∆ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹ
ׁשהּוא ּדנׁשמע, העבֹודה היא עכׁשו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּתֹובעים

הּמד ּוכדברי לרצֹון, הּבּטּול הּכֹוסֹותענין ב' ּבמׁשל רׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
והינּו, ּבנׁשמע. הזהרּו נעׂשה, ׁשברּתם ונׁשמע, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָּדנעׂשה
האט (עס נגע ּכללי, ענין ׁשהּוא העגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחטא
ּתֹובעים אין עכׁשו ולכן הרצֹון, ּבעל ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאנּגערירט)
עלּֿכלּֿפנים. ּבנׁשמע הּזהרּו ּדתׁשמעּו, העבֹודה אם ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָּכי
הּבּטּול ּגם ׁשּיהיה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּכיון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמנם,
רק הּוא ּתּתאה ויראה ּדנׁשמע הּבּטּול ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדנעׂשה,
לּבּטּול לבא היא העבֹודה ּתכלית אבל העבֹודה, ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָֹהתחלת
הּברכה את נאמר עלֿזה הּנה עּלאה, ויראה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנעׂשה
ּבעבֹודה ּכח ּונתינת הּברכה ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאׁשר
מה וזהּו נעׂשה. לבחינת ּגם יּגיע ׁשּמּמּנּה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָּדתׁשמעּו
ּפנימּיּות היינּו לפניכם לפניכם, נֹותן אנכי ראה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּכתּוב
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B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ,C¯a˙ÈÏÚÙÏ ‰�M‰ L‡¯c אצל„‰ ƒ¿»≈»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»¿…«»»ƒ¿…
כביכול, e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא, ,‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ ÔBˆ¯' ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿ƒ«¿»∆
,˙eÎÏn‰ ÔÈ�a ÔÈ�Úלאחר למלוכה, מחודשת התעוררות יש כאשר כי ƒ¿«ƒ¿«««¿

של והשפעה מאור נתרוקנה שכביכול המלכות ונסתלק, נתעלה הקודם שהרצון

ו'נבנית' חוזרת לעולמות, חיות

È„ÈŒÏÚמחדש ‡e‰Â¿«¿≈
‡e‰L ‰NÚ�c Ïeha‰«ƒ¿«¬∆∆
.ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰«ƒ¿««»»

,Ì�Ó‡הביטול שבה זו עבודה »¿»
הביטול הוא הרצון, לבעל

היא "נעשה" בבחינת העמוק

השנה, לראש מיוחדת עבודה

זה אין כולה השנה שכל בעוד

כי והרגיל הרצוי העבודה סדר

B˙„B·Úa ÚÈbiL È„Îaƒ¿≈∆«ƒ««¬»
,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeh·Ï¿ƒ¿««»»
‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
,‰‡zz ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»«»»
"נשמע" בחינת של הביטול

‰lÚ˙Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«∆
‡aL „Ú B˙„B·Úa«¬»«∆»

‰‡lÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ïהיא ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
נעשה בחינת של הביטול

.(Ï"pk)««
L‡¯c ‰„B·Ú‰L e‰ÊÂ¿∆∆»¬»¿…
È¯Á‡Ï ‡È‰ ‰�M‰«»»ƒ¿«¬≈
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿ƒ¿«
,‰�M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»
,ÏeÏ‡ L„Áa Ë¯Ù·eƒ¿»¿…∆¡

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL42EÏ ∆«∆∆¡«¿
,È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡»«ƒƒ«¿»«
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ
‰�M‰ L‡¯a CkŒ¯Á‡««»¿…«»»
ŒÏÚL ,‰NÚ�c ‰„B·ÚÏ»¬»¿«¬∆∆«
ÔBˆ¯' ÌÈÎÈLÓÓ d„È»»«¿ƒƒ»

.‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ«¿ƒ«¿»
L¯t˙È Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»««ƒ¿»≈
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó Ôk Ìb«≈«¬««…«

,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ ,‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓLאיך השאלה: ונשאלה ¿ƒ»¿«¬««¿»¬ƒ»¿≈»
יותר יהיה הספירות בסדר ומקומה משמיעה נעלית יותר תהיה שעשייה ייתכן

- מיושבת השאלה לעיל המבואר לפי אבל ÏÚÓ˙גבוה, ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¬«
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰NÚ�c ‰„B·Ú‰ההבנה שמבחינת ואף »¬»¿«¬∆«»¬»¿ƒ¿«

השונות לדרגות הכוונה אבל בפועל, מהמעשה נעלית ששמיעה ברור וההשגה

הוא "נעשה" בבחינת שהביטול הם הזוהר דברי ומשמעות הביטול, של

"נשמע". בבחינת מהביטול יותר ונעלה "לעילא"

,eÚÓLz ¯L‡ 'B‚ ÈÎ�‡ ‰‡¯ e‰ÊÂ (Êהשאלה גם מיושבת ומעתה ¿∆¿≈»…ƒ¬∆ƒ¿¿
השמיעה היא שהעיקר לומר יתכן איך – המאמר בתחילת שנשאלה הנוספת

וכ תשמעו"), לא("אשר כעת י

– המעשה? »wÚc¿ƒ¯נדרש
ÂLÎÚ ÌÈÚ·BzL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿ƒ«¿»

‡È‰אכן‰„B·Ú‰ ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÚÓL�c¿ƒ¿«∆ƒ¿«

ÔBˆ¯Ï Ïeha‰זה וביטול «ƒ»»
ועיקר העבודה תחילת הוא

ובפרט השנה ימות בכל העבודה

אלול, ≈¿È¯·„Îe¿ƒבחודש
'· ÏLÓa L¯„n‰«ƒ¿»ƒ¿«
,ÚÓL�Â ‰NÚ�c ˙BÒBk‰«¿«¬∆¿ƒ¿«
e¯‰Ê‰ ,‰NÚ� Ìz¯·L¿«¿∆«¬∆ƒ»¬

.ÚÓL�a¿ƒ¿«
Ï‚Ú‰ ‡ËÁL ,e�È‰Â¿«¿∆≈¿»≈∆
Ú‚� ,ÈÏÏk ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»¿»ƒ»«

‰‡Ëו'פגע' ÒÚ)∆»
ÏÚa ˙�ÈÁ·a (Ë¯È¯Úb�‡»¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«««

ÔBˆ¯‰לא האדם כלל ובדרך »»
של והנעלה העמוק לביטול מגיע

"נעשה", ÂLÎÚבחינת ÔÎÏÂ¿»≈«¿»
הירוד המצב ≈‡ÔÈעקב

‰„B·Ú‰ Ì‡ Èk ÌÈÚ·Bz¿ƒƒƒ»¬»
ÚÓL�a e¯‰f‰ ,eÚÓL˙c¿ƒ¿¿ƒ»¬¿ƒ¿«

.ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ«»»ƒ
˙ÈÏÎzL ÔÂÈk ,Ì�Ó‡»¿»≈»∆«¿ƒ
Ìb ‰È‰iL ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒ∆ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰NÚ�c Ïeha‰«ƒ¿«¬∆∆¬≈
‰‡¯ÈÂ ÚÓL�c Ïeha‰«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»

‰‡zz[תחתונה]˜¯ ‡e‰ «»»«
Ï·‡ ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»¬»
‡·Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»ƒ»…
‰‡¯ÈÂ ‰NÚ�c ÏehaÏ«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»

‰‡lÚ- ŒÏÚ[עליונה] ‰p‰ ƒ»»ƒ≈«
‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‡� ‰Ê∆∆¡«∆«¿»»
‰„B·Úa Ák ˙�È˙�e ‰Î¯a‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿∆ƒ¿««¿»»¿ƒ«…«»¬»

.‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï Ìb ÚÈbÈ dpnnL eÚÓL˙cלעיל האמור דרך ועל ¿ƒ¿¿∆ƒ∆»«ƒ««ƒ¿ƒ««¬∆
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לפעל הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה להיֹות צריכה לכן ,ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹיתּבר
ּבנין ענין ׁשהּוא לּמלּוכה, עצמי' 'רצֹון ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָהמׁשכת
הּבּטּול ׁשהּוא ּדנעׂשה הּבּטּול עלֿידי והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַהּמלכּות,
לבּטּול ּבעבֹודתֹו ׁשּיּגיע ּבכדי אמנם, הרצֹון. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלבעל
ּדיראה העבֹודה ּתחּלה להיֹות צריכה הרצֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָלבעל
לבחינת ׁשּבא עד ּבעבֹודתֹו מתעּלה ואחרּֿכ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּתּתאה,
היא הּׁשנה ּדראׁש ׁשהעבֹודה וזהּו (ּכּנ"ל). עּלאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹיראה
הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּדנׁשמע העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחרי

נאמר ׁשעלֿזה אלּול, ּבחדׁש לּבי42ּובפרט אמר ל ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשנה ּבראׁש אחרּֿכ מּגיעים ועלֿידיֿזה פני, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּבּקׁשּו
עצמי' 'רצֹון ממׁשיכים ׁשעלֿידּה ּדנעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָלעבֹודה
הּזהר מאמר ּכן ּגם יתּפרׁש הּנ"ל ּכל ועלּֿפי ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלּמלּוכה.
ענין ׁשהּוא לעילא, עׂשּיה ּתליא, אתר ּבהאי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשמיעה

ּדנׁשמע. העבֹודה על ּדנעׂשה העבֹודה ְְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָָָמעלת

העבֹודהe‰ÊÂז) ּדעּקר ּתׁשמעּו, אׁשר גֹו' אנכי ראה ¿∆ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹ
ׁשהּוא ּדנׁשמע, העבֹודה היא עכׁשו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּתֹובעים

הּמד ּוכדברי לרצֹון, הּבּטּול הּכֹוסֹותענין ב' ּבמׁשל רׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
והינּו, ּבנׁשמע. הזהרּו נעׂשה, ׁשברּתם ונׁשמע, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָּדנעׂשה
האט (עס נגע ּכללי, ענין ׁשהּוא העגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחטא
ּתֹובעים אין עכׁשו ולכן הרצֹון, ּבעל ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאנּגערירט)
עלּֿכלּֿפנים. ּבנׁשמע הּזהרּו ּדתׁשמעּו, העבֹודה אם ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָּכי
הּבּטּול ּגם ׁשּיהיה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּכיון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמנם,
רק הּוא ּתּתאה ויראה ּדנׁשמע הּבּטּול ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדנעׂשה,
לּבּטּול לבא היא העבֹודה ּתכלית אבל העבֹודה, ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָֹהתחלת
הּברכה את נאמר עלֿזה הּנה עּלאה, ויראה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנעׂשה
ּבעבֹודה ּכח ּונתינת הּברכה ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאׁשר
מה וזהּו נעׂשה. לבחינת ּגם יּגיע ׁשּמּמּנּה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָּדתׁשמעּו
ּפנימּיּות היינּו לפניכם לפניכם, נֹותן אנכי ראה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּכתּוב
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B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ,C¯a˙ÈÏÚÙÏ ‰�M‰ L‡¯c אצל„‰ ƒ¿»≈»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»¿…«»»ƒ¿…
כביכול, e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא, ,‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ ÔBˆ¯' ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿ƒ«¿»∆
,˙eÎÏn‰ ÔÈ�a ÔÈ�Úלאחר למלוכה, מחודשת התעוררות יש כאשר כי ƒ¿«ƒ¿«««¿

של והשפעה מאור נתרוקנה שכביכול המלכות ונסתלק, נתעלה הקודם שהרצון

ו'נבנית' חוזרת לעולמות, חיות

È„ÈŒÏÚמחדש ‡e‰Â¿«¿≈
‡e‰L ‰NÚ�c Ïeha‰«ƒ¿«¬∆∆
.ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰«ƒ¿««»»

,Ì�Ó‡הביטול שבה זו עבודה »¿»
הביטול הוא הרצון, לבעל

היא "נעשה" בבחינת העמוק

השנה, לראש מיוחדת עבודה

זה אין כולה השנה שכל בעוד

כי והרגיל הרצוי העבודה סדר

B˙„B·Úa ÚÈbiL È„Îaƒ¿≈∆«ƒ««¬»
,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeh·Ï¿ƒ¿««»»
‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
,‰‡zz ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»«»»
"נשמע" בחינת של הביטול

‰lÚ˙Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«∆
‡aL „Ú B˙„B·Úa«¬»«∆»

‰‡lÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ïהיא ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
נעשה בחינת של הביטול

.(Ï"pk)««
L‡¯c ‰„B·Ú‰L e‰ÊÂ¿∆∆»¬»¿…
È¯Á‡Ï ‡È‰ ‰�M‰«»»ƒ¿«¬≈
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿ƒ¿«
,‰�M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»
,ÏeÏ‡ L„Áa Ë¯Ù·eƒ¿»¿…∆¡

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL42EÏ ∆«∆∆¡«¿
,È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡»«ƒƒ«¿»«
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ
‰�M‰ L‡¯a CkŒ¯Á‡««»¿…«»»
ŒÏÚL ,‰NÚ�c ‰„B·ÚÏ»¬»¿«¬∆∆«
ÔBˆ¯' ÌÈÎÈLÓÓ d„È»»«¿ƒƒ»

.‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ«¿ƒ«¿»
L¯t˙È Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»««ƒ¿»≈
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó Ôk Ìb«≈«¬««…«

,‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ ,‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓLאיך השאלה: ונשאלה ¿ƒ»¿«¬««¿»¬ƒ»¿≈»
יותר יהיה הספירות בסדר ומקומה משמיעה נעלית יותר תהיה שעשייה ייתכן

- מיושבת השאלה לעיל המבואר לפי אבל ÏÚÓ˙גבוה, ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¬«
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰NÚ�c ‰„B·Ú‰ההבנה שמבחינת ואף »¬»¿«¬∆«»¬»¿ƒ¿«

השונות לדרגות הכוונה אבל בפועל, מהמעשה נעלית ששמיעה ברור וההשגה

הוא "נעשה" בבחינת שהביטול הם הזוהר דברי ומשמעות הביטול, של

"נשמע". בבחינת מהביטול יותר ונעלה "לעילא"

,eÚÓLz ¯L‡ 'B‚ ÈÎ�‡ ‰‡¯ e‰ÊÂ (Êהשאלה גם מיושבת ומעתה ¿∆¿≈»…ƒ¬∆ƒ¿¿
השמיעה היא שהעיקר לומר יתכן איך – המאמר בתחילת שנשאלה הנוספת

וכ תשמעו"), לא("אשר כעת י

– המעשה? »wÚc¿ƒ¯נדרש
ÂLÎÚ ÌÈÚ·BzL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿ƒ«¿»

‡È‰אכן‰„B·Ú‰ ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÚÓL�c¿ƒ¿«∆ƒ¿«

ÔBˆ¯Ï Ïeha‰זה וביטול «ƒ»»
ועיקר העבודה תחילת הוא

ובפרט השנה ימות בכל העבודה

אלול, ≈¿È¯·„Îe¿ƒבחודש
'· ÏLÓa L¯„n‰«ƒ¿»ƒ¿«
,ÚÓL�Â ‰NÚ�c ˙BÒBk‰«¿«¬∆¿ƒ¿«
e¯‰Ê‰ ,‰NÚ� Ìz¯·L¿«¿∆«¬∆ƒ»¬

.ÚÓL�a¿ƒ¿«
Ï‚Ú‰ ‡ËÁL ,e�È‰Â¿«¿∆≈¿»≈∆
Ú‚� ,ÈÏÏk ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»¿»ƒ»«

‰‡Ëו'פגע' ÒÚ)∆»
ÏÚa ˙�ÈÁ·a (Ë¯È¯Úb�‡»¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«««

ÔBˆ¯‰לא האדם כלל ובדרך »»
של והנעלה העמוק לביטול מגיע

"נעשה", ÂLÎÚבחינת ÔÎÏÂ¿»≈«¿»
הירוד המצב ≈‡ÔÈעקב

‰„B·Ú‰ Ì‡ Èk ÌÈÚ·Bz¿ƒƒƒ»¬»
ÚÓL�a e¯‰f‰ ,eÚÓL˙c¿ƒ¿¿ƒ»¬¿ƒ¿«

.ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ«»»ƒ
˙ÈÏÎzL ÔÂÈk ,Ì�Ó‡»¿»≈»∆«¿ƒ
Ìb ‰È‰iL ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒ∆ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰NÚ�c Ïeha‰«ƒ¿«¬∆∆¬≈
‰‡¯ÈÂ ÚÓL�c Ïeha‰«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»

‰‡zz[תחתונה]˜¯ ‡e‰ «»»«
Ï·‡ ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»¬»
‡·Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»ƒ»…
‰‡¯ÈÂ ‰NÚ�c ÏehaÏ«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»

‰‡lÚ- ŒÏÚ[עליונה] ‰p‰ ƒ»»ƒ≈«
‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‡� ‰Ê∆∆¡«∆«¿»»
‰„B·Úa Ák ˙�È˙�e ‰Î¯a‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿∆ƒ¿««¿»»¿ƒ«…«»¬»
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עם43הּנפׁש הּקׁשּורה ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ׁשהיא , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבאה זֹו ּבחינה ׁשּמּצד אנכי, ּבחינת ׁשהּוא יחיד, ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבחינת
להּגיע ּבכדי א העבֹודה. ּתכלית ׁשהיא ּדנעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעבֹודה
ׁשהתחלת ׁשּזהּו ּדתׁשמעּו, העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָלזה
ּונתינת ּברכה ׁשּיׁש אּלא נׁשמע, ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעבֹודה
ועל נעׂשה. ּדבחינת לעבֹודה להּגיע יּוכל ׁשּמּזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹּכח
ּתׁשמעּו אם נאמר ׁשּלא ּתׁשמעּו, אׁשר נאמר זֹו ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹּברכה
זֹו ׁשּברכה היינּו, וּדאי, לׁשֹון אׁשר ּתׁשמעּו, אׁשר ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָאּלא
ּגם יּגיע ּתׁשמעּו וׁשּמּבחינת ּדתׁשמעּו, העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה
ּכלל. ספק ּבזה ׁשאין וּדאי, ּדבר הּוא נעׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלבחינת
ּברכה ׁשּבין ההפרׁש ּבענין ידּוע ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהענין

ּבלבד,44לתפּלה ּומקֹור מהּׁשרׁש המׁשכה היא ׁשּברכה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּותפּלה45ּוכמֹו אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיא
לאיד אמנם, הּׁשנים. ּולבר החֹולים לרּפאֹות רצֹון, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיהי

ּת על ּבברכה מעלה יׁש ּבדרּגיסא, היא ׁשּברכה פּלה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו וּדאי,46צּוּוי, ׁשל ענין הּוא וצּוּוי גֹו', יברכ ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ענין הּוא ּובּקׁשה ּבּקׁשה, ּבדר היא ּתפּלה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
את לֹו ׁשּימּלאּו יצליח אם הּדבר ספק ׁשהרי ספק, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשהיא ּדברכה ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוב' ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּקׁשתֹו.
ּותפּלה וּדאי, ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהמׁשכה
הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חדׁשה המׁשכה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא
את ּׁשּכתּוב ׁשּמה מּובן ועלּֿפיֿזה ספק. ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָענין
הּמעלֹות, ב' ּבזה ׁשּיׁש היינּו, ּתׁשמעּו, אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּברכה
מּסדר ׁשּלמעלה נעׂשה ּדבחינת המׁשכה ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדהגם

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

ד.43) יח, פרשתנו לקו"ת ובכ"מ.44)ראה א. יט, שם כד.45)לקו"ת ו, נשא ( כח. מט, ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ÌÚ ‰¯eLw‰ LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ
‰NÚ�c ‰„B·Ú‰ ‰‡a BÊ ‰�ÈÁa „vnL ,ÈÎ�‡ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»…ƒ∆ƒ«¿ƒ»»»»¬»¿«¬∆

.‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰Lבכל" היא העבודה שכאשר לעיל שנתבאר וכמו ∆ƒ«¿ƒ»¬»
וממשיכים מעוררים שבנפש, יחידה ידי ועל והגבלה ממדידה למעלה מאודך",

שלמעלה המשכות מלמעלה

מבחינת השתלשלות מסדר

"יחיד".

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï È„Îa C‡«ƒ¿≈¿«ƒ«¿∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆלזה קודם ¿ƒ»ƒ¿

,eÚÓL˙c ‰„B·Ú‰הביטול »¬»¿ƒ¿¿
תתאה" "יראה ∆∆e‰fLבבחינת

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«»¬»ƒ
‡l‡ ,ÚÓL� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«∆»
Ák ˙�È˙�e ‰Î¯a LiL∆≈¿»»¿ƒ«…«
ÚÈb‰Ï ÏÎeÈ ‰fnL∆ƒ∆«¿«ƒ«
‰NÚ� ˙�ÈÁ·c ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿ƒ««¬∆
"יראה בבחינת והביטול

עילאה".

נוספת שאלה מיושבת ומעתה

המאמר: בתחילת שנשאלה

ולא תשמעו" "אשר נאמר מדוע

מטבע (באותה תשמעו" "אם

לא "אם - בהמשך שנאמר לשון

הם הכתוב דברי כי תשמעו")?

- כח ונתינת Î¯a‰ברכה ÏÚÂ¿«¿»»
,eÚÓLz ¯L‡ ¯Ó‡� BÊ∆¡«¬∆ƒ¿¿
eÚÓLz Ì‡ ¯Ó‡� ‡lL∆…∆¡«ƒƒ¿¿
¯L‡ ,eÚÓLz ¯L‡ ‡l‡∆»¬∆ƒ¿¿¬∆
,e�ÈÈ‰ ,È‡cÂ ÔBLÏ¿«««¿
‰È‰zL BÊ ‰Î¯aL∆¿»»∆ƒ¿∆
,eÚÓL˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿
ÚÈbÈ eÚÓLz ˙�ÈÁanLÂ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ«
‡e‰ ,‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ««¬∆
‰Êa ÔÈ‡L ,È‡cÂ ¯·c»»«»ƒ∆≈»∆

ÏÏk ˜ÙÒנאמר לא ולכן »≈¿»
לשון שהוא תשמעו" "אשר אלא ספק לשון שהוא תשמעו" "אם זה בענין

ודאי.

וודאי. דבר הוא שקיומה זו ברכה של הענין משמעות את ומבאר הולך ועתה

‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈaL L¯Ù‰‰ ÔÈ�Úa Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â44, ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«¿ƒ¿««∆¿≈∆≈¿»»ƒ¿ƒ»
,„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Î¯aLכבר שהדבר היינו ∆¿»»ƒ«¿»»≈«…∆»ƒ¿«

אותו ולהביא אותו ולהמשיך 'להבריך' שיש אלא ומקורו בשורשו וקיים נמצא

הגילוי אל ההעלם e˙kL·מן BÓÎe45לבניו אבינו יעקב ‡LÈבברכת ¿∆»ƒ
Ì˙B‡ C¯a B˙Î¯·k ¯L‡כבר מהם אחד כל של הברכה שתוכן היינו ¬∆¿ƒ¿»≈«»

הגילוי, אל ההעלם מן אותו מביאה רק והברכה ("כברכתו") לו שייך וכבר נמצא

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»ƒ«¿»«»»»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
בנוסח הם התפילות ¯ˆÔBולכן È‰Èרצון ויתהווה שיתעורר תפילה שמשמעו , ¿ƒ»

ויפעל התפילה קודם קיים היה שלא C¯·Ïeחדש ÌÈÏBÁ‰ ˙B‡t¯Ï¿«¿«ƒ¿»≈
.ÌÈ�M‰נעלית שתפילה ונמצא «»ƒ

רק אפשר בברכה כי ברכה, על

שכבר מה את ולגלות להמשיך

על ואילו הדברים בשורש נמצא

חדש. רצון לעורר ניתן תפילה ידי

LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ï ,Ì�Ó‡»¿»¿ƒ»ƒ»≈
,‰lÙz ÏÚ ‰Î¯·a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿»»«¿ƒ»
,Èeeˆ C¯„a ‡È‰ ‰Î¯aL∆¿»»ƒ¿∆∆ƒ

·e˙kL BÓk46,'B‚ EÎ¯·È ¿∆»¿»∆¿
,È‡cÂ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ÈeeˆÂ¿ƒƒ¿»∆««
‡È‰ ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ»ƒ
‰Lw·e ,‰Lwa C¯„a¿∆∆«»»«»»
È¯‰L ,˜ÙÒ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆»≈∆¬≈
ÁÈÏˆÈ Ì‡ ¯·c‰ ˜ÙÒ»≈«»»ƒ«¿ƒ«
.B˙Lwa ˙‡ BÏ e‡lÓiL∆¿«¿∆«»»
בברכה יש שני שמצד נמצא

תפילה לגבי גדולה מעלה

שהבקשה וודאות אין שבתפילה

עניין היא ברכה אבל תתמלא

‡elוודאי ÌÈ˜elÁ '·eבין ƒƒ≈
היא שברכה א) לתפילה: ברכה

ותפילה קיים שכבר דבר גילוי

ב) חדש. רצון התעוררות היא

הוא בתפילה הבקשה שמילוי

וודאי הוא הברכה וקיום ספק

‰Î¯·c ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆ƒ¿»»
¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ותכליתה ƒ¿«¿¿
קיים שכבר דבר ולגלות להמשיך

‰lÙ˙e ,È‡cÂ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»
‰L„Á ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»¬»»

˜ÙÒ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlLוודאות ואין ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆»≈
שבדרך ואף כך. כל עליון ממקור חדשה המשכה לפעול יצליח אכן שהמתפלל

כאן האמורה הברכה בזה, שאין מה בזה ויש מזו זו חלוקות ותפלה ברכה כלל

ומיוחדת. שונה היא

,eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ·e˙kM ‰nL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«∆»∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
,˙BÏÚn‰ '· ‰Êa LiL ,e�ÈÈ‰מדובר כי – תפילה של המעלה גם «¿∆≈»∆««¬

בוודאות שהיא ברכה של המעלה וגם השתלשלות מסדר שלמעלה בהמשכה

-¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰NÚ� ˙�ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰ È‰BfL Ì‚‰c«¬«∆ƒ«¿»»ƒ¿ƒ««¬∆∆¿«¿»ƒ≈∆
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ׁשהיא ּברכה ּבדר זה הרי מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָהׁשּתלׁשלּות,
וּדאי. לׁשֹון ּתׁשמעּו, אׁשר אֹומרֹו ׁשּזהּו וּדאי, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹּבאפן
אנכי, מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ּדכיון הּדבר, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוטעם
ּומּטה מעלה יתּבר לפניו הרי ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
סדר ּכמֹו הּוא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשוין,
מּסדר ׁשּלמעלה ההמׁשכה ּגם ולכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,
אׁשר הּברכה את וזהּו וּדאי. ּדבר היא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
ּדבחינת העבֹודה ׁשּתהיה וּדאי ּדבר ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשמעּו,
נעׂשה, לבחינת הּׁשנה ּבראׁש יּגיעּו וׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנׁשמע,
ּבנין ּפֹועלים ועלֿידיֿזה הרצֹון, לבעל הּבּטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ורצֹון חדׁשה המׁשכה ותהיה העצמי, מּׁשרׁשּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּמלכּות
ּומתּקה, טֹובה לׁשנה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻחדׁש

רויחי. ּומזֹוני חּיי ְְְִֵֵֵֵַָּבבני
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ÔÙ‡a ‡È‰L ‰Î¯a C¯„a ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»¬≈∆¿∆∆¿»»∆ƒ¿…∆
.È‡cÂ ÔBLÏ ,eÚÓLz ¯L‡ B¯ÓB‡ e‰fL ,È‡cÂ«»ƒ∆∆¿¬∆ƒ¿¿¿««

,¯·c‰ ÌÚËÂהמיוחלת ההמשכה שאם לעיל נתבאר תמוה: לכאורה כי ¿«««»»
השתלשלות, מסדר למעלה היא

לגלות שיצליחו וודאות אין אזי

המשכה זוהי כי אותה ולהמשיך

שכבר דבר גילוי רק ולא חדשה

שבגללה והסיבה בהעלם. קיים

בניגוד וודאית היא ברכה

היא בספק הוא שקיומה לתפילה

מתוך בהמשכה שמדובר בגלל

מניין כן, ואם השתלשלות, סדר

שאכן תשמעו") ("אשר הוודאות

בחינת של המשכה תהיה

מסדר שלמעלה "נעשה"

הביאור בא כך על השתלשלות?

-‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ
ÈÎ�‡ ˙�ÈÁaÓראה" ככתוב ƒ¿ƒ«»…ƒ

ÈÎ�‡,"לפניכם ∆e‰L‡נתן
È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¬≈

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÔÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ¿»»ƒ¿»≈«¿»«»»ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò BÓk ‡e‰האדם ידי על הנמשכת מברכה ובשונה ¿≈∆ƒ¿«¿¿

הרי השתלשלות מסדר שלמעלה ממקור להמשיך בכוחו ואין למעלה מלמטה

למטה מלמעלה נמשכת הברכה מהיכן הבדל כל אין יתברך עצמותו לגבי

¯·c ‡È‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«««¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»»
.È‡cÂ«»ƒ

¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ e‰ÊÂ¿∆∆«¿»»¬∆
È‡cÂ ¯·c ‡e‰L ,eÚÓLzƒ¿¿∆»»«»ƒ

‰È‰zLהשנה ימות בכל ∆ƒ¿∆
ÚÓL� ˙�ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
תחילת שהוא הרצון אל הביטול

∆≈¿»∆¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ‰העבודה,
‰�M‰ L‡¯a eÚÈbÈ«ƒ¿…«»»
‰È‰iL ,‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¬∆∆ƒ¿∆

ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰שהוא «ƒ¿««»»
העבודה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תכלית

˙eÎÏn‰ ÔÈ�a ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿«««¿
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כי 'ebe meid mkiptl ozep ikp` d`x

ׁשהיא ּברכה ּבדר זה הרי מּכלֿמקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָהׁשּתלׁשלּות,
וּדאי. לׁשֹון ּתׁשמעּו, אׁשר אֹומרֹו ׁשּזהּו וּדאי, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹּבאפן
אנכי, מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ּדכיון הּדבר, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוטעם
ּומּטה מעלה יתּבר לפניו הרי ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
סדר ּכמֹו הּוא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשוין,
מּסדר ׁשּלמעלה ההמׁשכה ּגם ולכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,
אׁשר הּברכה את וזהּו וּדאי. ּדבר היא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
ּדבחינת העבֹודה ׁשּתהיה וּדאי ּדבר ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשמעּו,
נעׂשה, לבחינת הּׁשנה ּבראׁש יּגיעּו וׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנׁשמע,
ּבנין ּפֹועלים ועלֿידיֿזה הרצֹון, לבעל הּבּטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ורצֹון חדׁשה המׁשכה ותהיה העצמי, מּׁשרׁשּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּמלכּות
ּומתּקה, טֹובה לׁשנה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻחדׁש

רויחי. ּומזֹוני חּיי ְְְִֵֵֵֵַָּבבני
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ÔÙ‡a ‡È‰L ‰Î¯a C¯„a ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»¬≈∆¿∆∆¿»»∆ƒ¿…∆
.È‡cÂ ÔBLÏ ,eÚÓLz ¯L‡ B¯ÓB‡ e‰fL ,È‡cÂ«»ƒ∆∆¿¬∆ƒ¿¿¿««

,¯·c‰ ÌÚËÂהמיוחלת ההמשכה שאם לעיל נתבאר תמוה: לכאורה כי ¿«««»»
השתלשלות, מסדר למעלה היא

לגלות שיצליחו וודאות אין אזי

המשכה זוהי כי אותה ולהמשיך

שכבר דבר גילוי רק ולא חדשה

שבגללה והסיבה בהעלם. קיים

בניגוד וודאית היא ברכה

היא בספק הוא שקיומה לתפילה

מתוך בהמשכה שמדובר בגלל

מניין כן, ואם השתלשלות, סדר

שאכן תשמעו") ("אשר הוודאות

בחינת של המשכה תהיה

מסדר שלמעלה "נעשה"

הביאור בא כך על השתלשלות?

-‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ
ÈÎ�‡ ˙�ÈÁaÓראה" ככתוב ƒ¿ƒ«»…ƒ

ÈÎ�‡,"לפניכם ∆e‰L‡נתן
È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¬≈

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÔÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ¿»»ƒ¿»≈«¿»«»»ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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הרי השתלשלות מסדר שלמעלה ממקור להמשיך בכוחו ואין למעלה מלמטה

למטה מלמעלה נמשכת הברכה מהיכן הבדל כל אין יתברך עצמותו לגבי

¯·c ‡È‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«««¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»»
.È‡cÂ«»ƒ

¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ e‰ÊÂ¿∆∆«¿»»¬∆
È‡cÂ ¯·c ‡e‰L ,eÚÓLzƒ¿¿∆»»«»ƒ

‰È‰zLהשנה ימות בכל ∆ƒ¿∆
ÚÓL� ˙�ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
תחילת שהוא הרצון אל הביטול

∆≈¿»∆¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ‰העבודה,
‰�M‰ L‡¯a eÚÈbÈ«ƒ¿…«»»
‰È‰iL ,‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¬∆∆ƒ¿∆

ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰שהוא «ƒ¿««»»
העבודה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תכלית
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,ÈÓˆÚ‰ dL¯MÓרק לא ƒ»¿»»«¿ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה זלמן שי'

שלום וברכה! 

של  ספרו  שישיג  מהראוי  השו"ע  לדיני  הנוגעות  תמונות  אתו,  שדבר  התמונות  אודות  ...ובמ"ש 

הרב דוד פלדמן ע"ה ]הוא בעל המחבר קיצור שו"ע מבואר ומצויר אשר שם נמצאים רק קצת ציורים, 

ויש לו ספר מיוחד לזה[, שאף שככל עניני בני האדם, יש לשפרם ואפשר גם לתקנם ולהוסיף עליהם, אבל 

מובן שלאחרי העיון בספריו בטח ילמדו ממנו כמה ענינים, ואפשר יוכלו גם להשתמש בחלק מציוריו, כי 

כמדומה נדפס רק פעם אחת לפני עשיריות שנים ובאנגליא, שלכן בטח אין מעכב ענין הקאפירייט...

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



כב

.f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

תורה'‡ ב'לקוטי זמן1. הוא ש"באלול מבואר, אלול, ראשיֿתיבות לי ודודי לדודי אני המתחיל' 'דיבור
ובוודאי . . טוב ויום שבתות כמו יוםֿטוב ואינם החול, ימות "הן ואףֿעלֿפיֿכן, הרחמים", מדות י"ג התגלות

אלול". ובין הכיפורים יום בין גדול הפרש יש
ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו . . יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל עלֿפי יובן הנה "אך ומבאר:
לכולם", שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין
שבעם המובחרים זאת גם ואף ברשות, אם כי נכנסים "אין אזי מלכותו", ב"היכל נמצא המלך שכאשר והיינו,
אל לגשת כולם ויכולים רשאים בשדה, בהיותו מהֿשאיןֿכן הכנות, וכמה בכמה צורך ויש סגולה", ויחידי

כו'. בקשותיהם לו ולהגיש המלך

ב"בית" נמצאים שלא והיינו, ל"שדה", השייכים דחול" ב"עובדין מותר אלול שחודש – בנמשל ודוגמתו
בית" לשבת אדם "כתפארת אלקינו"2– "עיר – ב"עיר" נמצאים לא וגם והתפילה3, התורה אותיות על דקאי ,

"עיר" נעשית ה"בתים" ומריבוי "בתים" נעשים שמהם "אבנים" גו'4שנקראות "עשו – ב"שדה" נמצאים אלא ,

שדה" ובאופן5איש דחול", ב"עובדין עוסקים ששם ,`ly"דעהו דרכיך ד"בכל הענין בזה כאשר6נרגש (שהרי ,
"בית"), וגם "עיר", – דחול" מה"עובדין עושים אזי דעהו", דרכיך ד"בכל הרגש מתוך הוא דחול בעובדין העסק

שדה". "איש של ומצב במעמד ב"שדה", נמצאים שלכן

"ב שנמצאים ואףֿעלֿפיֿכןואףֿעלֿפי הרחמים. מדות י"ג דהארת הענין תוכן שזהו שם, המלך בא – שדה"
דחול". ב"עובדין בשדה, נמצאים שהרי – טוב" ויום שבתות כמו יוםֿטוב ואינם החול, ימות "הן

אחריו".· הולכים הם העירה "ובלכתו הזקן: רבינו מוסיף הנ"ל המשל בסיום .

מובן אינו אלול7ולכאורה חודש שימי הענין את לבאר כדי הרי – אלו תיבות הזקן רבינו מוסיף מה לשם :
דמלך הענין רק נוגע החול, ימות לעיר?dcyaהם הליכתו ולא ,

את הזקן רבינו מבאר אלו שבתיבות – הוא הענין שבדבר:zilkzdאך

ד"איש ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם לכולם, ומתגלה לשדה בא שהמלך הענין שבעצם המעלה מלבד
ומצב מהמעמד סוףֿכלֿסוף יוצאים שעלֿידיֿזה – יותר עמוקה מעלה בזה יש המלך, את לראות יכולים שדה"

אחריו". הולכים "הם העירה, הולך המלך וכאשר ד"שדה",

להפרד יכול שאינו באופן המלך, אל שדה" ה"איש נתקשר בשדה, המלך שבהיות כיון – הדבר וטעם
אחריו. הוא גם הולך הולך, שהמלך היכן הרי שכן, וכיון ממנו, ולהתנתק

ב"עובדין עסוק שבהיותו רק לא פועלת אלול שבחודש הרחמים מדות י"ג שהארת – ברוחניות כן וכמו
ומצב מהמעמד שיצא – היא התכלית התכלית; היא זו לא שהרי הרחמים, מדות י"ג אצלו מאירות דחול"

המלך. (בית) להיכל עד המלוכה עיר אל ויבוא דחול" ד"עובדין

נמצאים‚ אלול בחודש ואילו כו', השנה בראש נעשה – אחריו" הולכים הם העירה ש"בלכתו הענין והנה, .
בשדה; עדיין

והקדמה, הכנה דורש ענין שכל כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל

יום "היום שאומרים כפי השבוע, מהתחלת מזה, ויתירה שבת, מערב היא לזה שההכנה השבת ענין כמו –
השבת ליום ההכנה כבר מתחילה שאז כיון בשבת", תורה'8ראשון ב'לקוטי כמבואר ביוםֿטוב, כן וכמו .9

ונמצא, אחריו", הבא הרגל עד . . נמשך "היה יוםֿטוב בכל המקדש בבית מאיר שהיה שההכנהשהגילוי
– שלפניו מהיוםֿטוב עוד מתחילה היתה ליוםֿטוב
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ואילך.1) א לב, פרשתנו
יג.2) מד, ישעי'
ב.3) מח, תהלים
ואילך).4) קעט (ע' עה"פ אור יהל ראה
ואילך).5) ב (קמב, עה"פ אוה"ת וראה כז. כה, תולדות

ספ"ג.6) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
(7.1344 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ח.8) כ, יתרו רמב"ן ראה
ב.9) צח, ברכה

f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

מברכיםdpkddהנה בשבת לפניֿזה, ועוד אלול, בחודש כבר מתחילה – השנה בראש בפועל אחריו להליכה
יומין כולהו מתברכין שמיניה אלול, חודש10חודש מראש החל יותר, ובפרטיות מברכים, משבת שהחל והיינו, ,

לעיר. ולילך מהשדה לצאת להתכונן להתחיל צריכים אלול,

אבל בשדה, עדיין נמצאים ובגלוי dnypdבחיצוניות zcewp zeiniptaולילך מהשדה לצאת שצריכים כבר נרגש
העירה. המלך אחר

אבל ב"שדה"; עדיין נמצאים אלול בחודש ואילו השנה, בראש אמנם היא בפועל ו"בית" ל"עיר" ההליכה
dnypd zeinipta."אחריו הולכים הם העירה ש"בלכתו הענין אלול בחודש כבר נעשה

אלול בחודש אורי" ה' "לדוד המזמור אמירת תוכן "בקשו11וזהו אומרים שבו ,iptאת לעורר היינו, ,"zeinipt

dnypdאת" – ועלֿידיֿזה ,'ied jipt"12אבקש.

וגמר בגילוי), יוםֿטוב (שהוא השנה בראש ובגלוי בפועל נמשך זה הרי – אלול בחודש ההכנה ולאחרי
עד הסוכות בחג השמחה בקו בגילוי נמשך ואחרֿכך נעילה, בתפילת הכיפורים ביום היא ההמשכה

אחד" איל אחד "פר מקריבים שבו בלחודוהי"13לשמיניֿעצרת, ומלכא "ישראל לזרים14, ואין לבדך לך "יהיו ,
.15אתך"

נותן„ אנכי "ראה – ראה פרשת קורין אלול) חודש בראש (או אלול חודש מברכים שבשבת הטעם וזהו .
mkiptl"16:

"בקשו היא אלול דחודש שהעבודה גו'iptכיון "ראה בתורה קורין לכן ,"mkiptlפנימיות מלשון שזוהי17", ,

ד"בקשו העבודה על ".iptהנתינתֿכח

תעשה, לא ומצוות עשה מצוות טוב", ועשה מרע ד"סור הקוין ב' שהם – וקללה" "ברכה בכתוב: וממשיך
המצוות. דקיום העבודה כללות נחלקת שבהם הקוין ב'

" להיות צריכה הנ"ל הקוין בב' שהעבודה – וקללה" ברכה גו' "לפניכם נאמר בפנימיותmkiptlועלֿזה ,"

מלומדה" אנשים "מצות בדרך העבודה את רק לשלול הכוונה שאין והיינו, לשלול18הנפש. היא הכוונה אלא ,

של באופן להיות צריכה העבודה ואילו פנימיות, אינם ודעת טעם כי, ודעת, טעם שעלֿפי העבודה את גם
"בקשו – דוקא ".iptפנימיות

לפניכם": נותן "אנכי – הפסוק בהתחלת נתבאר לזה והכח

זיך גיב ("איך עצמי את נותן הנני – נותן "אנכי אומר: יתברך ועצמותו יתברך, עצמותו על קאי – "אנכי"
איש של הפנימיות קשורה שעלֿידיֿזה הנשמה, עצם עם עצמותו התקשרות ענין שהוא לפניכם", – ַאוועק")

יתברך. עצמותו עם ישראל

עם קשור להיותו אחריו, ללכת הוא גם מוכרח הולך, שהמלך שהיכן – הנפש בפנימיות נרגש זה ומצד
המלך. עצמּות

דוקא:‰ ראיה של באופן להיות צריכה שהעבודה – גו'" "ראה הלשון דיוק גם וזהו .
לראיה שמיעה בין החילוק כידוע חזקה, היותר ההתאמתות נעשית שעלֿידה הוא הראיה אינה19ענין –

לראיה שמיעה ולכן20דומה הנפש, בחיצוניות רק זה הרי הדבר, אצלו מתאמת שמיעה עלֿידי שגם שאף –

הנה בראיה, מהֿשאיןֿכן ששמע, ממה הפכית החלטה לידי לבוא שיכול ועד הענין, אצלו נחלש קושיא עלֿידי
התאמתות שזוהי והיינו, זאת, ראיתי בעצמי אני ישיב: אצלו, שישאלו קושיות ytpdכמה zeiniptayאין ששם ,

לקושיות. מקום

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

א.10) פח, ב. סג, זח"ב ראה
בתחלתה11) דאשתקד אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(166 ס"ע חי"ז (תו"מ
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מברכיםdpkddהנה בשבת לפניֿזה, ועוד אלול, בחודש כבר מתחילה – השנה בראש בפועל אחריו להליכה
יומין כולהו מתברכין שמיניה אלול, חודש10חודש מראש החל יותר, ובפרטיות מברכים, משבת שהחל והיינו, ,

לעיר. ולילך מהשדה לצאת להתכונן להתחיל צריכים אלול,

אבל בשדה, עדיין נמצאים ובגלוי dnypdבחיצוניות zcewp zeiniptaולילך מהשדה לצאת שצריכים כבר נרגש
העירה. המלך אחר

אבל ב"שדה"; עדיין נמצאים אלול בחודש ואילו השנה, בראש אמנם היא בפועל ו"בית" ל"עיר" ההליכה
dnypd zeinipta."אחריו הולכים הם העירה ש"בלכתו הענין אלול בחודש כבר נעשה

אלול בחודש אורי" ה' "לדוד המזמור אמירת תוכן "בקשו11וזהו אומרים שבו ,iptאת לעורר היינו, ,"zeinipt

dnypdאת" – ועלֿידיֿזה ,'ied jipt"12אבקש.

וגמר בגילוי), יוםֿטוב (שהוא השנה בראש ובגלוי בפועל נמשך זה הרי – אלול בחודש ההכנה ולאחרי
עד הסוכות בחג השמחה בקו בגילוי נמשך ואחרֿכך נעילה, בתפילת הכיפורים ביום היא ההמשכה

אחד" איל אחד "פר מקריבים שבו בלחודוהי"13לשמיניֿעצרת, ומלכא "ישראל לזרים14, ואין לבדך לך "יהיו ,
.15אתך"

נותן„ אנכי "ראה – ראה פרשת קורין אלול) חודש בראש (או אלול חודש מברכים שבשבת הטעם וזהו .
mkiptl"16:

"בקשו היא אלול דחודש שהעבודה גו'iptכיון "ראה בתורה קורין לכן ,"mkiptlפנימיות מלשון שזוהי17", ,

ד"בקשו העבודה על ".iptהנתינתֿכח

תעשה, לא ומצוות עשה מצוות טוב", ועשה מרע ד"סור הקוין ב' שהם – וקללה" "ברכה בכתוב: וממשיך
המצוות. דקיום העבודה כללות נחלקת שבהם הקוין ב'

" להיות צריכה הנ"ל הקוין בב' שהעבודה – וקללה" ברכה גו' "לפניכם נאמר בפנימיותmkiptlועלֿזה ,"

מלומדה" אנשים "מצות בדרך העבודה את רק לשלול הכוונה שאין והיינו, לשלול18הנפש. היא הכוונה אלא ,

של באופן להיות צריכה העבודה ואילו פנימיות, אינם ודעת טעם כי, ודעת, טעם שעלֿפי העבודה את גם
"בקשו – דוקא ".iptפנימיות

לפניכם": נותן "אנכי – הפסוק בהתחלת נתבאר לזה והכח

זיך גיב ("איך עצמי את נותן הנני – נותן "אנכי אומר: יתברך ועצמותו יתברך, עצמותו על קאי – "אנכי"
איש של הפנימיות קשורה שעלֿידיֿזה הנשמה, עצם עם עצמותו התקשרות ענין שהוא לפניכם", – ַאוועק")

יתברך. עצמותו עם ישראל

עם קשור להיותו אחריו, ללכת הוא גם מוכרח הולך, שהמלך שהיכן – הנפש בפנימיות נרגש זה ומצד
המלך. עצמּות

דוקא:‰ ראיה של באופן להיות צריכה שהעבודה – גו'" "ראה הלשון דיוק גם וזהו .
לראיה שמיעה בין החילוק כידוע חזקה, היותר ההתאמתות נעשית שעלֿידה הוא הראיה אינה19ענין –

לראיה שמיעה ולכן20דומה הנפש, בחיצוניות רק זה הרי הדבר, אצלו מתאמת שמיעה עלֿידי שגם שאף –

הנה בראיה, מהֿשאיןֿכן ששמע, ממה הפכית החלטה לידי לבוא שיכול ועד הענין, אצלו נחלש קושיא עלֿידי
התאמתות שזוהי והיינו, זאת, ראיתי בעצמי אני ישיב: אצלו, שישאלו קושיות ytpdכמה zeiniptayאין ששם ,
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שמיעה עלֿידי רק היא התאמתותו שכל בענין ולכן, הנפש, בחיצוניות רק מקום תופסים ותירוצים קושיות
הדבר יחזור תירוץ ועלֿידי בדבר, חלישות תהיה קושיא שעלֿידי לומר שייך בלבד, הנפש בחיצוניות שמגעת
אינה קושיא וכו'; לקושיות מקום נתינת אין שם הרי – הנפש בפנימיות שמגעת ראיה מהֿשאיןֿכן לאיתנו;

מאומה. מוסיף אינו ותירוץ חלישות, פועלת

להיות צריכה טוב ועשה מרע דסור הקוין בב' שהעבודה – וקללה" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה וזהו
("לפניכם"). הנפש פנימיות עם הקשורה ("ראה"), ראיה של באופן

ממתןֿתורה הוא לזה (כלשון21והכח זר" ולא ראו ש"עינינו באופן היה דמתןֿתורה הענין שהרי –

שהיו22הרמב"ם הנשמות (כל ישראל בני שכל ענין זהו אלא ומופת, אות מצד אינה בתורה שהאמונה והיינו, ,(
תורה מתן בפנימיותם.23בשעת ישראל בני כל אצל ומצוות דתורה הענין נתאמת ועלֿידיֿזה בעצמם, ראו (

ישנה זו ופנימיות אחריו, לילך הוא גם מוכרח הולך שהמלך שהיכן מישראל אחד כל אצל מונח בפנימיות
לבקש – פני" "בקשו – אלול דחודש העבודה וזוהי זו, פנימיות לעורר צורך יש אבל ישראל. בני כל אצל
השנה, כל על גם נמשך ומזה בגילוי, השנה בראש יאיר זה שענין ההכנה היא זו ועבודה הפנימיות, את ולחפש
מצד אלא ודעת, טעם שעלֿפי עבודה לא וגם מלומדה", אנשים "מצות בדרך יהיה לא ומצוות התורה שקיום

הנשמה. פנימיות

טו שנה להמשכת הכלי גם וברוחניות.וזהו בגשמיות המצטרך, בכל ומתוקה בה

***

Â.'גו לפניכם נותן אנכי ראה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Ê"נותן הוא יפה בעין הנותן ד"כל – "נותן" הלשון נאמר גו'" אנכי ד"ראה הענין אודות שנותנים24. והיינו, ,
הענינים. כל את

יותר: ובפרטיות

העין, עלֿידי שלא העצם שמצד ההבטה (ב) העין, שעלֿידי ראיה (א) מדריגות: ב' ישנן גופא הראיה בענין
שכתוב העין25כמו עלֿידי שלא בעצמו יביט הלא שפירושו יביט", הלא עין יוצר .26"אם

שבראיה. נעלית היותר המדריגה גם ישראל לבני נותן שהקב"ה – נותן" אנכי "ראה וזהו

Á:בזה והענין .
שעלֿידה שמיעה, לגבי העיניים) שעלֿידי ראיה גם (כולל בכלל הראיה מעלת אודות ה) (סעיף לעיל נתבאר

חזקה. היותר ההתאמתות נעשית

שקולים, קוין בב' הענין על להביט צריך שהדיין לפי – לזה ומהטעמים דיין", נעשה עד ש"אין גם וזהו
זכותא" ליה חזו מצו "לא הדבר, את ראה בעצמו שהוא וכיון ולחוב, .27לזכות

יותר גדולה היא עדות שעלֿידי שההתאמתות אףֿעלֿפי הרי עדים, מפי שומע שהדיין בשעה כלומר:
הכתוב" "גזירת של ענין הוא עדות ואילו שמיעה, כמו היא השגה שהרי השגה, שעלֿידי 28מההתאמתות

מהֿשאיןֿכן זכות; לו למצוא עדיין יכול בעצמו, הדבר את ראה שלא זמן כל מכלֿמקום, מהשכל, שלמעלה
זכותא". ליה חזו מצו "לא בעצמו, הדבר את ראה כאשר

עדות. מקבלת גם אלא (שמיעה), מהשגה רק לא יותר נעלית היא ראיה שעלֿידי שההתאמתות ונמצא,

מדריגות: ב' עצמה בראיה יש ואףֿעלֿפיֿכן,
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ועוד.23) פמ"א. פרדר"א ראה
וש"נ.24) רע"א. נג, ב"ב ראה

ט.25) צד, תהלים
ועוד.26) א'תי. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
רע"א.27) כו, ר"ה
וש"נ.28) .62 ע' חכ"א לקו"ש ראה
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החושים, מחמשת אחד הראיה, כח מלובש שבה הגשמית, דעין הממוצע – ממוצע שעלֿידי ראיה א)
כ האופנים, ובשני דחכמה, ראיה ענין שהוא רוחני, ממוצע או במוח; הדבר נתפס היאשעלֿידו שהראיה יון

ממש. הנפש בפנימיות נוגע זה אין ממוצע, עלֿידי

הנפש. ופנימיות עצם שמצד הראיה שזוהי ממוצע, עלֿידי שלא בעצמו – יביט" "הלא ב)

ממש: הנפש בפנימיות נוגעת אינה ממוצע שעלֿידי שראיה להאמור הוכחה להביא ויש

דיין". נעשה "עד – ממונות בדיני מהֿשאיןֿכן דוקא, נפשות בדיני הוא דיין" נעשה עד ש"אין הכלל

לעצמו שנוגעים בענינים שהרי – ממש נפשו בפנימיות שנוגע ענין אינה ("עד") העין ראיית שגם מוכח ומזה
דיין נעשה ממונות שבדיני וכיון ממש, הנפש בפנימיות שנוגע ענין שזהו כיון לדין, פסול הוא הרי לקרובו או
הראיה (ורק ממש נפשו בפנימיות נוגעת אינה הדבר שראיית לומר, צריך עלֿכרחך הדבר, את שראה אףֿעלֿפי

ממש). הנפש בפנימיות שנוגע ענין הוא ממוצע, עלֿידי שלא יביט", "הלא שבבחינת

הב' המדריגה גם ישראל לבני ניתן נותן", הוא יפה בעין הנותן ש"כל דכיון – גו'" נותן אנכי "ראה וזהו
באופן ולא מלומדה", אנשים "מצות בדרך לא להיות צריך המצוות שקיום – בעבודה וענינו הראיה, שבענין
ממש. בפנימיותו שנוגעת כזו ראיה של באופן אלא זר, דבר שרואים כפי ראיה של באופן לא וגם השגה, של

Ë:ממתןֿתורה הוא זה על והכח .
אלקיך" הוי' "אנכי אמר הקב"ה מעשה29כאשר חשיב הקב"ה של שדיבורו כיון הרי אצל30, כן נעשה אזי ,

אחד כל של והחיות שהכח היינו, וחיותך, כחך אלקיך", "הוי' נעשה ש"אנכי" – מישראל ואחד אחד כל
"אנכי". – הוא מישראל

הא' בבחינה (כמו הימנו שחוץ דבר שרואה מי כמו אינו ומצוות התורה שענין מובן, הרי שכן, וכיון
זה אלא אליו, קרוב רק ולא אליו, קרוב שהוא דבר כמו אלא envraשבראיה), `edבתניא כמבואר שנשמתו31,

ממש". ממעל אלקה "חלק היא מישראל אחד כל של

שנמשך שבנפש, דפנימיות הפנימיות היינו "לפניכם" – לפניכם" נותן אנכי ד"ראה הפירוש אמיתית וזהו
"אנכי". מבחינת ובא

***

È,"'גו תשמעו אשר הברכה את גו' ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע בפרשת שכתוב למה בנוגע .
המשנה כדברי – הוא הברכה את לקבל וה"כלי" ב"כלי", צורך יש הברכה את לקבל בכדי מצא32הנה "לא :

אלא לישראל ברכה מחזיק כלי שנאמרmelydהקב"ה והיינו,33, בשלום", עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'
שלום. – הוא הברכה לקבלת שה"כלי"

ענינים: ב' נאמרו – הקב"ה של ברכתו המחזיק כלי הוא ששלום ראיה המשנה מביאה שממנו – זה בפסוק

שנקראת תורה, מהקב"ה) מקבלים ישראל (ובני ישראל לבני נותן שהקב"ה היינו, יתן", לעמו עוז "ה' א)
ז"ל רבותינו כמאמר תורה".34עוז, אלא עוז "אין

אלא מהקב"ה, התורה את שקיבלו בכך מסתפקים אינם ישראל שבני היינו, בשלום", עמו את יברך "ה' ב)
השלום. ענין שזהו התורה, באור העולם את להאיר לעולם, עמה ויוצאים התורה את לוקחים הם

צדיקים" של ד"כינוס המעלה גודל גם צדקה35וזהו שעושים אלה הם צדיקים שלומדים36. אלה דהיינו, ,

שכתוב כמו "צדקה", נקראים ומצוות תורה שהרי מצוות, ומקיימים שנתבאר37תורה (כמו צדק" מצוותיך "כל
במאמר בתורה38לעיל להתחזק הלבבות, וקירוב שלום התאחדות, מתוך יחדיו מתאספים "צדיקים" וכאשר .(

הקב"ה. של ברכתו את נוטלים שעלֿידו האמיתי ושלום צדיקים" של "כינוס זה הרי העולם, את עלֿידה ולהאיר
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החושים, מחמשת אחד הראיה, כח מלובש שבה הגשמית, דעין הממוצע – ממוצע שעלֿידי ראיה א)
כ האופנים, ובשני דחכמה, ראיה ענין שהוא רוחני, ממוצע או במוח; הדבר נתפס היאשעלֿידו שהראיה יון

ממש. הנפש בפנימיות נוגע זה אין ממוצע, עלֿידי

הנפש. ופנימיות עצם שמצד הראיה שזוהי ממוצע, עלֿידי שלא בעצמו – יביט" "הלא ב)

ממש: הנפש בפנימיות נוגעת אינה ממוצע שעלֿידי שראיה להאמור הוכחה להביא ויש

דיין". נעשה "עד – ממונות בדיני מהֿשאיןֿכן דוקא, נפשות בדיני הוא דיין" נעשה עד ש"אין הכלל

לעצמו שנוגעים בענינים שהרי – ממש נפשו בפנימיות שנוגע ענין אינה ("עד") העין ראיית שגם מוכח ומזה
דיין נעשה ממונות שבדיני וכיון ממש, הנפש בפנימיות שנוגע ענין שזהו כיון לדין, פסול הוא הרי לקרובו או
הראיה (ורק ממש נפשו בפנימיות נוגעת אינה הדבר שראיית לומר, צריך עלֿכרחך הדבר, את שראה אףֿעלֿפי

ממש). הנפש בפנימיות שנוגע ענין הוא ממוצע, עלֿידי שלא יביט", "הלא שבבחינת

הב' המדריגה גם ישראל לבני ניתן נותן", הוא יפה בעין הנותן ש"כל דכיון – גו'" נותן אנכי "ראה וזהו
באופן ולא מלומדה", אנשים "מצות בדרך לא להיות צריך המצוות שקיום – בעבודה וענינו הראיה, שבענין
ממש. בפנימיותו שנוגעת כזו ראיה של באופן אלא זר, דבר שרואים כפי ראיה של באופן לא וגם השגה, של

Ë:ממתןֿתורה הוא זה על והכח .
אלקיך" הוי' "אנכי אמר הקב"ה מעשה29כאשר חשיב הקב"ה של שדיבורו כיון הרי אצל30, כן נעשה אזי ,

אחד כל של והחיות שהכח היינו, וחיותך, כחך אלקיך", "הוי' נעשה ש"אנכי" – מישראל ואחד אחד כל
"אנכי". – הוא מישראל

הא' בבחינה (כמו הימנו שחוץ דבר שרואה מי כמו אינו ומצוות התורה שענין מובן, הרי שכן, וכיון
זה אלא אליו, קרוב רק ולא אליו, קרוב שהוא דבר כמו אלא envraשבראיה), `edבתניא כמבואר שנשמתו31,

ממש". ממעל אלקה "חלק היא מישראל אחד כל של

שנמשך שבנפש, דפנימיות הפנימיות היינו "לפניכם" – לפניכם" נותן אנכי ד"ראה הפירוש אמיתית וזהו
"אנכי". מבחינת ובא

***

È,"'גו תשמעו אשר הברכה את גו' ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע בפרשת שכתוב למה בנוגע .
המשנה כדברי – הוא הברכה את לקבל וה"כלי" ב"כלי", צורך יש הברכה את לקבל בכדי מצא32הנה "לא :

אלא לישראל ברכה מחזיק כלי שנאמרmelydהקב"ה והיינו,33, בשלום", עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'
שלום. – הוא הברכה לקבלת שה"כלי"

ענינים: ב' נאמרו – הקב"ה של ברכתו המחזיק כלי הוא ששלום ראיה המשנה מביאה שממנו – זה בפסוק

שנקראת תורה, מהקב"ה) מקבלים ישראל (ובני ישראל לבני נותן שהקב"ה היינו, יתן", לעמו עוז "ה' א)
ז"ל רבותינו כמאמר תורה".34עוז, אלא עוז "אין

אלא מהקב"ה, התורה את שקיבלו בכך מסתפקים אינם ישראל שבני היינו, בשלום", עמו את יברך "ה' ב)
השלום. ענין שזהו התורה, באור העולם את להאיר לעולם, עמה ויוצאים התורה את לוקחים הם

צדיקים" של ד"כינוס המעלה גודל גם צדקה35וזהו שעושים אלה הם צדיקים שלומדים36. אלה דהיינו, ,

שכתוב כמו "צדקה", נקראים ומצוות תורה שהרי מצוות, ומקיימים שנתבאר37תורה (כמו צדק" מצוותיך "כל
במאמר בתורה38לעיל להתחזק הלבבות, וקירוב שלום התאחדות, מתוך יחדיו מתאספים "צדיקים" וכאשר .(

הקב"ה. של ברכתו את נוטלים שעלֿידו האמיתי ושלום צדיקים" של "כינוס זה הרי העולם, את עלֿידה ולהאיר
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ועוד.34) ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר
(במשנה).35) סע"ב עא, סנהדרין ראה
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‡Èלפעול בפרט, התורה ובפנימיות בכלל בתורה חיזוק להוסיף כדי כינוס מתקיים זה שבשבוע וכיון .
לחוצה, עד הפצה של באופן יהיו התורה דפנימיות שהמעיינות

הש מיום היא הענינים כל על הברכה המשכת יומין,והרי כולהו מתברכין דמיניה בת,

הצלחה שתהיה – והעיקר בהצלחה, יהיו הענינים שכל בהכינוס, ברכה ריבוי שתומשך השםֿיתברך יתן
חוצה. המעיינות הפצת ענין שזהו העיקרית, הכוונה במילוי

***

·È.שופטים לפרשת באים ראה פרשת שלאחרי – הבאה לפרשה גם שייך חצות לאחרי הש"ק יום .
מספיק זה אין (כנ"ל), שבראיה הנעלית בחינה גם כולל הראיה, שבענין העילויים כל שלאחרי – בזה והענין

הענינים את להמשיך כדי שופטים, לפרשת לעבור צורך יש אלא ynnעדיין, lreta.

המבואר הפסוק39ועלֿדרך על רש"י לפירוש שינה"40בנוגע שלא אהרן של שבחו "להגיד אהרן", כן "ויעש
כל את ועשה שינה, לא שאהרן הוא, בזה שהחידוש – לאהרן? ביחס שבזה והשבח המעלה מהי דלכאורה: –
("סתם הכוונות את שכיוון רק ולא הכוונות, כל את כיוון העבודה שבשעת למרות ממש, בפועל בדיוק הענינים

שאכן אלא געווען"), vnp`מכוון dide ribdשכיוון מדריגות באותן געווען) און דערביי געהאלטן טאקע האט ַַָ(ער
אותם.

המגיד להרב החבר41– הבחין זמן, לאחר נפגשו וכאשר הבעלֿשםֿטוב, אל שנתקרב מקודם עוד חבר היה
(בהיותו התפילה כוונות כל את מכוון הוא גם שהרי הדבר, לפשר אותו ושאל בתפילתו, מאריך שהמגיד

משל: עלֿפי המגיד לו והשיב כך? כל רב זמן תפילתו מתארכת לא ואףֿעלֿפיֿכן, "מקובל"),

אל נוסע היה בשנה פעם ורק תורה, ולומד יושב היה השנה כל שבמשך הסדר, היה המגיד של חבירו אצל
פרנסתם. לצורך השנה, כל במשך מנהלת זוגתו שהיתה החנות עבור סחורה לקנות לייפציג, בעיר ה"יריד"

והפטיר שבועות, כמה נמשכת שהנסיעה והשיב, ל"יריד"? הנסיעה נמשכת זמן כמה המגיד: אותו וישאל
לאכסניא ובבואו בעלֿפה, הוא לומד בדרך בהיותו שגם אף שכן, בכך, הכרוך הביטולֿתורה על לומדבאנחה

כמו כדבעי בלימודו להתרכז יכול אינו כו' הדרך בלבול מצד אףֿעלֿפיֿכן, אבל עמו, שלוקח בספרים הוא
בביתו. בהיותו

כיצד במחשבה ולצייר ולהתבונן בבית להשאר יכול הנך – כך כל רב זמן לבזבז לך למה המגיד: לו ויאמר
צריך הנני אבל והשיב: – רב? זמן הדבר יתארך לא וכך וכו', ה"יריד" על ופלונית, פלונית בתחנה נמצא הנך

הסחורה... את

יהיה עצמו שהוא היינו, בלבד, ב"כוונות" די לא הסחורה", את "להשיג שכדי המגיד, לו הסביר ועלֿפיֿזה
אלא נעלות, מדריגות אודות יכוון ורק עתה, עד נמצא שהיה היכן myנמצא zeidl jixv ok` `edיש זה ובשביל ,

– הסחורה. את משיגים כזה באופן ודוקא זמן, בריבוי צורך

ישכח שלא ליהודי, אומרים הראיה, שבענין העילויים כל לאחרי שופטים: ופרשת ראה פרשת בענין הוא וכן
ynnאודות lretd.היוםֿיום בחיי ולהמשיכה הזה, לעולם להביאה ה"סחורה", את ליקח –

‚È"שעריך בכל לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין אודות מוסר42. בספרי איתא יסוד44וחסידות43– (על
יצירה בספר שכתוב יש45מה ועליהם וכו', הפה אזנים, שתי עינים, שתי שבאדם: השערים ז' הם ש"שעריך" (

ושוטרים. שופטים למנות
שיקבל עד . . מצוותם אחר העם את "הרודין הם – ושוטרים הדין", את הפוסקים "דיינים הם – שופטים

השופט" דין את ממש.46עליו בפועל יקויים השופטים של שהפסקֿדין להבטיח הוא השוטרים שתפקיד והיינו, ,
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התורה, עלֿפי דבר כל לפסוק היינו, שבו, ה"שופט" להיות שצריך – מישראל אחד כל בעבודת ועלֿדרךֿזה
ממש. בפועל התורה הוראת את ולקיים טבעו על להתגבר היינו, שבו, ה"שוטר" להיות צריך ואחרֿכך

הגזית בלשכת היה השופטים של מקומם ללשכת47והנה, מחוץ שהגיעו השאלות את פוסקים היו ושם ,
המקדש בבית ישיבתם עלֿידי נעשה זה וענין בנתינתֿכח, צורך יש לאמיתתה ההלכה לכוון בכדי כי, – הגזית

תיראו" "ומקדשי לאמיתתה.48– הלכה לפסוק זכו שעלֿידיֿזה שמים, יראת ענין שזהו ,

פנימה, שבנפשו המקדש בית עם קשור להיות צריך שה"משפט" – מישראל אחד שבכל ב"שופט" הוא וכן
שמים. יראת מתוך דהיינו,

נשמתא התורה, פנימיות לימוד גם להיות צריך אלא דתורה, גליא לימוד מספיק שלא – יותר ובפרטיות
.49דאורייתא

„Èדתורה הלימוד שיהיה קבעו שבה – אלול בחודש שנתייסדה תומכיֿתמימים ישיבת של ענינה גם וזהו .
התורה פנימיות עם ביחד דתורה גליא .50תמימה,

לי ודודי לדודי אני ראשיֿתיבות "אלול" שהרי – אלול חודש עם גם קשור זה דקרא51וענין וסיומא ,52

פירושים ב' בזה שיש בשושנים", "53"הרועה (א) :mipeyy"מה54בתורה" (ב) דתורה, גליא –dpyeyלה אית
כו'" עלין התורה.55תליסר פנימיות – הרחמים מדות י"ג ,

ÂËנאמר לשושנה בנוגע מכלֿמקום,56. כו', קוצים הם שהחוחים שאף והיינו, החוחים", בין "כשושנה
לשושנה. יופי הם מוסיפים

שהיו אדרבה, אלא מנגדים, היו שלא בלבד זו שלא – הבריאה בתחילת שהיו כפי הקליפות ענין גם וזהו
הפרי על ששומרת קליפה .57כמו

שכתוב מה ד"ברוך"58ועלֿדרך הענין נעשה גופא העמים" ש"מכל – העמים" מכל תהיה .59"ברוך

יום הארבעים כנגד יודי"ן, ד' הם לי" ודודי לדודי ד"אני סופיֿתיבות כי, – אלול חודש עם קשור זה וענין
כדברך" "סלחתי נעשה שעלֿידה התשובה, עבודת הוא שענינם הכיפורים, יום עד אלול חודש ונעשה60מראש ,

התשובה' ב'אגרת שכתוב כמו הכפרה, שיהיה61ענין לקונו", רוח נחת "להיות הוא שענינה כפרה, לשון בפירוש
ברצון שהיו הראשונים יום ארבעים כמו יתברך", לפניו וחביב יותר.62"מרוצה עוד נעלה ובאופן ,

ויופי. עילוי תוספת פועלים עצמם שה"חוחים" פועלת שהתשובה – בזה והענין

הם מתהפכים התשובה עבודת עלֿידי הנה – ברצון שלא שהיו האמצעיים ימים הארבעים שגם והיינו,
הראשונים. ימים ארבעים מכמו יותר עמוק רצון גורמים עצמם שהם באופן

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ממילא נמשכת ועלֿידיֿזה

***

ÊËפעם דובר כולהו63. מתברכין מיניה השבת שיום וכיון בשמחה. להיות צריכה ותשרי דאלול שהעבודה
מברכים. משבת החל להתחיל השמחה צריכה יומין,

שמחה ענינו ויוםֿטוב עונג, ענינו שבת הנה שבכללות הגאונים64ואףֿעלֿפי בתשובת וכדאיתא ש"שבת65,

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

הי"ב.47) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
ל.48) יט, קדושים
א.49) קנב, זח"ג
תרנ"ט).50) לסה"מ (בהוספות תרנ"ט שמח"ת ליל שיחת ראה
ועוד.

או"ח51) ב"ח הדרשנים). (בשם ר"ה תפלת סדר אבודרהם
והעבירו). (ד"ה סתקפ"א

ג.52) ו, שה"ש
ובכ"מ.53) ואילך. א לג, פרשתנו לקו"ת ראה
ועוד.54) ב. כ, זח"ב וש"נ. ב. ל, שבת
בתחלתה.55) הזהר הקדמת
ב.56) ב, שה"ש

וש"נ.57) .181 ע' לעיל ראה
יד.58) ז, עקב
ואילך).59) תקח (ע' עה"פ אוה"ת ראה
יח.60) ט, עקב פרש"י וראה כ. יד, שלח
רפ"ב.61)
שם.62) עקב פרש"י
ח"ט63) (תו"מ בסופה תשי"ג אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת ראה

ואילך. 158 ע' ח"ו תו"מ – ובארוכה .(149 ע'
שליט"א64) אדמו"ר כ"ק ובהערת 130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה
שם.

ל'.65) סי' תשובה שערי



כז f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy
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הם מתהפכים התשובה עבודת עלֿידי הנה – ברצון שלא שהיו האמצעיים ימים הארבעים שגם והיינו,
הראשונים. ימים ארבעים מכמו יותר עמוק רצון גורמים עצמם שהם באופן

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ממילא נמשכת ועלֿידיֿזה

***

ÊËפעם דובר כולהו63. מתברכין מיניה השבת שיום וכיון בשמחה. להיות צריכה ותשרי דאלול שהעבודה
מברכים. משבת החל להתחיל השמחה צריכה יומין,

שמחה ענינו ויוםֿטוב עונג, ענינו שבת הנה שבכללות הגאונים64ואףֿעלֿפי בתשובת וכדאיתא ש"שבת65,
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בספרי מפורש הרי מכלֿמקום, שמחה", ביה כתיב לא ביה, כתיב דעונג אלו66כיון – שמחתכם "וביום :

השבתות".

לעונג, שמחה שבין החילוק כללות זהו (שהרי מורגש הבלתי עונג ענינו עצמו מצד ששבת לומר, ויש
רע שלישית, סעודה בזמן ובפרט בהעלם), הוא ועונג בהתגלות, היא דרעויןששמחה עבודה67וא עלֿידי אבל ,

השמחה. ענין שזהו בגילוי, העונג בחינת ממשיכים

השנה, ראש ועל אלול חודש כל על השמחה שתומשך השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
וברוחניות. בגשמיות שמחה שנה ותהיה
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וש"נ.66) .62 ע' חל"ג לקו"ש וראה יו"ד. יו"ד, ועוד.67)בהעלותך ואילך. תקמב ע' תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב

•

אגרות קודש

 ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים

הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! 

מאשרים קבלת מכתביהם מתאריכים הקודמים להנ"ל.

א( ובמ"ש אודות פרטי הבנין החדש דישיבת תו"ת אשר בכפר חב"ד - כמדומה כבר כתבתי, שעל 

כזה - צריך להתייעץ על אתר עם היודעים בדבר, ולשמור על הנקודה - שתהי' אפשריות להגדיל ולהרחיב, 

הוא שרש  ידוע אשר צמצום  הרי  וע"ד הצחות,  להיות צמצום.  צריך  אין  הבני'  גם בתחלת  אף שכמובן 

הדינים. ב( במ"ש להם דרישות ע"ד שינוים בהנהלת בתי ספר למלאכה - תענו בשמי, אשר מרכז הנהלת 

בתי ספר למלאכה נמצא כאן בהמזכירות שלי, ומי שרוצה לדרוש מה באיזה תוקף שיהי' - עליו לפנות 

להמזכירות כאן.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, ולבשו"ט ומפורטות מהכנה ככל הדרוש לזמן לימודים שמתחיל 

בעוד ימים ספורים, הכנה בעוד מועד והכנה במילואה.

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול, הוא חדש הרחמים, בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי וגו'. 

ויהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, ובלשון הבחיי )הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ בפירושו על 

התהלים שם( שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה הוא שאמר דוד המלך ה' אורי וישעי.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

d`x zyxt zegiy ihewlhi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"‰ÏÏ˜" ‰ÏÈÓ‰ ÌÂ‚¯˙· ÌÈÏ„·‰‰ ÏÚ È˘Â˜‰

נותן...", אנכי "ראה הפרשה, של הראשון בפסוק

"ברכן – וקללה" "ברכה המילים את אונקלוס מתרגם

oiheleבפסוקים "קללה" המילה את גם מתרגם הוא וכך ,"

יותר. מאוחרים

המילה את מתרגם הוא יונתן בתרגום זאת, לעומת

אם ו"והקללה וקללה" "ברכה הפסוקים בשני "וקללה",

ירושלמי בתרגום גם וכך "וחילופא", למילה תשמעו", לא

"וחילופיהן" השני .1בפסוק

התרגומים שני בין להבדל הסיבה מהי להבין: יש

"קללה"? המילה לפירוש

"ואת יותר, מאוחר בפסוק מדוע מובן, אינו מכך יותר

ומתרגם עצמו, יונתן תרגום משנה עיבל", הר על הקללה

"ומלטטיא" למילה "הקללה" המילה כתרגום2את ,

הקודם? כתרגומו "וחילופא" ולא אונקלוס,

.·
ÂÊ ‰ÏÈÓÏ Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜

מושג הוא "קללה" א) יונתן: תרגום על תמוה כן כמו

לדבר ומחליף מבטא "חילופא" המושג ואילו עצמו, בפני

ענינים שני לגבי אמור "חילופא" ב) קודם. mipeydהנזכר

יש זאת עם יחד אך ביניהם, מחליפים ולכן מזה, זה

שבגללו דמיון, איזשהו אךokziiביניהם ביניהם, להחליף

כברכה מזה, זה לגמרי ההפוכים ענינים שני לגבי לא

וקללה.

על החל ענין שזהו אותיות, בחילופי למשל, זה [כך

בזוהר שנאמר כפי כלשהוא, קשר להם שיש אותיות

אחד3הקדוש הוא ש"ועד" ,iteligaמפני אתוון",

"אחד" של לאותיות קשר יש "ועד" ה"וא"ו"4שלאותיות ?

שתיהן כי "אחד", של ב"אלף" מתחלפת "ועד" של

ההמשך (אותיות "אהו"י" הנוח5מאותיות אותיות ,6,

הנשימה את8)7אותיות מחליפה "אחד" של ה"חי"ת" ,

הגרוניות האותיות מן שתיהן כי "ועד", של ה"עי"ן"

ו"דל"ת"9"אחה"ע" ,izax"בינונית ב"דל"ת "אחד" של "

"דל"ת"]. שתיהן כי – "ועד" של

"קללה" המילה את לתרגם אפוא אפשר כיצד כן, אם

"ברכה"? של כ"חילופא"

.‚
ÌÈÓÂ‚¯˙‰ ÔÈ· ÈÏÏÎ‰ Ï„·‰· ÍÂ¯Î ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

הוא לכך :10ההסבר

illkההבדל, ote`aיונתן לתרגום אונקלוס תרגום בין ,

שאונקלוס הוא, פשוטוyxtn(וירושלמי) לפי המילים את

מקומות ובמספר מקרא, לפי11של אך הענין את ,eheytאף

לא רבים במקומות מסביר (וירושלמי) יונתן תרגום ואילו

הסברים מוסיף אלא הפשט, את חז"ל,12רק מדרשי מביא ,

וכדומה .13דינים

את מתרגם הפשט, לפי המפרש אונקלוס, לפיכך,

חז"ל מדרשי לפי אך "ולוטין". למילה "וקללה" המילה

" בביטוי משתמש הפסוק אם כי פשוט, הענין ozepאין ikp`

ש לומר ייתכן כיצד הרי היום", (וכלd"awd14לפניכם נותן
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והקללה")1) הברכה גו' עליך יבואו כי ("והי' א ל, בנצבים תרגם וכן

שבדפוסים ולהעיר "וחילופא". והקללה") ("הברכה יט שם, "וחילופהון".

– גו'" אם "והקללה "וחילופה", מתרגם וקללה ברכה עה"פ שראיתי

בהוצאות לברר ויש באל"ף. בכ"מ וצ"ל טה"ד הוא וכנראה "וחילופא".

הקודמות.

(2– לברכה") הקללה את לך ה"א ("ויהפוך ו כג, בתצא תרגם וכן

ובתרגום "לוטיא". (– הקללה" על יעמדו ("ואלה יג כז, תבוא "לווטין".

הקללה") כל את עלי' ("להביא כו כט, נצבים "מלטטיא". טו) (שם, ירושלמי

"לווטיא". –

רפ"ז.3) והאמונה היחוד בשער הובא א. קלד, ח"ב

שם).4) בנצו"א (נעתק שם לזהר הרמ"ז

לפניהם.5) הבאות האותיות אחרי – במבטא – נמשכות

במבטא.6) ניכרות ואינם נחות הן לפעמים

בדיבור.7) ביטוי לידי אות כל בא באמצעותן רק

פירושו8) בהקדמת (הנדפסת וחידתו טו) ג, (שמות הראב"ע פי' גם וראה

ספ"א. שבתותי את ד"ה בהר לקו"ת עה"ת).

אותיות9) שייכות ביאור סי"ג* תשל"ד) (קה"ת, וביאורים תשובות וראה

וש"נ. וצורתם. בתוכנם אלו

(10miiepiyd"קללה" כשנאמר רק מתאים ד"חילופא" י"ל, יונתן בתרגום

הערה ובהנ"ל פרשתנו כבריש לישראל, מפורש וכשנאמר ל"ברכה", בהמשך

ברכה לפני כשנאמר או כו), כט, (כבנצבים בפ"ע "קללה" כשנאמר משא"כ .1

תבוא), ופ' כאן, כט (כבפסוק לישראל קללה מפורש נאמר כשלא או (כבתצא),

עומדין. בתוקפן שבפנים הקושיות ב' אבל

ח"א11) (מו"נ דאפשר מה כל מה' ההגשמה שמרחק מהפסוקים לבד

אונקלוס. תרגום של דרכו יאר לספר בהקדמה וראה פמ"ח). שם בסופו, פל"ו

נביא".12) משה "אמר דמוסיף פרשתנו כבראש

על13) בתחילתו כד כרך תו"ש וראה ל. יא, כט; יא, בעניננו ראה

התרגומים.

א),14) סה, (מנחות הי' ישראל דאוהב מרע"ה אנכיo`keאו עצמו קורא

"אנא מתרגם ולכן אני). לאxcqn(ולא הוא הקללה (כי וכיו"ב "יהב" ולא "

zpizp.32מצד הערה לקמן וראה בפנים). וכדלקמן משה.

.l"end .jli`e fqw 'r a"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*



כט

d`x zyxt zegiy ihewlhi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"‰ÏÏ˜" ‰ÏÈÓ‰ ÌÂ‚¯˙· ÌÈÏ„·‰‰ ÏÚ È˘Â˜‰

נותן...", אנכי "ראה הפרשה, של הראשון בפסוק

"ברכן – וקללה" "ברכה המילים את אונקלוס מתרגם

oiheleבפסוקים "קללה" המילה את גם מתרגם הוא וכך ,"

יותר. מאוחרים

המילה את מתרגם הוא יונתן בתרגום זאת, לעומת

אם ו"והקללה וקללה" "ברכה הפסוקים בשני "וקללה",

ירושלמי בתרגום גם וכך "וחילופא", למילה תשמעו", לא

"וחילופיהן" השני .1בפסוק

התרגומים שני בין להבדל הסיבה מהי להבין: יש

"קללה"? המילה לפירוש

"ואת יותר, מאוחר בפסוק מדוע מובן, אינו מכך יותר

ומתרגם עצמו, יונתן תרגום משנה עיבל", הר על הקללה

"ומלטטיא" למילה "הקללה" המילה כתרגום2את ,

הקודם? כתרגומו "וחילופא" ולא אונקלוס,

.·
ÂÊ ‰ÏÈÓÏ Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜

מושג הוא "קללה" א) יונתן: תרגום על תמוה כן כמו

לדבר ומחליף מבטא "חילופא" המושג ואילו עצמו, בפני

ענינים שני לגבי אמור "חילופא" ב) קודם. mipeydהנזכר

יש זאת עם יחד אך ביניהם, מחליפים ולכן מזה, זה

שבגללו דמיון, איזשהו אךokziiביניהם ביניהם, להחליף

כברכה מזה, זה לגמרי ההפוכים ענינים שני לגבי לא

וקללה.

על החל ענין שזהו אותיות, בחילופי למשל, זה [כך

בזוהר שנאמר כפי כלשהוא, קשר להם שיש אותיות

אחד3הקדוש הוא ש"ועד" ,iteligaמפני אתוון",

"אחד" של לאותיות קשר יש "ועד" ה"וא"ו"4שלאותיות ?

שתיהן כי "אחד", של ב"אלף" מתחלפת "ועד" של

ההמשך (אותיות "אהו"י" הנוח5מאותיות אותיות ,6,

הנשימה את8)7אותיות מחליפה "אחד" של ה"חי"ת" ,

הגרוניות האותיות מן שתיהן כי "ועד", של ה"עי"ן"

ו"דל"ת"9"אחה"ע" ,izax"בינונית ב"דל"ת "אחד" של "

"דל"ת"]. שתיהן כי – "ועד" של

"קללה" המילה את לתרגם אפוא אפשר כיצד כן, אם

"ברכה"? של כ"חילופא"

.‚
ÌÈÓÂ‚¯˙‰ ÔÈ· ÈÏÏÎ‰ Ï„·‰· ÍÂ¯Î ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

הוא לכך :10ההסבר

illkההבדל, ote`aיונתן לתרגום אונקלוס תרגום בין ,

שאונקלוס הוא, פשוטוyxtn(וירושלמי) לפי המילים את

מקומות ובמספר מקרא, לפי11של אך הענין את ,eheytאף

לא רבים במקומות מסביר (וירושלמי) יונתן תרגום ואילו

הסברים מוסיף אלא הפשט, את חז"ל,12רק מדרשי מביא ,

וכדומה .13דינים

את מתרגם הפשט, לפי המפרש אונקלוס, לפיכך,

חז"ל מדרשי לפי אך "ולוטין". למילה "וקללה" המילה

" בביטוי משתמש הפסוק אם כי פשוט, הענין ozepאין ikp`

ש לומר ייתכן כיצד הרי היום", (וכלd"awd14לפניכם נותן
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והקללה")1) הברכה גו' עליך יבואו כי ("והי' א ל, בנצבים תרגם וכן

שבדפוסים ולהעיר "וחילופא". והקללה") ("הברכה יט שם, "וחילופהון".

– גו'" אם "והקללה "וחילופה", מתרגם וקללה ברכה עה"פ שראיתי

בהוצאות לברר ויש באל"ף. בכ"מ וצ"ל טה"ד הוא וכנראה "וחילופא".

הקודמות.

(2– לברכה") הקללה את לך ה"א ("ויהפוך ו כג, בתצא תרגם וכן

ובתרגום "לוטיא". (– הקללה" על יעמדו ("ואלה יג כז, תבוא "לווטין".

הקללה") כל את עלי' ("להביא כו כט, נצבים "מלטטיא". טו) (שם, ירושלמי

"לווטיא". –

רפ"ז.3) והאמונה היחוד בשער הובא א. קלד, ח"ב

שם).4) בנצו"א (נעתק שם לזהר הרמ"ז

לפניהם.5) הבאות האותיות אחרי – במבטא – נמשכות

במבטא.6) ניכרות ואינם נחות הן לפעמים

בדיבור.7) ביטוי לידי אות כל בא באמצעותן רק

פירושו8) בהקדמת (הנדפסת וחידתו טו) ג, (שמות הראב"ע פי' גם וראה

ספ"א. שבתותי את ד"ה בהר לקו"ת עה"ת).

אותיות9) שייכות ביאור סי"ג* תשל"ד) (קה"ת, וביאורים תשובות וראה

וש"נ. וצורתם. בתוכנם אלו

(10miiepiyd"קללה" כשנאמר רק מתאים ד"חילופא" י"ל, יונתן בתרגום

הערה ובהנ"ל פרשתנו כבריש לישראל, מפורש וכשנאמר ל"ברכה", בהמשך

ברכה לפני כשנאמר או כו), כט, (כבנצבים בפ"ע "קללה" כשנאמר משא"כ .1

תבוא), ופ' כאן, כט (כבפסוק לישראל קללה מפורש נאמר כשלא או (כבתצא),

עומדין. בתוקפן שבפנים הקושיות ב' אבל

ח"א11) (מו"נ דאפשר מה כל מה' ההגשמה שמרחק מהפסוקים לבד

אונקלוס. תרגום של דרכו יאר לספר בהקדמה וראה פמ"ח). שם בסופו, פל"ו

נביא".12) משה "אמר דמוסיף פרשתנו כבראש

על13) בתחילתו כד כרך תו"ש וראה ל. יא, כט; יא, בעניננו ראה

התרגומים.

א),14) סה, (מנחות הי' ישראל דאוהב מרע"ה אנכיo`keאו עצמו קורא

"אנא מתרגם ולכן אני). לאxcqn(ולא הוא הקללה (כי וכיו"ב "יהב" ולא "

zpizp.32מצד הערה לקמן וראה בפנים). וכדלקמן משה.

.l"end .jli`e fqw 'r a"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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נותן יפה בעין והברכה15הנותן, הטוב היפך שהוא דבר (

מלמעלה" יורד רע "אין והלוא עליון16("לוטין"), ו"מפי

הרעות" תצא ?17לא

זו "חילופא"xiaqnמסיבה היא שקללה יונתן 18תרגום

מצד נובע איננו "קללה" של הענין כלומר, ברכה. של

אז כדבעי איננו הוא אם – המקבל מצד אלא נותן", "אנכי

עלֿידי אליו, המגיעה הברכה המקבל,dyrn"מתחלפת"

jkl–19לקללה dnecaאל "תשמעו של המקבל שמעשה

ברכה". נותן ל"אנכי מביא אלקיכם" ה' מצוות

" כתוב כאשר יותר, המאוחר בפסוק ...dzzpeאבל

" על מדובר ואין עיבל", הר על שםikp`ozep"20הקללה ,

"ומלטטיא". – כפשוטה המילה את יונתן גם מתרגם

.„
È¯ÂÒÈ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂ‚¯˙‰

˙ÂÏ‚‰
לומר אפשר כיצד ברור: הכל לא עדיין אך

אלא הקב"ה, מאת באה איננה קללה" – שה"חילופא

" מהפסוק אשר בעוד המקבל, עלֿידי ozepנעשית ikp`

ברכה מוסבותdllweהיום נותן" "אנכי שהמילים נראה "

כתובה היא כאשר ובמיוחד "וקללה"? המילה על גם

(החיבור).siqendבֿוא"ו

הוא: לכך ההסבר

לארמית הקודש מלשון לתורה, התרגום ענין כל

עבור – הגלותmicedi21(וכדומה) מן כתוצאה בא

התורה את לתרגם הצורך נוצר שבגללם 22והשעבוד,

הגויים. ללשונות

נראו שבה לדרך אופנים, שני ישנם עצמו, זה בענין אך

הגלות: יסורי ונתפרשו

של התרגום אונקלוס, תרגום הגלותlaa23לפי מקום ,

רבה בעוצמה הוא ההסבר כפי24שבו היסורים מתקבלים ,

(=קללה). "לוטין" בפשטות: נראים שהם

ארץ של תרגומים שהם וירושלמי, יונתן תרגום לפי

נגלית25ישראל כך, כל גדול הגלות מצד ההסתר אין שבה ,

לאמור בהתאם גם (וזאת הענינים. של פנימיותם יותר

חז"ל מדרשי על מבוססים הללו שהתרגומים לעיל,

הם ולכן שבכתב), התורה של פנימיותה את המגלים

של חילוף "חילופא", בעצם הם הגלות שיסורי מפרשים,

רק כי דומים, דברים הברכהote`dשני השפעת של

היא הענינים, פנימיות לפי והמטרה, הכוונה אך משתנה,

לנאמר בדומה זאת וברכה. כי26טוב וירעיבך... "ויענך :

לידי להביא כדי מיסרך" אלקיך ה' בנו את איש ייסר כאשר

טובה..." ארץ אל מביאך אלקיך... ה' מצות את ,27"ושמרת

ישראל שבני לגילויים28כדי ויזכו של29יזדככו הנעלים

.30הגאולה

בלשון ולא התרגום, בלשון מתבטאים אלו דברים

שאינם העם, פשוטי שגם היא תרגום כל מטרת כי הקודש,

יוכלו הקודש, לשון התורהמבינים עניני את .20להבין

רק אומרים אין וגלות ל"קללה" הפנימי הטעם את כלומר,

כל הגלות השפיעה לא שעליהם וכדומה, חכמים לתלמידי

גם, אלא השפיעהxwiraeכך, שעליהם העם, לפשוטי ,

גם לשון, לשבעים לתרגום נזקקים שהם כך כדי עד גלות

וגלות. "קללה" של הפנימית המשמעות את מגלים להם

מסבירים כאשר ובקיצורה, הפרשה בתחילת זאת כל

אז ותכליתה, העבודה של משמעותה את כללי באופן

דנים כאשר אך "קללה", של הפנימית הכוונה את מציינים

הארץ אל אלקיך ה' יביאך כי "והיה – בפועל בעבודה

הפשוט: התרגום נדרש אז – לרשתה" שמה בא אתה אשר
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א.15) נג, ב"ב

רע16) דבר אין ג) (פנ"א, ובב"ר סי"א). אגה"ק (ראה בדא"ח בכ"מ כ"ה

קמט. מזמור תהלים מדרש וראה כו'.

ג).17) פ"ד, כאן דב"ר (וראה לא. ג, איכה

אשר18) והקללה "הברכה א) ל, (נצבים שנאמר 1 שבהערה במקומות וכן

izzpוהמות "החיים יט ושם, jiptlלפניך". izzp."והקללה הברכה

שם.19) תהלים מדרש וראה סע"ב). (שעד, פרשתנו של"ה בהנ"ל ראה

באה20) שהקללה נאמר לא הרי שם: בתצא :2 שבהערה בהנ"ל וכן

" אלא כבפרשתנו.jetdie..jlמ"אנכי" הוא בתבוא ."

שהי'21) דמרע"ה היטב באר לבארמשא"כ אח"כ יוכלו שישראל בשביל

וראה לה"ק. רק – לשונם כי כלל, לזה זקוקים היו לא לעצמם שהרי – לאו"ה

ב). (כז, לקמן בפרש"י הובא ב) (לה, סוטה

ואילך. ד עז, משפטים תו"א ראה – והטעם ותיב"ע. ת"א משא"כ

פירשה, ה) א, (דברים שבט דבר"ח – משמע .t"raופשש"מ

וראה22) דמגילה. רפ"ד הגבורים שלטי ה"י. פי"ב תפלה הל' רמב"ם ראה

(מתנחומא ה א, דברים מפרש"י ולהעיר סק"ב. קו"א פ"א לאדה"ז ת"ת הל'

שם. תו"ש וראה שם).

מנחות23) תוס' (ב'). אשן ע' הערוך מוסף (הא'). חלזון ע' ערוך ראה

אמור. ר"פ יאר ספר וראה דידן"). ("תרגום סע"א מט, קידושין כל. ד"ה א מד,

שם. בתו"ש ובהמצויין שם. קו"א

בבל.24) של תלמודה זה הושיבני.. במחשכים א: כד, סנהדרין וראה

הערוך25) מוסף ראה ירושלמי. תרגום הוא יונתן תרגום הערוך ולדעת

שם. תו"ש וראה צו). (אות יונתן תרגום ערך ספרים מערכת הגדולים שם שם.

ואילך.26) ג ח, עקב

שם.27) הראב"ע ראה

ל,28) (נצבים שם הקללה שכוונת .1 הערה בהנ"ל תרגומו יומתק ועפ"ז

הכתוב): בהמשך (כמפורש היא גו'zeaydeא) לבבך גו'.zayeאל ה"א עד

" בשביל שהוא מפרש והקללה" הברכה לפניך "נתתי יט: שם, zxgaeוכן

וזרעך". אתה תחי' למען בחיים

ואילך,29) 494 ע' [המתורגם] חט"ו ,1338 ע' ח"ד מלקו"ש להעיר

התועלת ומכריע דנים ובירושלמי בהווה המצב את שדנים הבבלי דשיטת

ואילך. 79 ע' לעיל בארוכה וראה שבעתיד.

ואילך.30) א'שפה ע' מסעי אוה"ת ד. מ, בראשית תו"ח בהנ"ל ראה

ועוד. א'פב). א'מה. ע' ח"ב נ"ך (אוה"ת לאיכה הצ"צ רשימות

d`x zyxt - zegiyÎihewl

הנפש על ולהשפיע להכניע אפשר כך רק כי "מלטטיא",

חז"ל כמאמר הרע, והיצר אדם..31הבהמית ירגיז "לעולם

יצה"ר". על

.‰
‰Î¯·‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ "‰ÏÏ˜"‰ ‡˜Â„

היא לפניכם" נותן ש"אנכי שהקללה מציינת התורה

בעבודתו, היהודי על להקל כדי רק לא "חילופא", של ענין

להלן. שיוסבר כפי הענין, מהות בגלל גם אלא

של פשוטו שלפי ולומר להקדים יש זאת להבין כדי

רבה במדרש וכמפורש כאן32מקרא, מכוון נותן" "אנכי ,

– "אנכי" השאלה: לכאורה ומתעוררת לקדושֿברוךֿהוא.

אות, של וקוצו מאות אפילו למעלה השמות, מן נעלה הוא

הזוהר לומר33ובלשון ייתכן וכיצד פשוטה, אחדות :

ההשפעהzecg`dnש אופן גם ינבע –ipydהפשוטה

"חילופא"?

אחרים במקומות האמור לפי הוא לכך ,34ההסבר

כאשר בהתחלקות: דוקא מתגלית הפשוטה שהאחדות

הם כאשר ובמיוחד רבים, בקוים מתגלה מאוחדת עצמיות

היא שאין לכך הוכחה זוהי הגבלהzxcbenהפכיים, בשום

בשיא פשוטה באמת היא אלא וחלילה, חס ותואר,

אינן וההפוכות הרבות ההתבטאויות גם ולגביה ההפשטה,

ועיכוב. הגבלה

כביכול, מתגלה, "אנכי" של הפשוטה שהאחדות וכיוון

ההשפעה שדוקא יוצא, ה"חילופא", באמצעות דוקא

קו באמצעות ההשפעהdfלמטה מן יותר ועמוקה נעלית

בגלוי. וטוב "ברכה", של באופן

הזקן אדמו"ר של להסברו מתאים שמהותם35וזה ,

דאתכסיא, מעלמא טוב דרגת היא היסורים של הפנימית

הם אלה הגלוי. מטוב הנעלה הוי' שם של י"ה מאותיות

גלוי. כחסד לרדת יכולים שאינם מכוסים, חסדים

לפסוק הפנימי ההסבר הוי'36זהו יאהב אשר "את

הקדושֿברוךֿ של המיוחד והקירוב שהאהבה – יוכיח"

נסתרים, חסדים – "יוכיח" של באופן למטה יורדים הוא

החסד חיצוניות הוא גלוי חסד .28כי

כ"קללה", הנראים יסורים, מדוע יותר מובן זה לפי

והם ברכות" רק אינם האמת "לפי כי "חילופא", מכונים

גלויות מברכות –37נעלים בלבד "חילופא" שזהו אלא ,

נעלים`oteהחלפת הם שבשורשם מפני וזאת ההשפעה,

.38גלוייםmicqgמ

כך יתגלו, אלו נעלים וחסדים ברכות שגם כדי אך

של בהכרתם צורך יש חסדים, שהם בשר בעיני שייראה

מאת הבאים מכוסים חסדים הם שהיסורים בכך ישראל בני

" להיות להם גורם זה דבר mignyהקדושֿברוךֿהוא.

של והשורש הפנימיות מתגלים כך ועלֿידי ביסורים",

מגולה. הטוב.. יתן וה' עתה, גם 39הדברים
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ÌÈÒÂÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ‰
להפטרתה, הפרשה בין הקשר מובן לעיל האמור לפי

בכללולה דנחמתא שבעה של כדלהלן:40פטרות ,

הקדושֿברוךֿהוא שינחם הנחמה על מדובר בהפטרות

מנחמכם" הוא אנכי "אנכי של באופן ישראל את ,41בעצמו

ששם תורה, ממתן יותר נשגב גילוי – "אנכי" פעמיים

"אנכי" אחת פעם רק גם42כתוב בהפטרות מדובר כמוֿכן ;

" העצום השפע ישראל"axeעל לבית טוב43טוב ולא ,

אחרות. בהפטרות נמצא שאיננו דבר רגיל,

מתגלים דנחמתא שבעה של בתקופה היא: לכך הסיבה

ה ביןmiqekn44החסדים בזמן דפורענותא, בג' המוסתרים ,

הם הנעלה שורשם מפני דוקא לעיל, כאמור כי, המצרים,

וחסד כטוב בגלוי נראו נראו45לא בחיצוניות ולהיפך: ,
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ואילך.31) א תקכד, ח"ג לקו"ד וראה פל"א. פכ"ט. תניא א. ה, ברכות

חמין32) נביא משה "אמר כאן שבת"י ויענךp`c`אף וע"ד כו'", מסדר

– משה שאמרו גו' ייסר כאשר גו'

כאן ובלקו"ת הקב"ה. על קאי נותן" ד"אנכי מד"ר ע"פ הוא כאן המדובר

שאנכי". מי "אנכי על דקאי מפרט ד) (יח,

ב.33) פ, פנחס לקו"ת ב. רנז, זח"ג ראה

בנדו"ד).34) פל"א (ושם ואילך פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח תו"ח ראה

המשך קצד. ע' עת"ר סה"מ תרס"ב. מדד מי ד"ה (במהדו"ת), א מט, דרמ"צ

ואילך. 163 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. פי"ב. ה'שי"ת לגני באתי

יא.35) סי' אגה"ק וראה פכ"ו. תניא

שם.36) תניא שם. ברכות וראה יב. ג, משלי

נותן37) אנכי ראה עה"פ פרשתינו אוה"ת ואילך. א מח, בחקותי לקו"ת

.233 ע' ח"ז לקו"ש וראה ואילך). תרמה (ע' כו' הברכה את כו' היום לפניכם

לקו"ש38) ואילך. תשי ע' לנ"ך אוה"ת .30 בהערה בהנסמן וראה

ואילך. 341 ע' חי"ח [המתורגם]

בג'39) ואילך 270 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש וראה כב. סי' אגה"ק

פכ"ו. תניא סי"א אגה"ק הנ"ל, האופנים:

(40.47 הערה לקמן ראה

יב).41) נא, (מישעי' שופטים דפ' הפטרה

לקו"ת42) אנכיראה לענין – ואילך סע"ב סה, שובה שבת ד. מה, נצבים

מוחה. הוא אנכי

ז).43) סג, (מישעי' נצבים דפ' ההפטרה

מחמת44) הוא הגלות) (ויסורי שהחורבן 38 הערה לעיל בהנסמן ראה

יו"ט. יהי' שט"ב לששון אבלם והפכתי ולכן הפנימיות וחסד אה"ר עוצם

ואילך.45) 65 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
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הנפש על ולהשפיע להכניע אפשר כך רק כי "מלטטיא",
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להלן. שיוסבר כפי הענין, מהות בגלל גם אלא

של פשוטו שלפי ולומר להקדים יש זאת להבין כדי

רבה במדרש וכמפורש כאן32מקרא, מכוון נותן" "אנכי ,

– "אנכי" השאלה: לכאורה ומתעוררת לקדושֿברוךֿהוא.

אות, של וקוצו מאות אפילו למעלה השמות, מן נעלה הוא

הזוהר לומר33ובלשון ייתכן וכיצד פשוטה, אחדות :
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"חילופא"?
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כאשר בהתחלקות: דוקא מתגלית הפשוטה שהאחדות

הם כאשר ובמיוחד רבים, בקוים מתגלה מאוחדת עצמיות

היא שאין לכך הוכחה זוהי הגבלהzxcbenהפכיים, בשום

בשיא פשוטה באמת היא אלא וחלילה, חס ותואר,

אינן וההפוכות הרבות ההתבטאויות גם ולגביה ההפשטה,

ועיכוב. הגבלה

כביכול, מתגלה, "אנכי" של הפשוטה שהאחדות וכיוון

ההשפעה שדוקא יוצא, ה"חילופא", באמצעות דוקא

קו באמצעות ההשפעהdfלמטה מן יותר ועמוקה נעלית

בגלוי. וטוב "ברכה", של באופן

הזקן אדמו"ר של להסברו מתאים שמהותם35וזה ,

דאתכסיא, מעלמא טוב דרגת היא היסורים של הפנימית

הם אלה הגלוי. מטוב הנעלה הוי' שם של י"ה מאותיות

גלוי. כחסד לרדת יכולים שאינם מכוסים, חסדים

לפסוק הפנימי ההסבר הוי'36זהו יאהב אשר "את

הקדושֿברוךֿ של המיוחד והקירוב שהאהבה – יוכיח"

נסתרים, חסדים – "יוכיח" של באופן למטה יורדים הוא

החסד חיצוניות הוא גלוי חסד .28כי

כ"קללה", הנראים יסורים, מדוע יותר מובן זה לפי

והם ברכות" רק אינם האמת "לפי כי "חילופא", מכונים

גלויות מברכות –37נעלים בלבד "חילופא" שזהו אלא ,

נעלים`oteהחלפת הם שבשורשם מפני וזאת ההשפעה,

.38גלוייםmicqgמ

כך יתגלו, אלו נעלים וחסדים ברכות שגם כדי אך

של בהכרתם צורך יש חסדים, שהם בשר בעיני שייראה

מאת הבאים מכוסים חסדים הם שהיסורים בכך ישראל בני

" להיות להם גורם זה דבר mignyהקדושֿברוךֿהוא.

של והשורש הפנימיות מתגלים כך ועלֿידי ביסורים",

מגולה. הטוב.. יתן וה' עתה, גם 39הדברים
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להפטרתה, הפרשה בין הקשר מובן לעיל האמור לפי

בכללולה דנחמתא שבעה של כדלהלן:40פטרות ,

הקדושֿברוךֿהוא שינחם הנחמה על מדובר בהפטרות

מנחמכם" הוא אנכי "אנכי של באופן ישראל את ,41בעצמו

ששם תורה, ממתן יותר נשגב גילוי – "אנכי" פעמיים

"אנכי" אחת פעם רק גם42כתוב בהפטרות מדובר כמוֿכן ;

" העצום השפע ישראל"axeעל לבית טוב43טוב ולא ,

אחרות. בהפטרות נמצא שאיננו דבר רגיל,

מתגלים דנחמתא שבעה של בתקופה היא: לכך הסיבה

ה ביןmiqekn44החסדים בזמן דפורענותא, בג' המוסתרים ,

הם הנעלה שורשם מפני דוקא לעיל, כאמור כי, המצרים,

וחסד כטוב בגלוי נראו נראו45לא בחיצוניות ולהיפך: ,
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ואילך.31) א תקכד, ח"ג לקו"ד וראה פל"א. פכ"ט. תניא א. ה, ברכות
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שאנכי". מי "אנכי על דקאי מפרט ד) (יח,

ב.33) פ, פנחס לקו"ת ב. רנז, זח"ג ראה

בנדו"ד).34) פל"א (ושם ואילך פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח תו"ח ראה

המשך קצד. ע' עת"ר סה"מ תרס"ב. מדד מי ד"ה (במהדו"ת), א מט, דרמ"צ
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יא.35) סי' אגה"ק וראה פכ"ו. תניא

שם.36) תניא שם. ברכות וראה יב. ג, משלי

נותן37) אנכי ראה עה"פ פרשתינו אוה"ת ואילך. א מח, בחקותי לקו"ת

.233 ע' ח"ז לקו"ש וראה ואילך). תרמה (ע' כו' הברכה את כו' היום לפניכם

לקו"ש38) ואילך. תשי ע' לנ"ך אוה"ת .30 בהערה בהנסמן וראה

ואילך. 341 ע' חי"ח [המתורגם]

בג'39) ואילך 270 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש וראה כב. סי' אגה"ק

פכ"ו. תניא סי"א אגה"ק הנ"ל, האופנים:

(40.47 הערה לקמן ראה

יב).41) נא, (מישעי' שופטים דפ' הפטרה

לקו"ת42) אנכיראה לענין – ואילך סע"ב סה, שובה שבת ד. מה, נצבים

מוחה. הוא אנכי

ז).43) סג, (מישעי' נצבים דפ' ההפטרה

מחמת44) הוא הגלות) (ויסורי שהחורבן 38 הערה לעיל בהנסמן ראה

יו"ט. יהי' שט"ב לששון אבלם והפכתי ולכן הפנימיות וחסד אה"ר עוצם

ואילך.45) 65 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
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היא, דנחמתא שבעה ופעולת ופורעניות, כמיצר הדברים

מתגלה הזה, הנעלה הטוב .46שגם

של הסדר בהפטרות,`oteוגם רמוז החסדים גילוי

פרשתנו בהפטרת נחמה...".47ובמיוחד לא סוערה "עניה

של48האבודרהם להפטרות סיבה המדרש מן מביא

אומר הראשונה בהפטרה ולסדרן: דנחמתא" "שבעה

– עמי" נחמו "נחמו לנביאים mdyהקדושֿברוךֿהוא

ישראל כנסת תשובת באה כך על ישראל, את ינחמו

עזבני ציון "ותאמר השניה הנחמהied'בהפטרה – "

ישראל הוי'", "עזבני כאילו היא הנביאים רוציםבאמצעות

באמצעות ולא עצמו, מהקדושֿברוךֿהוא תבוא שהנחמה

השלישית, בהפטרה לה', הנביאים מוסרים כאשר נביאים.

בהפטרה הקב"ה, כך על אומר נחמה", לא סוערה ש"עניה

" `ikpהרביעית, ikp`את מקבל הוא – מנחמכם" הוא

ההפטרה באות כך אחר בעצמו. ומנחמם תביעתם

ו"קומי ילדה" לא עקרה "רני השישית וההפטרה החמישית

שהקדושֿברוךֿהוא הנחמות שהן אורך", בא כי אורי

בהפטרה ישראל כנסת עונה כך ועל לישראל, אומר בעצמו

אשיש "שוש הקדושiedaֿ'השביעית נחמת לאחר עתה, –

אשיש "שוש הרי אורי", ו"קומי עקרה" ב"רני ברוךֿהוא

עצמו. בקדושֿברוךֿהוא – באלקי..." נפשי תגל בהוי'

הכל, שיודע הקדושֿברוךֿהוא מובן: אין לכאורה

שהנחמה מלכתחילה ידע הלוא העתיד, את ויודע

עצמו והוא ישראל, עלֿידי תתקבל לא הנביאים באמצעות

שישראל עד שלו נחמתו את אפוא דחה הוא מדוע ינחמם.

שכחני? ואד' הוי' עזבני יטענו:

לאחר שבא זמן זהו מובן: דלעיל הדברים לפי אבל

ייתכן ולפיכך באב, תשעה של כך כל הגדולה הירידה

ובמיוחד הנביאים, באמצעות בנחמה יסתפקו שישראל

בכפליים נחמה זוהי שישראל49כאשר יוצא, אז אך –

שעל ר"ל, עצמם בפני וקללה כעונש הפורעניות את רואים

מאת הנעלה החסד את ולא הנביאים, נחמת מספיקה כך

כאן. המסתתר הקדושֿברוךֿהוא

"עזבני הנביאים נחמת לאחר ישראל טוענים כאשר אך

יודעים שישראל לכך הוכחה זוהי הרי שכחני", ואד' הוי'

בלבד, "חילופא" הם והירידה שהפורעניות וחשים

הם ולפיכך מכוסים, חסדים הם דבר של ולאמיתו

זוהי לא הנביאים: שבאמצעות הנחמה על מתלוננים

הפורענות של מעוצמתה הגלות, של הפנימית הכוונה

היכולים כאלה מאוד, גדולים חסדים הם שאלה נראה

עצמו. מהקדושֿברוךֿהוא רק לבוא

לגילוי גורמת כבר הזאת והידיעה הקדוש50ֿההכרה ,

עניה – הנביאים נחמת בדבר לטענתם מסכים ברוךֿהוא

מנחמכם, הוא אנכי אנכי אומר: והוא – נחמה לא סוערה

שאז והשלמה, האמתית בגאולה הענין להשלמת ועד

והנגלה. הנראה בטוב ה' חסדי את בשר ובעיני בגלוי יראו
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שבע46) כל וכן נחמו שבת ענין שזהו א'שפו) (ע' שם מסעי אוה"ת ראה

ואילך). רכט (ע' עת"ר נחמו ד"ה וראה דנחמתא.

סתכ"ח.47) או"ח רמ"א – בר"ח ראה ש"פ כשחל משא"כ השנים. ברוב

.350 ע' ח"ט לקו"ש וראה

וההפטרות.48) הפרשיות בסדר

ספ"א.49) רבתי איכה

סכ"ב.50) סי"א, כבאגה"ק
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רבי מאיר

יטמא כל אשר  ולא   .  . ופינו את הבית  וצוה הכהן 
על  התורה  חסה  כך  אם   .  . מאיר  רבי  אמר   .  . בבית1 

ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו החביב2.
י"ג המדות שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מדות 
היא  וחומר,  קל  הראשונה,  המדה  כן,  אם  הרחמים3. 

כנגד שם אל. 
שתתרפא  מרים,  על  בתפלתו  שמשה  מצינו  והנה 
מצרעתה, אמר שם אל, אל נא רפא נא לה4, הרי ששם 

אל שייך לרפואת הנגעים.
. תסגר שבעת   . ירק  ירק  ואביה  לו הקב"ה  והשיב 
ימים, מדת קל וחומר5, כי משה הזכיר שם אל, שהוא 

כנגד מדת קל וחומר.
ואף כאן, לענין מה שחסה התורה בנגע הבית שלא 
יטמא כל אשר בבית, שהוא כמו רפואת נגע - יש מדת 

קל וחומר. 
והאומרו הוא רבי מאיר, שהוא כמו בחינת משה,

כי רבי מאיר היה חכם וסופר6, 
והיה  לו7,  ראשית  וירא  חכמה,  בחינת  הוא  ומשה 

ספרא רבא דישראל8.
זכה  זה  ומפני  אחורי,  את  וראית  כתיב9  ובמשה 

שתנתן תורה שבכתב על ידו,
משנה  סדרי  ששה  פה,  שבעל  תורה  זה  דרך  ועל 
שעשה רבינו הקדוש, הוא מפני שראה את רבי מאיר 

מאחוריו, שלכן היה מחודד מחבריו10.
)תורת לוי יצחק עמ' שנז(

1( מצורע יד, לו.
2( נגעים פי"ב מ"ה.

3( רוקח הגדול סי' רכא.
4( בהעלותך יב, יג.
5( שם, יד וברש"י.

6( גיטין סז, א.
7( ברכה לג, כא.

8( תרגום אונקלוס ברכה שם.
9( תשא לג, כג.

10( עירובין יג, ב.

מר בר רב אשי

מר בר רב אשי קפיד אפילו אאסיתא ובוכנא דתבלי, 
מידי דצריכי לסעודתא11.

אסית"א בוכנ"א — הוא מספר מ"ר עם אש"י.
אסיתא  על  קפיד  דוקא  אש"י  רב  בר  מ"ר  ולכן 

דבוכנא.
)תורת לוי יצחק עמ' רנח(

נחום איש גם זו

נחום איש גם זו היה דורש את כל התורה כולה בריבה 
ומיעט12.

של  והבעל  האיש  שהוא  פירוש  זו,  גם  איש  נחום 
זו, היינו שממנו נמשכות בחינת גם, שהוא ריבוי,  גם 
ובחינת זו, שהוא מיעוט. לכן היה דורש בריבוי ומיעוט.
)תורת לוי יצחק עמ' רג(

רב נחמן

הלכה כרב נחמן בדיני13.

נחמן - הוא נ"ח מ"ן. 
מ"ן - הגבורות של נצח והוד, שבהן אותיות מ"ן של 

מנצפ"ך, שהן גבורות קשות.
נ"ח - אצל רב נחמן הן נחות ושקטות, היינו שנמתקו 
בשרשן )לא שחסד ממתיק אותן, אלא הן נמתקין מצד 

שרשן(.
ולכן הלכה כמותו בדיני.

והיינו מה שתיבת נחמ"ן גימטריא ב' פעמים ע"ד.
ע"ד - הוא מספר אכדט"ם, האותיות הקודמות של 
אלקים  שם  של  הגבורות  המתקת  והוא  אלקים,  שם 

באותיות הקודמות לו, והיינו המתקת הדין בשרשו. 
ב' פעמים ע"ד - הוא המתקת שני הדינים של נצח 

והוד.
)תורת לוי יצחק עמ' פב, עמ' קכז(

11( חולין קח, ב.
12( שבועות כו, א.
13( כתובות יג, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לד
לא  וגו'  מזבחותם  את  ונתצתם   – ג-ד  יב, 

תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
מכאן שאסור לסתור אבן אחד מן המקדש, וכן פסק הרמב”ם 
בפרק ו' מהלכות יסודי התורה הלכה ז', הסותר אבן אחת מן 
את  כי  בע”ז  שנאמר  לוקה  מהעזרה  או  מההיכל  או  המזבח 

מזבחותיו תתוצון וכתיב לא תעשון כן לה' אלקיכם ע”ש.
)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א”כ 
וכן  השי”ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע”י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
אמרו  שהרי  המקדש  בית  שרף  איך  לאלקינו  קושיא  וא”כ 
בכמה דוכתי שהקב”ה מקיים כל מצות התורה ובמ”ר פרשת 
והוא  לעשות  לאחרים  גזרה  גוזר  ב”ו  מלך  אמרו  משפטים 
אינו עושה אבל הקב”ה אינו כן אלא מה שהוא עושה ושומר 
לעשות אומר לישראל לעשות לשמור, ומין אחד שאל לר”ג 
לא אמרתם הקב”ה אומר ועושה למה אינו משמר את השבת 
אמר לו רשע אין אדם רשאי לטלטל בחצירו ע”ש, וא”כ קשה 

איך התיר לעצמו הקב”ה לאו זה בשריפת המקדש.
לא  )ג:(  דב”ב  בפ”ק  במ”ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
הטעם  ואמרו  אחריתי  דבני  עד  כנישתא  בי  איניש  לסתור 
בי'  חזו  ואסיק הש”ס דאי  משום פשיעותא או משום צלויי 
חיוהא שפיר דמי ומה”ט התירו לו חכמים להורדוס שיסתור 
פשיעותא  משום  חששי  הני  והרי  לבנותו,  כדי  המקדש  בית 
או משום צלויי לגבי הקב”ה לא שייכי, ואי משום צלויי הרי 
לצלויי,  מקום  לו  ואין  אותו  שורפים  הגויים  כבר  הכי  בלאו 
והרי חזא בי' חיוהא שהגויים כבר שורפים בית המקדש וא”כ 
אמרו  והרי  דחי,  שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב”ה  אם 
בב”ק ד”ס כי תצא אש ומצאה קוצים אמר הקב”ה אני הצתי 
באש  לבנותה  עתיד  ואני  בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש 
נראה  וא”כ  יע”ש,  סביב  אש  חומת  לה  אהי'  ואני  שנאמר 
הגוים  ויגדפו  דישרפו  שידעו  דאף  מהש”ר  קטרוג  הי'  דזה 
אמרו כן לפני הקב”ה דאם ישרף ע”י הקב”ה יתחייב לבנותה 
דנותץ  דאיסור  ליתא  ומשום  הבערה  את  במבעיר  כדקי”ל 
אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא גדול מזה שהגויים עכ”פ 
ישרפו את בית המקדש, וכיון דשורף ע”ד לבנותו שפיר דמי.
מערכי לב1 דרוש פג, ועיין לקוטי שיחות חלק כט עמוד 11

ושסעת  פרסה  מפרסת  בהמה  וכל   – ו  יד, 
אותה  בבהמה  גרה  מעלת  פרסות  שתי  שסע 

תאכלו
רמז  והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 
הבא,  והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל, 
מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת המאכל 
אכילתן  גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה 
אבל  הבא,  לעולם  להם  קיימת  הקרן  הזה  בעולם  הפירות 
יגר,  והוא גרה לא  בי'  החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב 

כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

1( ר' רפאל יוסף חזן ז”ל, נדפס שאלונקי תקפ”א.

הוא  פרסה  מפריס  כי  החזיר  ואת   – ח  יד, 
תאכלו  לא  מבשרם  לכם  הוא  טמא  גרה  ולא 

ובנבלתם לא תגעו

הוי  דאמורא  תיקו  דכל  פוסק  זרוע  האור  החזיר.  את  ג. 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
והרשב”א חלק עליו דממ”נ אם יתירנה נמצא שלא הי' אסור 
מעולם ואם יאסרנה לא הוי דבר שיש לו מתירין, וב”ח )טור 
יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל יתקלקל עד 

זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.
והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ”ל אבדק”ק פפ”ד על מה 
שעתיד  ההוא,  בשם  חזיר  נקרא  שלכך  במדרשים  דאיתא 
הקב”ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא”כ 
ולא  מתירין  לו  שיש  דבר  שיהי'  ראוי  הי'  הרשב”א  לשיטת 

יתבטל.
כל  ה'  לנו  יצחק מפרש דלכך אסר  ונ”ל דבספר תולדות 
ובהמות  שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
התורה  אסרה  ולכך  גדול  ארס  להם  יש  והמה  בהם  ודורסין 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
מהרה  להתעכל  מאכלה  כל  יכולה  אז  גסה  שטבעה  חי  בעל 
אבל  שלהם,  גסות  כח  מחמת  לגופינו  בריאים  אינם  ואותם 
אותם שהמה דקים בטבע לא יוכל להתעכל את מאכלם עד 
והמה  היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין 

ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.
המצות  מכל  אחת  מצוה  יעקר  לא  שהקב”ה  בודאי  והנה 
אבל  הנ”ל,  המדרש  על  ומחקרי'  המפרשים  שמקשין  כמו 
באמת לעתיד ישנה הקב”ה את טבע החזיר ויפשיט זוהמתו 
ויותר  גרה  יעלה  ממילא  טבעו  נזדקק  ובאם  טבעו,  ויזדקק 
לנו, ועי”ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת לעולם 
אסור  ויהי'  גרה  יעלה  לא  ועי”ז  בטבעו  גס  שיהי'  שהחזיר 
לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם וישתרו 
חתיכות  בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא, 
לעולם  אסור  יהי'  מיתתו  קודם  טבעו  נזדקק  שלא  אחרות 

ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

טז, י – ועשית חג שבעות לה' אלקיך מסת 
נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך ה' אלקיך

מודים  "ש"הכל  חז”ל2  אמרו  השבועות  לחג  בנוגע  א.  ד. 
בו  שניתנה  יום  טעמא,  מאי  לכם"3,  נמי  דבעינן  בעצרת 
במאכל  בו  ש"ישמח   – הוא  ד"לכם"  והפירוש  הוא".  תורה 

2( פסחים סח, ב.

3( משא”כ בשאר הימים-טובים יש פלוגתא אם צ”ל “חציו לכם” )פסחים שם. ביצה טו, 

ב(? – ואפילו לפי ההלכה )רמב”ם הלכות יום טוב פרק ז הלכה יט )ובמגיד משנה שם(. 

טור שולחן ערוך אורח חיים ריש סימן תקכט. שולחן ערוך אדמו”ר הזקן שם סימן י( 

שבכל הימים טובים צריך להיות “חציו לכם” – יש חילוק בין חג השבועות לשאר הימים 

יו”ט ושבתות )ש(מותר להתענות בהם תענית חלום”, משא”כ בחג  טובים, ש”בשאר 

השבועות “אסור להתענות תענית חלום” )שולחן ערוך אדמו”ר הזקן אורח חיים סימן 

תצד סעיף יח(, אף שהתענית עונג לו )טור אור חיים סימן רפח. שולחן ערוך אדמו”ר 

הזקן שם סעיף ג(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 



לה
ובמשתה”4.

וכידוע שהחידוש ד"יום שניתנה בו תורה" הוא – החיבור 
גשמיות  ועם  )"לכם"6(  יהודי5  של  הגשמי  גופו  עם  דאלקות 
העולם כביכול7 )"התחתונים8 יעלו לעליונים והעליונים ירדו 

לתחתונים"(9.
ש"נמי  פולין10,  בספרי  המובא  ע"פ  בזה,  להוסיף  ויש  ב. 

לכם" הוא בגימטריא "קץ”:
 – )“לכם”(  בגשמיות  למטה  אלקות  דגילוי  השלימות 
יהי'   – תורה”11  מתן  בשעת  זה  מעין  לעולמים  הי'  ש”כבר 
שזה  וכפי  הגלות(13.  )בקץ12  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
יתבטא בכך, שאז תהי' סעודה14 גשמית15 דוקא )כמו בעצרת 

4( פירוש רש”י פסחים שם. וראה גם שולחן ערוך אדמו”ר הזקן סימן תצד שם.

5( ראה תניא פרק מט )סט, סוף עמוד ב ואילך(: ובנו בחרת מכל עם ולשון )דקאי על 

הגוף  הוא  ד(  סעיף  ס  סימן  חיים  אורח  הזקן  אדמו”ר  ערוך  שולחן  ראה   – תורה  מתן 

החומרי כו'.

6( ראה  גם לקוטי שיחות חלק ב עמוד 560.

7( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק ג עמוד 887 ואילך. ובכ"מ.

8( תנחומא וארא טו. שמות רבה פי”ב, ג. ועוד.

9( ועפ”ז יש לבאר מ”ש בהמשך הגמרא שם )לאחרי הדין דבעצרת בעינן לכם(: “רב 

גרים  יומא דקא  לאו האי  אי  לי עגלא תילתא, אמר  ביומא דעצרתא אמר עבדי  יוסף 

כמה יוסף איכא בשוקא” – דלכאורה: כיון שכוונת ר”י בהעילוי ד”האי יומא” היא – שעל 

ידו נעשה הוא לומד תורה )כפירוש רש”י(, אין זה שייך דוקא ל”האי יומא” )יום נתינת 

התורה(, שהרי לימוד התורה הי' גם לפני מתן תורה )וא”ו בסיון(, וכמאמר חז”ל )יומא 

כח, ב( “מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, אברהם 

אבינו זקן ויושב בישיבה הי' וכו'”?

ונתלבשה התורה למטה, עד ש”תורה  יומא” הוא – שאז נמשכה  אלא, העילוי ד”האי 

זה אמר  ועל  ב(.  נט,  א. בבא מציעא  וראה שבת מט,  יב.  ל,  )נצבים  היא”  לא בשמים 

שהתורה  היינו  )פירוש רש”י(,  ונתרוממתי”  תורה  “למדתי  יומא”  “האי  שע”י  יוסף  רב 

ואילך.   21 עמוד  טז  חלק  שיחות  לקוטי  בארוכה  )ראה  בה”תחתונים”*  שינוי  פועלת 

ובכמה מקומות(. ולכן, רב יוסף ביומא דעצרתא “הי' מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה” 

מציאות  בכל  וחודרת  נמשכת  שהתורה  מודגש,  שבזה  שם(,  פסחים  רש”י  )פירוש 

האדם, גוף בגוף הגשמי.

*( ולכן, “אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא” – כי ע”י לימוד התורה 

מצ”ע )בלי הפעולה ד”האי יומא”(, נשאר האדם והעולם בבחי' “שוקא” רשות הרבים.

)סיגעט,  מנדבורנא  מרדכי  הר”ר  כו'  להרה”צ  פסחים,  מסכת  מרדכי  מאמר  ספר   )10

תר”ס(, וז”ל: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם... בעצרת שהוא זמן קבלת התורה, 

מלכיות,  משעבוד  חירות  רפל”ב(  שמו”ר  א.  ה,  ע”ז  ב.  נד,  עירובין  )ראה  חז”ל  ואמרו 

אזי הוא הזמן המוכשר לעת רצון להתפלל לקרב קץ הגאולה, וזהו הכל מודים בעצרת 

תפלה  לשון  והוא  יב**(  כא,  )ישעי'  בעו  תבעיון  אם  לשון  דבעינן  לכם,  נמי  דבעינן 

ובקשה***, נמ”י לכ”ם גימטריא ק”ץ, היינו שהוא זמן המוכשר להתפלל שיתקרב קץ 

הגאולה.

ירושלמי  גם  וראה  ובפירוש רש”י על הפסוק: אם תבקשו בקשתכם למהר הקץ.   )**

תענית פ”א סה”א.

***( ראה מצודת ציון על הפסוק.

11( תניא פרק לו )מו, א(.

12( ראה תניא שם )מו, ב(: “אח”כ גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין 

שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל אור ה' שיאיר לישראל ע”י התורה כו'”.

13( ושלימות השכר דלעתיד לבוא תהי' דוקא לבני ישראל נשמות בגופים בעולם הזה 

הגשמי )כדעת הרמב”ן בשער הגמול בסופו. וכן הוא ההכרעה בתורת החסידות – ראה 

לקוטי תורה צו טו, ג. דרושים לשבת שובה סה, סע”ד. דרך מצותיך יד, ב. וראה אור 

התורה חוקת סוף עמוד תתט. שם כרך ה' עמוד א'תרלז(.

14( בבא בתרא עה, א. ועוד.

15( נסמן ב”תשובות וביאורים” )קה”ת, תשל”ד( סי”ע הערה 23 )עמוד 57(.

ד”בעינן מי לכם”(16.
עם  “קץ”(  בגימטריא  לכם”  )“נמי  זה  לקשר  ויש 
)“דוד  השבועות  בחג  משיחא  מלכא  דוד  של  הסתלקותו 
“פועל  ההסתלקות  שביום  הידוע18,  ע”פ  כי  בעצרת”(17,  מת 
פעולה  ישנה  שבעצרת  מובן,  הארץ”19.  בקרב  ישועות 
והשפעה מיוחדת בענינו של )דוד( מלכא משיחא )קץ הגלות 

והגאולה האמיתית והשלימה(.
ד)רבי  ההסתלקות  יום  גם  הוא  השבועות  חג  לזה,  ונוסף 
 )– לכם"  )"נמי  עם  במיוחד  הקשור  הבעש”ט20,  ישראל( 

הגאולה21 האמיתית והשלימה22.
ולפני זה – לפני דוד והבעש"ט – הרי חג השבועות קשור 
עם רועה ישראל השלישי – משה רבינו, "משה קיבל תורה 
זה ש"בעצרת בעינן  מסיני"23 ]שזהו )מתן תורה( הטעם על 
משה  ע"י   – אחרון"24  גואל  הוא  ראשון  "גואל  לכם"[,  נמי 
)שקיבל תורה מסיני( נמשך הכח על ה"קץ" )בגימטריא "נמי 

לכם"( בגאולה האמיתית והשלימה.
שלשת  של  דהשמות  תיבות  שהראשי  ולהוסיף,  ולהעיר 
לעיל(,  )כמדובר  “מיד”  הוא   – דוד(  ישראל,  )משה,  הרועים 
שהגאולה  נגאלין”,  הן  "מיד   – חז”ל25  לשון  על  מרמז  שזה 
דגשמיות  גשמי  בזמן  מיד  מיד,  באה  והשלימה  האמיתית 

העולם )“לכם”(
 – לכם”  ה”נמי  בפועל  יקויים  ומיד  שתיכף  רצון,  ויהי  ג. 
קץ וסיום הגלות – וישנם כל ענינים אלו ביחד עם השלשה 
האמורים לעיל: משה, ישראל בעש”ט, ודוד מלכא משיחא, 

ר”ת “מיד”.
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א ח"ג עמוד 263

מודים  “הכל  חז”ל  לשון  בדיוק  הרמז(  )ע”ד  להוסיף  יש   – בפנים  המבואר  פי  ועל   )16

מודים”,   – העולם  עניני  כל   – ש”הכל  פועל  דעצרת  הענין  לכם”:  נמי  דבעינן  בעצרת 

שצריכים וזקוקים )“בעינן”****( לקץ הגלות )“נמי לכם”(. כלומר: גם מציאות העולם 

עצמה באה לידי הכרה בגודל הצורך וההכרח לגאולה האמיתית והשלימה – שאז תהי' 

השלימות שלה )של העולם(.

****( נוסף להפירוש ב”בעינן” מלשון תפלה ובקשה, כנ”ל הערה 9.

17( ירושלמי ביצה פ”ב ה”ד. חגיגה פ”ב ה”ג. רות רבה פ”ג. תוס' ד”ה אף עצרת – חגיגה 

יז, א. וראה שערי המועדים חג השבועות סימן פ. וש”נ.

18( תניא אגרת הקודש סימן כה )קמח, א(.

19( לשון הכתוב – תהלים עד, יב.

20( לקוטי דיבורים חלק א לב, א.

21( כמענה מלך המשיח להבעש”ט על שאלתו “אימת אתי מר” – “בעת שיתפרסם 

למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה” )כמ”ש באגרת הקודש הידועה דהבעש”ט 

– נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו. ובכ”מ(.

)ספר  משיח  תורת  מגילוי  “טעימה”  הוא  הבעש”ט  תורת  דגילוי  מהידוע  ולהעיר 

המאמרים תרס”ג בהוספות עמוד רנא. וראה לקוטי שיחות חלק טו עמוד 282. וש”נ(. 

וראה תורת חיים שמות )שכט, סוף עמוד ב(: “היראה הפנימית שהי' בבעש”ט ז”ל שהי' 

מעין יראה של משיח כו'”.

22( וראה שערי המועדים חג השבועות סימן פ' דענינו של דוד הוא העבודה ד”תחתונים 

יעלו לעליונים”, וענינו של הבעש”ט – החיבור דירידת העליונים והעלאת התחתונים, 

ע”ש בארוכה.

23( אבות פרק א משנה א.

24( ראה שמות רבה פ”ב, ו. זהר חלק א רנג, א. שער הפסוקים פרשת ויחי, תורה אור 

משפטים עה, ב.

ז  ועוד. רמב”ם הלכות תשובה פרק  )ב(.  ב. שיר השירים פ”ה, א  25( ראה שבת קיח, 

הלכה ה.
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
לראּיה. ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשה

סֹודֹות מעלה ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את

ּבׁשעה ראּיה ּבבחינת ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹנפלאים,

ׁשמיעה). ּבדרְך למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צריְך היה החייםאחת, אור ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÔÎ¯aכו ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ
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B‚Â'.¯‡‰כו) Ô˙� ÈÎ�‡לדעת צרי ¿≈»…ƒ…≈¿ִַַָָ
הּדברים, על ראּיה לׁשֹון אמר ְְְִִַַַָָָָָלּמה
לׁשֹון אמר לּמה עֹוד אנכי, אמרֹו ְְִַָָָָָֹעֹוד
ּבלׁשֹון ּכּלּה הּפרׁשה ׁשּכל ּכיון ְִִֵֶַָָָָָָָֻיחיד
ּכי היא ׁשהּכּונה ונראה נאמרה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָרּבים
העליֹון ּבעֹולם להבחירם ׁשּבא ְְְְִִֶֶַָָָָָלפי
ּוכדי הּזה, עֹולם טֹובֹות ּכל ְְְִֵֶַַָָּולהמעיט
צרי הּדברים אצלם ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיתאּמתּו
ׁשּיּכיר א' ענינים, ב' ּבֹו יהיה ְְִִִִִֶֶֶַַַָׁשהּמֹוכיח
והּב' העליֹון, ּבּטּוב חּוׁשית ְְִֶַַַָָָהּכרה
וקניניו, הּזה עֹולם טּוב הּׂשגת ְְִִִֶֶַַַָָָָׁשהּׂשיג
מּקניני מׁשלל יהיה הּמֹוכיח אם ְְְְִִִִִִֵֶַַָֻּכי
למּׂשיגי ּדבריו יאמנּו לא הּזה ְְְִֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
אֹומרים אין יאמרּו ּכי הּזה עֹולם ְְִִֵֶַַָֹטֹובת
היה ׁשאם ויּגיד, יבֹוא ראה ׁשּלא ְְִִִֶֶַָָָָָֹלמי
הּזה העֹולם ּגדּלת הנאֹות טעמי ְֲֲֵֵֶַַַָָָֻטֹועם
ממאיסֹו היה לא ותענּוגיו ְְְְֲִִַַָָָָָֹוקניניו
אזנם יּטּו לא ּובזה ּבזּולתֹו ְְֵֶַָָָָֹּובֹוחר
ּבטּוב להפליג הּבא ּגם ּדבריו, ְְְְְִֵַַַַָָָלקּבל
ּדבריו יאמנּו ולא יצּדקּו לא הּבא ְְְְְֵַָָָָָֹֹֻעֹולם
אין עצמֹו ׁשהּוא ּכל הּטבעי ְְִִֵֵֶֶַַַָלּׂשכל
לא והּוא האמּונה מּפי אּלא ְְֱִִֶָָָָָֹּדבריו
ורב מֹוׁשיע אמר ולזה ידע, ולא ְְְִֶַַַַָָָָָֹראה

מׁשה ‡�ÈÎהאיׁש אלי¯‡‰ ּפרּוׁש ִֶָ¿≈»…ƒֵֵַ
להצּדיק ותׂשּכילּו ותצּדיקּו ְְְְְְְִִִִַַַּתראּו

להּכיר הּׂשיג הּוא ּכי טּובהּדברים, ְְִִִִִַַָ
וגּבֹור מאד ּגדֹול היה ּכי הּזה ְְִִֶַָָָָֹעֹולם

ז"ל ּכאֹומרם ּגדֹול ועׁשיר ׁשּבתּומל) ְְְִֶֶַָָָָ

ּבּטּובצ"ב.) ּגם נעים אף ּדֹודי ויפה ,ְִִֶַַַָָ
טעם וטעם ׁשמים עלה ּכי הּכיר ְְִִִִֶַַַַָָָָָהעליֹון
חּוׁשּיּות הּכרה ׁשהּׂשיג ואחר ְְִִִֶֶַַַָָעליֹון,
להם אמר והּׂשגתם ּדברים ב' ְְִֶַַַַָָָָָָָהּכרת

אבאר, ּכאׁשר ּבענין האמּורים ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָהּדברים
ּכּלן זֹו ראּיה ּכי יחיד לׁשֹון ראה ְְְְְִִִֵָָָֻואֹומרֹו
לּכל ׁשּגלּוי א' ּכאיׁש ּבהּכרתּה ְְִִֶַַָָָָָֹׁשוים
הּבא: ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם מׁשה ֶֶַַַַָָָָָָהּׂשגת

„BÚּבּמאמר ‡�ÈÎירצה ‰‡¯ּדר על ְֲִֶַַַ¿≈»…ƒֶֶַ
ז"ל פ"ה)אֹומרם ּתׁשּובה הל' (רמּב"ם ְְְְִַָָָ

רּבנּו, ּכמׁשה עצמֹו לעׂשֹות אדם ְְֲֵֶַַַָָָיכֹול
יראּו אליו ּכי ּׁשהעירם מה ְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
לעבֹודת לּקרב הּבא ּכל אליו ְֲִִֵֵַַַָָָָָלהּדמֹות
עצמן יעריכּו ולא ה' עבֹודת ְְֲֲִֶַַַַָֹֹהּקדׁש
ּבעיני ויהיּו מהם ּׁשּלמּטה מה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָעם
לׁשֹון ואמר ידם, מצאה ּכּביר ּכי ְְְְִִַַַָָָָָָעצמן,
אּלא זה רמז אמר ׁשּלא אּולי ִֶֶֶֶֶַַָָָֹיחיד
להּׂשגה עצמן יכינּו אׁשר עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָליחידי
הּׂשגה להּׂשיג הראּוי ומי מי ּכי ְְִִִִֶַַָָָָָָעליֹונה
ּכללּות ׁשאר ּוכנגד ּכמׁשה להיֹות ְְְְְִֶֶֶָָזֹו

לפניכם: נתן אמר ְְִִֵֵֵֶַָָֹיׂשראל
C¯„·eז"ל ּדבריהם ּפי על ירמז רמז ¿∆∆ְְִִִֵֶֶֶַֹ

רע"ג)ׁשאמרּו ח"ג ּבני(זהר ׁשּכל ְְֵֶֶַָָֹ
צרי ואין מּמׁשה, ניצֹוץ להם יׁש ְִִִֵֵֶֶָָָּתֹורה
ׁשהם מּפיו ׁשּׁשמעּו ההּוא הּדֹור ְִִֵֶֶַַַָלֹומר
ּבמאמר ּׁשרמז מה והּוא מּמּנּו, ְְֲִֵֶֶֶַַַָָחלק

‡�ÈÎזה עם¯‡‰ מדּבר ּכאּלּו ּפרּוׁש ֶ¿≈»…ƒְְִִֵֵַ
יׂשראל ּכל ּכי אנכי, לֹו ואֹומר ְְְִִִֵֵַָָָֹעצמֹו
ּכאּלּו עּמם מדּבר ּוכׁשהּוא אליו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיתיחסּו
אמר ּכן ּגם ולזה עצמֹו, עם ְְְִֵֵֶַַַַָָמדּבר
ׁשהּוא אנכי ּכׁשעּור יחיד לׁשֹון ְְְִִִֵֶָָֹראה
ירמז עֹוד ראה, עליו יאמר יחיד ְְְִִֵֵֵָָָָֹלׁשֹון
הּוא וזה אנכי ואמר ׁשּקרא ה' ְְִֶֶַַָָָָֹעל
ׁשּקרא אֹותֹו ּכי ראה הּכתּוב ְִִֵֶַָָָׁשעּור
וגֹו', לפניכם נתן הּוא אנכי לכם ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹואמר

ּדבר¯‡‰ואֹומרֹו ּבער ּכי יחיד לׁשֹון ְְ¿≈ְְִִֵֶָָָ

ה' ּכי לדעת ּכאחד ׁשוים יהיּו ּכּלן ְְִִִֶֶַַָָָָֻזה
וגֹו': ּברכה לפניהם הּנֹותן ְְְִֵֵֶַָָהּוא

Ô˙�.'B‚Â ÌBi‰ ÌÎÈ�ÙÏׁשהּיֹום לפי ּפרּוׁש …≈ƒ¿≈∆«¿ְִֵֶַ
ז"ל ּכאֹומרם ּדעּתם על (ע"זעמדּו ְְְְַַָָָ

עה':) עֹומד אדם עדאין רּבֹו ּדעת ל ֵֵַַַַַָָ
ׁשנה: ָָמ'

„BÚאמרֹו עֹוד ּבהעיר Î¯a‰יתּבאר ְְְִִֵָָֹ¿»»
‰ÏÏ˜eאּלא לֹומר צרי היה ׁשּלא ¿»»ִֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו וגֹו' והּקללה וגֹו' הּברכה ְְְְְְֶַַָָָָאת
ּדר על יתּבאר אכן ּכן, אחר ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאמר

ז"ל מׁשה(ספרי)אֹומרם להם אמר ְְִִֶֶַָָָ
וג' ב' מצליחים הרׁשעים רֹואים ְְְִִִִֶַַָָאּתם
אֹומרֹו והּוא ע"כ, לּדחֹות וסֹופם ְְְִִָָָימים

ÌBi‰‰ÏÏ˜e ‰Î¯aׁשהיא ּברכה ּפרּוׁש «¿»»¿»»ְִֵֶָָ
הרׁשעים ׁשלות והּוא קללה, ּכן ְְְְִֵַַַָָָָּגם
מעט ּבזמן אּלא ׁשאינּה הּזה ְִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבעֹולם
ּדר על אחד יֹום יּקרא הּזה ִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹולם

י"א)אֹומרֹו ז' לעׂשֹותם(לעיל (ערּוביןהּיֹום ְְֲִֵֵַַָ

הּיֹוםכ"ב.) לֹומר ּׁשּדקּדק מה ְְִֵֶַַַוהּוא
ּברכה ׁשאינּה לֹומר ּברכה לזכרֹון ְְְְִֵֶַָָָָָָסמּו
קללה ואדרּבה למחר ולא הּיֹום ְְְְְֶַַַָָָָָָֹאּלא
מעטת הּזה עֹולם טֹובת נמצאת ְִִֵֶֶֶַַָֻהיא,

קללה: ְְֶֶָָוגֹוררת
„BÚז"ל מאמרם ּפי על (ספרי)יתּבאר ְְֲִִִִֵַַָָָ

יֹוׁשב ׁשהיה לא' מׁשל ְְֵֶֶָָָָָׁשאמרּו
ׁשבילין ב' לפניו והיּו ּדרכים ְְְְְִִִַָָָָָָּבפרׁשת

וסֹופֹו מיׁשֹור ּתחּלתֹו ואחדאחד קֹוצים ְְְִִִֶֶָָָ
והיה מיׁשֹור וסֹופֹו קֹוצים ְְְִִִָָָּתחּלתֹו
להם ואמר וׁשבים לעֹוברים ְְְִִִֶַַָָָָמֹודיע
מיׁשֹור ׁשּתחּלתֹו זה ׁשביל רֹואים ְְִִִִֶֶֶַָאּתם
ע"כ, וכּו' וסֹופֹו וכּו' ּפסיעֹות וג' ְְְְְְִּבב'

אֹומרֹו ÌÎÈ�ÙÏוהּוא Ô˙�ּפרּוׁש וגֹו' ְְ…≈ƒ¿≈∆ְֵ

d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(æë)íëéäìà äåäé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ּתׁשמעּועלֿמנת החיים.אׁשר אור ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)íëéäìà äåäé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
úëìì íBiä íëúà äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤

ñ :ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל ּכּלּה'(ספרי)סר הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה החיים.'ּכל אור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(èë)éäìà äåäé Eàéáé ék äéäåäzà-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéføb øä-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå§¤©§¨¨−©©¬¥¨«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙�Â∑הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב הֹופכין(סוטה ּגרּזים הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְְִִִֵַַ
יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּתחּלהּפניהם, אמרּו ׁשּבּפרׁשה, הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבקללה ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ÈÈcכז ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברכה יׁש אחת ּובכל טֹובֹות מיני ְְִֵֵַַָָָב'
ּבֹו יׁש הרׁשעים ּדר ּכי ְְִִֵֶֶָָָָּוקללה,
הרי ּבסֹופֹו וקֹוצים ּבתחּלה ְְְֲִִִִֵָמיׁשֹור
ּכן ּגם החּיים ודר ּוקללה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָּברכה
הרי מיׁשֹור וסֹופֹו קֹוצים ְְֲִִִֵָּתחּלתֹו

ּופרׁש וחזר ּכן, ּגם ּוקללה ‡˙ּברכה ְְְֵֵֵַַָָָָָ∆
‰Î¯a‰ׁשאין ּברכה יּקרא לזה ּפרּוׁש «¿»»ְִֵֵֵֶֶָָָָ

אׁשר ׁשּבּה, הּקללה לענף לחּוׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָָראּוי
זה ּבאמצעּות ׁשּיׁש הגם וגֹו' ְְְְְֲִֵֶֶֶַָּתׁשמעּו
ּבעֹולם מצטערים הּצּדיקים ּכי ְֲִִִִִַַַַַָָצער

ּבהׁש ועֹולמםהּזה הּמׂשּכל ּתּדלּות ְְְְְִֶַַַָָָֻ
ּבֹו, ּׁשּצריכין למה עליהם ְְֲִִֵֶֶֶַָקׁשה
ׁשאּתם הגם ּתׁשמעּון לא אם ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוהּקללה
נפׁש אּות ּבכל ּבעֹולם ְְְִִֶֶַַַָָָמתעּדנים
זה מיׁשֹור לכם, ויערב ְְֱִִֵֶֶֶַַָהּבהמית

יחׁשב: ְִֵֵָָָלקללה
„BÚהּדר זה על הּכתּוב ּכל ְִֵֶֶֶַַַָָָיתּבאר

ּבסמּו להם ׁשאמר (ס"פלפי ְְִֶֶַָָָ
אׁשרעקב) הּמקֹום ּכל הארץ נחלת ֲֲֵֶֶֶַַַָָָָ

לזה יהיה, לכם ּבֹו רגלכם ּכף ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּתדר
להם �˙Ôאמר ÈÎ�‡ ּפרּוׁש¯‡‰ וגֹו' ֶַָָ¿≈»…ƒ…≈ְֵ

ּדקּדק הּיֹום, לכם נֹותן ׁשה' זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָנתינה
להם‰ÌBiלֹומר ׁשאמר זֹו ּברכה ּכי ַ«ְִֶֶַָָָָ

עד להם נאמרה לא וגֹו' מקֹום ְְֶֶֶַָָָָֹּכל

ואֹומרֹו הּזה, ÏÏ˜e‰הּיֹום ‰Î¯aּפרּוׁש ְְֶַַ¿»»¿»»ֵ
קללה, ּבּה ויׁש ּברכה זֹו ּבנתינה ְְְְִִֵֵָָָָָָיׁש

ּופרׁש eÚÓLzוחזר ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ְֵֵַָ∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
זֹו נתינה ּתהיה ּתׁשמעּו אם ְְְְִִִִֵֶָּפרּוׁש
אין ּתׁשמעּון לא ואם לברכה, ְְְְִִִֵֶָָָֹלכם
ׁשּבאמצעּותּה קללה אם ּכי לכם ְְְִִֶֶֶָָָָָזֹו
אתכם ויאּבדּו האּמֹות ּבכם ְְְְִִֶֶֶַַָָֻיתקּנאּו
להם ּתהיה ּגם ּגדֹולה, ּבנקמה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָמּמּנה
לעֹולם להם לרעה מּמּנה ְֲִֶֶַָָָָָָָָההנאה

אֹומרֹו ּכדר ואתחּנן)הּנצחי (ס"פ ְְְְִִֶֶֶַַַָ

להאבידֹו, ּפניו אל לׂשנאיו ְְְְֲִֵֶַַָָָּומׁשּלם
:ּבסמּו ְְֵַָועּין

B‚Â'.‡˙כז) ¯L‡ ‰Î¯a‰אמרֹו,˙‡ ∆«¿»»¬∆¿ְָ∆
הּמּׂשגת הּברכה מּלבד ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָֻלהעיר
הּטֹוב, יעּוד עּמּה לֹו עֹוד ה' ִִִֶֶַָמּדר

eÚÓLzוהּוא ¯L‡ּבּתֹורה הּׁשמיעה ּכי ְ¬∆ƒ¿¿ְִִַַָָ
הּנפׁש ּומחּיה מפלא ּתענּוג ְְֲֶֶֶַַַָֻהּוא

נ"ה)ּכאֹומרֹו נפׁשכם,(יׁשעי' ּותחי ׁשמעּו ְְְְְְְְִִֶַַָ
נפׁשֹו ּתׂשיחּנּו הּתֹורה ּבטעם ְְְְְִִֶַַַַַַָוהּמרּגיׁש
מּתנה לנֹותן טֹוב ּגמּול לׁשּלם עליו ְְְִֵֵַַָָָָּכי
ׁשאין לֹומר צרי ואין מפלאת ְְִֵֵֵֶַָָֻטֹובה

עליה: ׂשכר ְִֶַָָָָֹלתּבע
„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַָירצה

ּפרֹות לּה ויׁש קרן לּה יׁש ְְֵֵֵֶֶָָזכּות

מ.) ּבאֹומרֹו(קּדּוׁשין ּׁשרמז מה והּוא , ְְְִִֶַַָ
‰Î¯a‰ מצּינת‡˙ הּברכה ּתבת ּכי ∆«¿»»ְְִֵֶֶַַַָָ

,ּברּו וכּלֹו הּברכה מקֹור ׁשהּוא ְְְֶַָָָָֻעֹולם
ׁשאֹוכל הּזכּות לפירֹות את ְְְִֵֵֶֶַורּבּוי

לֹומר ודקּדק הּזה, ּגּלה‡L¯,ּבעֹולם ְְִֵֶַַָָ¬∆ִָ
הּדבר לעׂשֹות הּנביא רצה ׁשּלא ֲִֶַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
אׁשר ואמר אם, לֹומר הּספק ְְֲִֵֶֶֶַַַָָּבגדר
להם קּותה ּכאׁשר מחלט ּדבר ְְֲִֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
הּברכה הּכתּוב ותלה הּצּדיק, ְְִֶֶַַַַָָָָָנפׁש
ולא מעׂשה לא הזּכיר ולא ְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹּבּׁשמיעה
אלהים ּדברי ׁשהּׁשֹומע לפי ְְְֱִִִִֵֵֶַַָֹׁשמירה,
ּומיּׁשרּתֹו נפׁשֹו מטיבה הּתֹורה ְְְְִִַַַַַָָחּיים
ז"ל ּכאֹומרם חּיים סם ּבּה יׁש ְְִִֵַַָָּכי

רּבתי) איכה ׁשּבּה(ּפתיחתא הּמאֹור וז"ל ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּכל ּתלה לזה לּמּוטב, ֲִֶַַַָָָָֹמחזירֹו

ְִַָּבּׁשמיעה:
˙ÏÏw‰Â.eÚÓL‰כח) ‡Ï Ì‡ּפרּוׁשהּמֹונע ¿«¿»»ƒ…ƒ¿¿ֵֵַַ

הּוא הרי הּתֹורה מּׁשמיעת ְְֲִִֵַַַָעצמֹו
הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה מעצמֹו, ְְְִֵֶַַָָֻמקּלל
הּקללה, היא זֹו ּתׁשמעּו לא אם ְְְְְִִִַַָָָָֹוהּקללה
ּדר מּכללּות לסּור ׁשּיסֹובבּנּו לֹו ְְְְִֶֶֶֶָָועֹוד

אמר ׁשּגמר ּכמֹו ‰C¯cהחּיים ÔÓ Ìz¯ÒÂ ְִֶֶַַַָֹ¿«¿∆ƒ«∆∆
ּבארֹות לֹו יחצב אּלא זֹו ולא ְְֲֶַָֹֹֹוגֹו'

ּכאֹומרֹו ‡È¯Áנׁשּברים ˙ÎÏÏ:'וגֹו ְְְִִָ»∆∆«¬≈ְ
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(æë)íëéäìà äåäé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ּתׁשמעּועלֿמנת החיים.אׁשר אור ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)íëéäìà äåäé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
úëìì íBiä íëúà äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤

ñ :ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל ּכּלּה'(ספרי)סר הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה החיים.'ּכל אור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(èë)éäìà äåäé Eàéáé ék äéäåäzà-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéføb øä-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå§¤©§¨¨−©©¬¥¨«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙�Â∑הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב הֹופכין(סוטה ּגרּזים הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְְִִִֵַַ
יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּתחּלהּפניהם, אמרּו ׁשּבּפרׁשה, הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבקללה ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ÈÈcכז ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברכה יׁש אחת ּובכל טֹובֹות מיני ְְִֵֵַַָָָב'
ּבֹו יׁש הרׁשעים ּדר ּכי ְְִִֵֶֶָָָָּוקללה,
הרי ּבסֹופֹו וקֹוצים ּבתחּלה ְְְֲִִִִֵָמיׁשֹור
ּכן ּגם החּיים ודר ּוקללה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָּברכה
הרי מיׁשֹור וסֹופֹו קֹוצים ְְֲִִִֵָּתחּלתֹו

ּופרׁש וחזר ּכן, ּגם ּוקללה ‡˙ּברכה ְְְֵֵֵַַָָָָָ∆
‰Î¯a‰ׁשאין ּברכה יּקרא לזה ּפרּוׁש «¿»»ְִֵֵֵֶֶָָָָ

אׁשר ׁשּבּה, הּקללה לענף לחּוׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָָראּוי
זה ּבאמצעּות ׁשּיׁש הגם וגֹו' ְְְְְֲִֵֶֶֶַָּתׁשמעּו
ּבעֹולם מצטערים הּצּדיקים ּכי ְֲִִִִִַַַַַָָצער

ּבהׁש ועֹולמםהּזה הּמׂשּכל ּתּדלּות ְְְְְִֶַַַָָָֻ
ּבֹו, ּׁשּצריכין למה עליהם ְְֲִִֵֶֶֶַָקׁשה
ׁשאּתם הגם ּתׁשמעּון לא אם ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוהּקללה
נפׁש אּות ּבכל ּבעֹולם ְְְִִֶֶַַַָָָמתעּדנים
זה מיׁשֹור לכם, ויערב ְְֱִִֵֶֶֶַַָהּבהמית

יחׁשב: ְִֵֵָָָלקללה
„BÚהּדר זה על הּכתּוב ּכל ְִֵֶֶֶַַַָָָיתּבאר

ּבסמּו להם ׁשאמר (ס"פלפי ְְִֶֶַָָָ
אׁשרעקב) הּמקֹום ּכל הארץ נחלת ֲֲֵֶֶֶַַַָָָָ

לזה יהיה, לכם ּבֹו רגלכם ּכף ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּתדר
להם �˙Ôאמר ÈÎ�‡ ּפרּוׁש¯‡‰ וגֹו' ֶַָָ¿≈»…ƒ…≈ְֵ

ּדקּדק הּיֹום, לכם נֹותן ׁשה' זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָנתינה
להם‰ÌBiלֹומר ׁשאמר זֹו ּברכה ּכי ַ«ְִֶֶַָָָָ

עד להם נאמרה לא וגֹו' מקֹום ְְֶֶֶַָָָָֹּכל

ואֹומרֹו הּזה, ÏÏ˜e‰הּיֹום ‰Î¯aּפרּוׁש ְְֶַַ¿»»¿»»ֵ
קללה, ּבּה ויׁש ּברכה זֹו ּבנתינה ְְְְִִֵֵָָָָָָיׁש

ּופרׁש eÚÓLzוחזר ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ְֵֵַָ∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
זֹו נתינה ּתהיה ּתׁשמעּו אם ְְְְִִִִֵֶָּפרּוׁש
אין ּתׁשמעּון לא ואם לברכה, ְְְְִִִֵֶָָָֹלכם
ׁשּבאמצעּותּה קללה אם ּכי לכם ְְְִִֶֶֶָָָָָזֹו
אתכם ויאּבדּו האּמֹות ּבכם ְְְְִִֶֶֶַַָָֻיתקּנאּו
להם ּתהיה ּגם ּגדֹולה, ּבנקמה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָמּמּנה
לעֹולם להם לרעה מּמּנה ְֲִֶֶַָָָָָָָָההנאה

אֹומרֹו ּכדר ואתחּנן)הּנצחי (ס"פ ְְְְִִֶֶֶַַַָ

להאבידֹו, ּפניו אל לׂשנאיו ְְְְֲִֵֶַַָָָּומׁשּלם
:ּבסמּו ְְֵַָועּין

B‚Â'.‡˙כז) ¯L‡ ‰Î¯a‰אמרֹו,˙‡ ∆«¿»»¬∆¿ְָ∆
הּמּׂשגת הּברכה מּלבד ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָֻלהעיר
הּטֹוב, יעּוד עּמּה לֹו עֹוד ה' ִִִֶֶַָמּדר

eÚÓLzוהּוא ¯L‡ּבּתֹורה הּׁשמיעה ּכי ְ¬∆ƒ¿¿ְִִַַָָ
הּנפׁש ּומחּיה מפלא ּתענּוג ְְֲֶֶֶַַַָֻהּוא

נ"ה)ּכאֹומרֹו נפׁשכם,(יׁשעי' ּותחי ׁשמעּו ְְְְְְְְִִֶַַָ
נפׁשֹו ּתׂשיחּנּו הּתֹורה ּבטעם ְְְְְִִֶַַַַַַָוהּמרּגיׁש
מּתנה לנֹותן טֹוב ּגמּול לׁשּלם עליו ְְְִֵֵַַָָָָּכי
ׁשאין לֹומר צרי ואין מפלאת ְְִֵֵֵֶַָָֻטֹובה

עליה: ׂשכר ְִֶַָָָָֹלתּבע
„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַָירצה

ּפרֹות לּה ויׁש קרן לּה יׁש ְְֵֵֵֶֶָָזכּות

מ.) ּבאֹומרֹו(קּדּוׁשין ּׁשרמז מה והּוא , ְְְִִֶַַָ
‰Î¯a‰ מצּינת‡˙ הּברכה ּתבת ּכי ∆«¿»»ְְִֵֶֶַַַָָ

,ּברּו וכּלֹו הּברכה מקֹור ׁשהּוא ְְְֶַָָָָֻעֹולם
ׁשאֹוכל הּזכּות לפירֹות את ְְְִֵֵֶֶַורּבּוי

לֹומר ודקּדק הּזה, ּגּלה‡L¯,ּבעֹולם ְְִֵֶַַָָ¬∆ִָ
הּדבר לעׂשֹות הּנביא רצה ׁשּלא ֲִֶַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
אׁשר ואמר אם, לֹומר הּספק ְְֲִֵֶֶֶַַַָָּבגדר
להם קּותה ּכאׁשר מחלט ּדבר ְְֲִֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
הּברכה הּכתּוב ותלה הּצּדיק, ְְִֶֶַַַַָָָָָנפׁש
ולא מעׂשה לא הזּכיר ולא ְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹּבּׁשמיעה
אלהים ּדברי ׁשהּׁשֹומע לפי ְְְֱִִִִֵֵֶַַָֹׁשמירה,
ּומיּׁשרּתֹו נפׁשֹו מטיבה הּתֹורה ְְְְִִַַַַַָָחּיים
ז"ל ּכאֹומרם חּיים סם ּבּה יׁש ְְִִֵַַָָּכי

רּבתי) איכה ׁשּבּה(ּפתיחתא הּמאֹור וז"ל ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּכל ּתלה לזה לּמּוטב, ֲִֶַַַָָָָֹמחזירֹו

ְִַָּבּׁשמיעה:
˙ÏÏw‰Â.eÚÓL‰כח) ‡Ï Ì‡ּפרּוׁשהּמֹונע ¿«¿»»ƒ…ƒ¿¿ֵֵַַ

הּוא הרי הּתֹורה מּׁשמיעת ְְֲִִֵַַַָעצמֹו
הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה מעצמֹו, ְְְִֵֶַַָָֻמקּלל
הּקללה, היא זֹו ּתׁשמעּו לא אם ְְְְְִִִַַָָָָֹוהּקללה
ּדר מּכללּות לסּור ׁשּיסֹובבּנּו לֹו ְְְְִֶֶֶֶָָועֹוד

אמר ׁשּגמר ּכמֹו ‰C¯cהחּיים ÔÓ Ìz¯ÒÂ ְִֶֶַַַָֹ¿«¿∆ƒ«∆∆
ּבארֹות לֹו יחצב אּלא זֹו ולא ְְֲֶַָֹֹֹוגֹו'

ּכאֹומרֹו ‡È¯Áנׁשּברים ˙ÎÏÏ:'וגֹו ְְְִִָ»∆∆«¬≈ְ
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(ì)LîMä àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´©¤½¤
éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬

:äøîŸ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת "אחרי",אחרי לׁשֹון וזהּו למרחֹוק, והלאה ּכלהרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּוא מפלג "אחרי", ׁשּנאמר ‰LÓM.מקֹום ‡B·Ó C¯c∑לצד הּירּדן מן ׁשהםלהּלן מֹוכיח הּמקרא וטעם מערב. ְֱֲֵֶֶַַָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשני

ורפה ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑מן רחֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל È�BÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם מֹורה(בראשית אלֹון עד ׁשכם, מקֹום "עד :". ְִַָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַ

(àì)õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
-ízáLéå dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà äåäé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤

:dä«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑הארץנּסים את ותירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)íéètLnä-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤©¦§¨¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLàהחיים אור £¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)úBNòì ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´©«£¼
éúáà éäìà äåäé ïúð øLà õøàadzLøì Eì E ¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−§¦§¨®

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìkהחיים אור ¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íéøää-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³

:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä̈«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", לׁשרׁש(ע"ז ׁשּצרי יׂשראל ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

B‚Â'.אחריה ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑את" מהם? ּתאּבדּון ההריםּומה על "אׁשר החיים."אלהיהם" אור ֲֶַָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

‡¯Áל È¯BÁ‡ ‡�c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡�Ú�k ‡Ú¯‡a ‡LÓL È�ÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא ÏÚÓÏ ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

i�Èc‡לב ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ìz¯ÓLe.'B‚Âלב) ˙BNÚÏלפי ּפרּוׁש ¿«¿∆«¬¿ְִֵ
הם עליהם לצּוֹות ׁשּבא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָׁשהּמצוֹות
ׁשּיׁשמרּו, להם אמר לזה ּבארץ ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּתלּויים

אֹומרֹו ּדר ל"ז)על ׁשמר(ּבראׁשית ואביו ְְְִִֵֶֶַַָָ
מחּכים ׁשּיהיּו והּכּונה הּדבר, ְְְִִֶֶַַַַָָָָאת
ׁשּבּזמן ׁשהגם ּבזה והּכּונה ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָלעׂשֹותם,
ּבידם אינם עּמהם מדּבר ְְִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
הּדברים מׁשּמרים יהיּו ְְְְֲִִִַַַָָלעׂשֹותם
אמר וגמר העת, ּכׁשּיּגיע אֹותם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלעׂשֹות

ÌÈwÁ‰ ‰l‡ׁשאני הם אּלה ּפרּוׁש וגֹו' ≈∆«Àƒְֲִֵֵֵֶֶ
ּבארץ, לעׂשֹות ׁשּתׁשמרּו אתכם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָמצּוה
הארץ ּבביאת ּתלּויים ׁשהם לפי ְְְִִִֵֵֶֶַָָּפרּוׁש
הּמקֹומֹות, ּכל לאּבד ה' צּוה ׁשם ְְִִֵַַָָָּכי

ּבידם אינם ׁשּמה ּבאּו ׁשּלא זמן ְְְֵֶָָָָָָָָֹוכל
ֲַלעׂשֹות:

dzL¯Ï.'B‚Âא) ÌÈÓi‰ Ïkלֹומר נתּכּון ¿ƒ¿»»«»ƒ¿ְִֵַַ
ּתהיה האמּור לעׂשֹות יׁשמרּו ְְְֲִִִֶֶַָָׁשאם
ּכל נמׁשכת להם ה' ׁשּנתן ְְִֶֶֶֶַַָָָָֻהירּׁשה

וגֹו': אׁשר ְֲִֶַָהּימים
a‡.'B‚Â„ב) ˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z «≈¿«¿∆»«¿…¿

ּבמּס' ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָיתּבאר
ּבּתים ג' הּמׁשנה וז"ל מ"ז ד' ְְִִַָָע"ז
זרה לעבֹודה מּתחּלה ׁשּבנּוי ּבית ְֲִִִֵֶַַָָָָָהם,
זרה לעבֹודה וכּירֹו סּידֹו אסּור, זה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָהרי
ואמרּו וכּו', ּׁשחּדׁש מה נֹוטל ְְְְִִֵֵֵֶַָוחּדׁש
לּבית הּמׁשּתחוה רב אמר וז"ל ְְְֲִִֶַַַַַַַָָּבּגמ'

חּברֹו ּולבּסֹוף ּתלּוׁש קסבר אלמא ְְְְֲִַַַָָָָאסרֹו
על אף ּבנאֹו ּתנן, ּבנאֹו והאנן ְְְֲַַָָָָָָָאסּור
ּפסק וכן ע"כ, לֹו הׁשּתחוה ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַָָֹּפי

עּכּו"ם מהלכֹות ּבפ"ח (הלכהרמּב"ם ְְְֲִֵַַָָָ

ּכאןה') הּכתּוב מאמר Ïkוהּוא ˙‡ ְֲַַַָָ∆»
ÌL e„·Ú ¯L‡ ˙BÓB˜n‰ּכל ּפרּוׁש «¿¬∆»¿»ֵָ

ׁשּבנּוהּו ּבין עבֹודה ׁשם להם ֲֵֶֶֶָָָָָׁשהיּו
והּוא לֹו ׁשהׁשּתחוּו ּבין זרה ְְֲֲִֵֶַַָָָלעבֹודה
וצרי אסּור מחּבר ׁשהּוא הגם ְְֲִֶַָָָָֻּבנּוי

ְְַלאּבדֹו:
B¯ÓB‡Â,Ì˙‡ ÌÈL¯È Ìz‡ ¯L‡יתּבאר ¿¿¬∆«∆…¿ƒ…»ְִֵָ

ּבפ"ז רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי ְְִֶַַַַָָעל
ע"ז א')מהלכֹות ּובארץ(הלכה וז"ל ְְְֲִֵֶֶָָ

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«

é"ùø£ÁaÊÓ∑הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן(ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לבימֹוס' מּתחּלתּה הּנעבד∑‡L¯‰.ׁשחצבּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו 'ּבית(שם לגנאי: ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֵֶַַָ

קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין .ּגליא' ְְִֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà äåäéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים אתֿמזּבחתםלהקטיר "ונּתצּתם אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את אמר(ספרי)ואּבדּתם העזרה. מן אֹו הּמזּבח, מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עונֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיחרב' אבֹותיכם החיים.למקּדׁש אור ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)-ìkî íëéäìà äåäé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLúàáe eLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨

:änM̈«¨
i"yx£eL¯„˙ B�ÎLÏ∑(ספרי)ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

È˙ג Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנאּבד עד אחריה לרּדף מצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל
מקֹום ּכל וכּו' לארץ ּבחּוץ אבל ְְֲֶָָָָָָאֹותּה
ּגּלּולים עבֹודת ּכל נאּבד אֹותֹו ְְֲִִִֵֶַַָׁשּנכּבׁש
אּבּוד חּיּוב ּגדר ּכי הרי ע"כ, ֲִִִֵֶֶֶׁשּבֹו
הּמקֹום את ׁשּירׁשּו ּכל הּוא זרה ְֲֶֶַָָָָָָעבֹודה

אֹומרֹו והּוא ׁשּמה, היא ‡L¯אׁשר ְְֲִֶָָ¬∆
ÌÈL¯È Ìz‡ּכל ׁשוים זה ּבגדר ּכי «∆…¿ƒְִִֵֶָָָ

יתּבאר ּתאּבדּון, אּבד ּכפל וטעם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהארץ
עּכּו"ם ּבמּסכת אֹומרם ּדר (מ"ג:)על ְְֶֶֶֶַַַָ

ּדברים ב' צרי זרה עבֹודה ,ׁשּבּטּול ְֲִִִֶָָָָָ
ּובא' לּים, מטיל אֹו לרּוח וזֹורה ְְִֵֵֶַַָָׁשֹוחק
ּכפל ולזה חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָמהּנה

אּבּודים: ב' ִִַלֹומר
B¯ÓB‡Â,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ Ì‰È‰Ï‡ לפי‡˙ ¿¿∆¡…≈∆«∆»ƒְִ

ּופרׁשנּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֶַַַָָׁשאסר
אסּור, מחּבר ׁשהּוא ּבנּוי ּבית ְֲִִֶַָָָֻאפּלּו
נאסר ׁשאינֹו מחּבר יׁש ּכי לֹומר ְֱִֵֵֶֶַָָָֻּובא
ּוכמֹו ההרים, הּוא ּומה ׁשּיעבדּוהּו ְְֲִֶֶַַַַָהגם

ּבע"ז על(מ"ה.)ׁשּדרׁשּו אלהיהם וז"ל ְְְֱֵֶֶַָֹ
ּובפרק אלהיהם, ההרים ולא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹההרים

יׁשמעאל נא:)ר' ּכל(ע"ז ּדרׁשּו ְְִֵָָָ
זרה לעבֹודה ענין אינֹו ּבאם ְְְֲִִֵַַָָָָהּמקֹוּמֹות
סֹוברים ז"ל הם ע"כ, לּכלים ענין ְְְִִִֵֵֵַָּתנהּו
קרא צרי אינֹו חּברֹו ּולבּסֹוף ְְְִִֵֶַָָָׁשּתלּוׁש

לּתֹורה: ּפנים ְִַָָוע'

„BÚאֹומרֹו ‡Ì‰È‰Ïיתּבאר ּבהעיר‡˙ ְְִֵָ∆¡…≈∆ְִָ
אּתם אׁשר ּבּמאמר הפסיק ְֲֲִִֶֶַַַַָָלּמה
העֹובדים זכרֹון ּבין אתם ְְְִִִֵָָֹֹירׁשים
הּדר זה על לֹומר לֹו ׁשהיה ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּנעבדים
וגֹו' אלהיהם את הּגֹוים ׁשם ְְֱִֵֶֶַָָֹעבדּו
הּכּונה אכן אתם. ירׁשים אּתם ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאׁשר
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדר על ְִֵֶֶֶַַַָהיא
הּונא רב וז"ל מ"ד ּדף ע"ז ְְֶֶַַַָּבמּסכת

ּכתיב י"ד)רמי ּבאׁש(דה"א וּיּׂשרפּו ְְִִֵֵַָָָ
ה')ּוכתיב ּכאן(ש"ב קׁשיא לא וּיּׂשאם ְְִִֵַַָָָֹ

ׁשּבא אחר ּכאן הּגּתי אּתי ׁשּבא ִִִֶֶֶַַַַָָָֹקדם
עטרת את וּיּקח ּדכתיב הּגּתי ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַאּתי
רב אמר ׁשרי ּומי ראׁשֹו, מעל ְִֵֵַַַַָָָֹמלּכם
ּכי הרי ע"כ, ּובּטלּה אּתי אתא ְְֲִִִֵַַָָָָנחמן
עצמן אלהיהם ּגם לירׁש מציאּות ְְֱִִֵֵֶַַַָֹיׁש
ׁשּבּטלּום עֹובדיהם עּמהם ּכׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָוהּוא
אֹומרֹו והּוא יׂשראל, מהם ויהנּו ְְְְִֵֵֵֵֶָָהם

Ì˙‡ ÌÈL¯È Ìz‡ ¯L‡לבד אתם ולא ¬∆«∆…¿ƒ…»ְְַָֹֹ
אֹומרֹו והּוא אלהיהם, ּגם ‡˙אּלא ְְֱֵֶֶַָֹ∆

,Ì‰È‰Ï‡הּכתּוב רמז הּמׁשּפט ּותנאי ¡…≈∆ְְִַַַַָָָ
ּכ ואחר אתם מאמר ּׁשהקּדים ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹּבּמה

הּׁש"ס ּכדברי אלהיהם אחראת ׁשאמר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מלּכם: ּבעטרת ּדוד נהנה אּתי ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבא

C¯„·eאּבּוד לרמז הּכתּוב יכּון רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַָֹ
עם ּבכח ּכן ּגם הּנעלם ְֱֵֶַַַַַַָֹֹלּכח

ּבתעצּמֹות יתעּצמּו ׁשּכאׁשר יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֻּבני
ונסּתר נגלה יאּבדּו הּטֹוב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמעׂשה

אֹומרֹו והּוא ‡L¯מהם, ˙BÓ˜n‰ Ïk ְְֵֶ»«¿…¬∆
ÌL e„·Úׁשם מּגעת אׁשר ּפרּוׁש »¿»ֲֵֶַַַָ

הרׁשע ס"מ ּכּסא ׁשהּוא ֲִֵֶָָָָָעבֹודתם
ּכח יתעּצם זה ּכח ּבנפילת ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַַֹֹלעּקרֹו,
הארץ: ּכל על למל ה' והיה ְְְֶֶֶֶַָָָָָָהעליֹון

Ìz„a‡Â.'B‚Â ÌÓL ז"ל‡˙ רּבֹותינּו ¿ƒ«¿∆∆¿»¿ֵַ
מ"ה:)אמרּו ּבא(ע"ז מה ְַָָ

ּתאּבדּון, אּבד אמר ּכבר הרי ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָללּמדנּו
אחר לׁשרׁש ׁשּצרי לֹומר ׁשּבא ְְְִֵֶֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּבא אמר עקיבא ור' האׁשרה, ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָׁשרׁשי
ואּולי ע"כ, לבּזיֹון ׁשמּה לׁשּנֹות ְְְְִַַַָָלֹומר
ארץ על אזהרה לּתן הּכתּוב ְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
ׁשּכתב ּכדר הארצֹות, מּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
חּיבין ׁשאנּו הגם ארצֹות ׁשּׁשאר ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָרמּב"ם
צריכין אנּו אין זרה עבֹודה ְְֲִִֵֵַָָָָלאּבד
ּכן ּׁשאין מה לאּבדּה אחריה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָלחּפׂש
אחריה לחּפׂש ׁשּצרי יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבארץ
מה והּוא ע"כ, ארצנּו מּכל ְְְְִֵַַַָָלאּבדּה

לֹומר ÔÓּׁשּדקּדק ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â ְִֵֶַ¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ
‡e‰‰ ÌB˜n‰:הּקדֹוׁשה ארץ ׁשהיא «»«ְִֶֶֶַָ

‡Ï.ÌÎÈ‰Ï‡ד) '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙רּבֹותינּו …«¬≈«¡…≈∆ֵַ
רּבי אמר וז"ל אמרּו ּבספרי ְְְְִִִַַָָז"ל
הּׁשם מן אֹות לּמֹוחק מּנין ְִִִִֵֵֵַַַָיׁשמעאל
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(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«

é"ùø£ÁaÊÓ∑הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן(ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לבימֹוס' מּתחּלתּה הּנעבד∑‡L¯‰.ׁשחצבּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו 'ּבית(שם לגנאי: ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֵֶַַָ

קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין .ּגליא' ְְִֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà äåäéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים אתֿמזּבחתםלהקטיר "ונּתצּתם אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את אמר(ספרי)ואּבדּתם העזרה. מן אֹו הּמזּבח, מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עונֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיחרב' אבֹותיכם החיים.למקּדׁש אור ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)-ìkî íëéäìà äåäé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLúàáe eLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨

:änM̈«¨
i"yx£eL¯„˙ B�ÎLÏ∑(ספרי)ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

È˙ג Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנאּבד עד אחריה לרּדף מצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל
מקֹום ּכל וכּו' לארץ ּבחּוץ אבל ְְֲֶָָָָָָאֹותּה
ּגּלּולים עבֹודת ּכל נאּבד אֹותֹו ְְֲִִִֵֶַַָׁשּנכּבׁש
אּבּוד חּיּוב ּגדר ּכי הרי ע"כ, ֲִִִֵֶֶֶׁשּבֹו
הּמקֹום את ׁשּירׁשּו ּכל הּוא זרה ְֲֶֶַָָָָָָעבֹודה

אֹומרֹו והּוא ׁשּמה, היא ‡L¯אׁשר ְְֲִֶָָ¬∆
ÌÈL¯È Ìz‡ּכל ׁשוים זה ּבגדר ּכי «∆…¿ƒְִִֵֶָָָ

יתּבאר ּתאּבדּון, אּבד ּכפל וטעם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהארץ
עּכּו"ם ּבמּסכת אֹומרם ּדר (מ"ג:)על ְְֶֶֶֶַַַָ

ּדברים ב' צרי זרה עבֹודה ,ׁשּבּטּול ְֲִִִֶָָָָָ
ּובא' לּים, מטיל אֹו לרּוח וזֹורה ְְִֵֵֶַַָָׁשֹוחק
ּכפל ולזה חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָמהּנה

אּבּודים: ב' ִִַלֹומר
B¯ÓB‡Â,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ Ì‰È‰Ï‡ לפי‡˙ ¿¿∆¡…≈∆«∆»ƒְִ

ּופרׁשנּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֶַַַָָׁשאסר
אסּור, מחּבר ׁשהּוא ּבנּוי ּבית ְֲִִֶַָָָֻאפּלּו
נאסר ׁשאינֹו מחּבר יׁש ּכי לֹומר ְֱִֵֵֶֶַָָָֻּובא
ּוכמֹו ההרים, הּוא ּומה ׁשּיעבדּוהּו ְְֲִֶֶַַַַָהגם

ּבע"ז על(מ"ה.)ׁשּדרׁשּו אלהיהם וז"ל ְְְֱֵֶֶַָֹ
ּובפרק אלהיהם, ההרים ולא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹההרים

יׁשמעאל נא:)ר' ּכל(ע"ז ּדרׁשּו ְְִֵָָָ
זרה לעבֹודה ענין אינֹו ּבאם ְְְֲִִֵַַָָָָהּמקֹוּמֹות
סֹוברים ז"ל הם ע"כ, לּכלים ענין ְְְִִִֵֵֵַָּתנהּו
קרא צרי אינֹו חּברֹו ּולבּסֹוף ְְְִִֵֶַָָָׁשּתלּוׁש

לּתֹורה: ּפנים ְִַָָוע'

„BÚאֹומרֹו ‡Ì‰È‰Ïיתּבאר ּבהעיר‡˙ ְְִֵָ∆¡…≈∆ְִָ
אּתם אׁשר ּבּמאמר הפסיק ְֲֲִִֶֶַַַַָָלּמה
העֹובדים זכרֹון ּבין אתם ְְְִִִֵָָֹֹירׁשים
הּדר זה על לֹומר לֹו ׁשהיה ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּנעבדים
וגֹו' אלהיהם את הּגֹוים ׁשם ְְֱִֵֶֶַָָֹעבדּו
הּכּונה אכן אתם. ירׁשים אּתם ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאׁשר
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדר על ְִֵֶֶֶַַַָהיא
הּונא רב וז"ל מ"ד ּדף ע"ז ְְֶֶַַַָּבמּסכת

ּכתיב י"ד)רמי ּבאׁש(דה"א וּיּׂשרפּו ְְִִֵֵַָָָ
ה')ּוכתיב ּכאן(ש"ב קׁשיא לא וּיּׂשאם ְְִִֵַַָָָֹ

ׁשּבא אחר ּכאן הּגּתי אּתי ׁשּבא ִִִֶֶֶַַַַָָָֹקדם
עטרת את וּיּקח ּדכתיב הּגּתי ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַאּתי
רב אמר ׁשרי ּומי ראׁשֹו, מעל ְִֵֵַַַַָָָֹמלּכם
ּכי הרי ע"כ, ּובּטלּה אּתי אתא ְְֲִִִֵַַָָָָנחמן
עצמן אלהיהם ּגם לירׁש מציאּות ְְֱִִֵֵֶַַַָֹיׁש
ׁשּבּטלּום עֹובדיהם עּמהם ּכׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָוהּוא
אֹומרֹו והּוא יׂשראל, מהם ויהנּו ְְְְִֵֵֵֵֶָָהם

Ì˙‡ ÌÈL¯È Ìz‡ ¯L‡לבד אתם ולא ¬∆«∆…¿ƒ…»ְְַָֹֹ
אֹומרֹו והּוא אלהיהם, ּגם ‡˙אּלא ְְֱֵֶֶַָֹ∆

,Ì‰È‰Ï‡הּכתּוב רמז הּמׁשּפט ּותנאי ¡…≈∆ְְִַַַַָָָ
ּכ ואחר אתם מאמר ּׁשהקּדים ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹּבּמה

הּׁש"ס ּכדברי אלהיהם אחראת ׁשאמר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מלּכם: ּבעטרת ּדוד נהנה אּתי ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבא

C¯„·eאּבּוד לרמז הּכתּוב יכּון רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַָֹ
עם ּבכח ּכן ּגם הּנעלם ְֱֵֶַַַַַַָֹֹלּכח

ּבתעצּמֹות יתעּצמּו ׁשּכאׁשר יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֻּבני
ונסּתר נגלה יאּבדּו הּטֹוב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמעׂשה

אֹומרֹו והּוא ‡L¯מהם, ˙BÓ˜n‰ Ïk ְְֵֶ»«¿…¬∆
ÌL e„·Úׁשם מּגעת אׁשר ּפרּוׁש »¿»ֲֵֶַַַָ

הרׁשע ס"מ ּכּסא ׁשהּוא ֲִֵֶָָָָָעבֹודתם
ּכח יתעּצם זה ּכח ּבנפילת ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַַֹֹלעּקרֹו,
הארץ: ּכל על למל ה' והיה ְְְֶֶֶֶַָָָָָָהעליֹון

Ìz„a‡Â.'B‚Â ÌÓL ז"ל‡˙ רּבֹותינּו ¿ƒ«¿∆∆¿»¿ֵַ
מ"ה:)אמרּו ּבא(ע"ז מה ְַָָ

ּתאּבדּון, אּבד אמר ּכבר הרי ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָללּמדנּו
אחר לׁשרׁש ׁשּצרי לֹומר ׁשּבא ְְְִֵֶֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּבא אמר עקיבא ור' האׁשרה, ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָׁשרׁשי
ואּולי ע"כ, לבּזיֹון ׁשמּה לׁשּנֹות ְְְְִַַַָָלֹומר
ארץ על אזהרה לּתן הּכתּוב ְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
ׁשּכתב ּכדר הארצֹות, מּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
חּיבין ׁשאנּו הגם ארצֹות ׁשּׁשאר ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָרמּב"ם
צריכין אנּו אין זרה עבֹודה ְְֲִִֵֵַָָָָלאּבד
ּכן ּׁשאין מה לאּבדּה אחריה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָלחּפׂש
אחריה לחּפׂש ׁשּצרי יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבארץ
מה והּוא ע"כ, ארצנּו מּכל ְְְְִֵַַַָָלאּבדּה

לֹומר ÔÓּׁשּדקּדק ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â ְִֵֶַ¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ
‡e‰‰ ÌB˜n‰:הּקדֹוׁשה ארץ ׁשהיא «»«ְִֶֶֶַָ

‡Ï.ÌÎÈ‰Ï‡ד) '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙רּבֹותינּו …«¬≈«¡…≈∆ֵַ
רּבי אמר וז"ל אמרּו ּבספרי ְְְְִִִַַָָז"ל
הּׁשם מן אֹות לּמֹוחק מּנין ְִִִִֵֵֵַַַָיׁשמעאל
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(å)íëéúøNòî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½
íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãé úîeøz úàå§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−

:íëðàöå§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ׁשל החֹומה∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובהׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה Óe¯z˙.מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ¿«

ÌÎ„È∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑,לּכהן ויקריבםלתּתם ∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְְְִִֵֵַַָֹ
.ׁשם ָ

(æ)ìëa ízçîNe íëéäìà äåäé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ
éäìà äåäé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî:E ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבאלפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)Léà íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®¦−
:åéðéòa øLiä-ìk̈©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ e�Á�‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ּכׁשּתעברּו וגֹו'", הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מּיד הּירּדן, ּׁשאּתםאת מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה וחּלּוק, ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

אבל ּונדבֹות, נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמקריבים
ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים ׁשאּתם ּונדבֹות נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבבמה,

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, קיז)ּבעיניכם .(זבחים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

(è)äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà äåäé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי)אֹותן ׁשנהּכל קיט)∑‡Áe�n‰ŒÏ‰.עדיןּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה(זבחים ∑‰ÏÁp‰.זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
ירּוׁשלים .זֹו ְִַָ

(é)äåäé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéå¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÌÎÏ.ואת ÁÈ�‰Â∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«»∆

ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אז(שופטים ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים .מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

˜ÔBÎÈL„eו ˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎ�ÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„�Â ÔBÎÈ¯„�Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L�‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח ÔÈ„·Ú ‡�Á�‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

�ÁÈ‡ט ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּבדּתם ּדכתיב ּתעׂשה ּבלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹׁשעֹובר
ואּולי ע"כ, ּכן תעׂשּון לא ׁשמם ְְֲֵֶַַָֹאת
ּדינים ּפרטי ב' לרמז הּכתּוב נתּכּון ְְְִִִִִֵֵַַָָֹּכי
מּׁשמֹותיו ׁשם הּמֹוחק ּבדין ְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּיׁשנם
הּנטּפל וא' עצמֹו, הּׁשם א' ,ְְְְִִֵַַַַָָיתּבר
אזהרה הרי לה' ּבאֹומרֹו מּלאחריו, ְְְְֲֲִֵַַַַָָָלה'

ׁשּכל אּלא לבד הוי"ה ולא הּׁשם ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל
להם, אב ּבנין וזה מּׁשמֹותיו ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ׁשּנטּפ‡ÌÎÈ‰Ïואֹומרֹו לכ"ם לּורמז ְְ¡…≈∆ְְְִֶַָ
ּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב ּומה ְְִֵֶַַַָָֹלאלהים,
לֹוקה ׁשאין הּתֹורה יסֹודי ְְִֵֵֵֶֶַָמהלכֹות
ׁשאין ּכיון הּׁשם, אֹותּיֹות על ִֵֵֵֶֶַַָָאּלא

לֹוקה אינֹו ּבּכתּוב ּבפרּוׁש מפרׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹהּדבר
מּנין וז"ל עֹוד אמרּו ּבספרי וׁשם ְְְְְִִִִַָָָָעליו.
ׁשעֹובר העזרה מן אחת אבן ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָלּנֹותץ
וגֹו', תעׂשּון לא ּדכתיב ּתעׂשה ְְְֲֲִִֶַַֹֹּבלא
אּלא אחת אבן ּבדּיּוק אמר ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹנראה

ּבּבנין: רׁשם ּבנתיצתֹו ְְִִִֶֶֶַָָׁשעֹוׂשה

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)ì Ba íëéäìà äåäé øçáé-øLà íB÷nä äéäåïkL §¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³
áú änL íL BîLeàéíëúà äeöî éëðà øLà-ìk úà §Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®

øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´
:äåäéì eøcz øLà íëéøãð¦§¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו ּבביתֹו(ש"ב הּמל ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב האלהים וארֹון ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹוה'

היריעה" ּבתֹו.'B‚Â e‡È·˙ ‰nL∑,הּכתּוב חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְִַָ»»»ƒ¿ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ
לירּוׁשלים ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר .ליּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ÌÎÈ¯„� ¯Á·Ó∑הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר יא)הּמקֹום (יב, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה מתּפּלל(לאחי ׁשּיהּודי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

מה מבאר זה ּולפי לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלה',

ׁשּגר מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּוונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּׁשאמרּו

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשם

(áé)íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà äåäé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½
Bì ïéà ék íëéøòLa øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMä:äàøz øLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«
i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי)ת "לא הּדברלּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑מקריב אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ

הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי .על ְְְִִִֵֶַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa äåäé øçáé-øLà íB÷na-íà ékíL E ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìò äìòz:jeöî éëðà øLà ìk äNòz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל הּגרןּוּבחלקֹו את ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן מקֹום ּומּכל הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, החיים.מארונה אור ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|äåäé úkøák øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯
éäìàéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EøBähäå àîhä E ¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ

:ìiàëå éávk epìëàé«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ� ˙e‡ŒÏÎa הּוא∑¯˜ הרי אמּורים, הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאמּור

daיא ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

ÔBÎÈ�·eיב Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו ÒBkz CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

L‡.EÈË·L¯יד) „Á‡a '‰ ¯Á·Èלקּבע ותחׁשב מּׁשבטי א' ׁשבט אצל קבּוע מקֹומֹו יהיה לּמה לֹומר ּתלגלג ׁשּלא ּפרּוׁש ¬∆ƒ¿«¿««¿»∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ



מי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)ì Ba íëéäìà äåäé øçáé-øLà íB÷nä äéäåïkL §¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³
áú änL íL BîLeàéíëúà äeöî éëðà øLà-ìk úà §Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®

øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´
:äåäéì eøcz øLà íëéøãð¦§¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו ּבביתֹו(ש"ב הּמל ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב האלהים וארֹון ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹוה'

היריעה" ּבתֹו.'B‚Â e‡È·˙ ‰nL∑,הּכתּוב חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְִַָ»»»ƒ¿ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ
לירּוׁשלים ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר .ליּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ÌÎÈ¯„� ¯Á·Ó∑הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר יא)הּמקֹום (יב, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה מתּפּלל(לאחי ׁשּיהּודי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

מה מבאר זה ּולפי לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלה',

ׁשּגר מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּוונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּׁשאמרּו

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשם

(áé)íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà äåäé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½
Bì ïéà ék íëéøòLa øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMä:äàøz øLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«
i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי)ת "לא הּדברלּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑מקריב אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ

הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי .על ְְְִִִֵֶַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa äåäé øçáé-øLà íB÷na-íà ékíL E ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìò äìòz:jeöî éëðà øLà ìk äNòz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל הּגרןּוּבחלקֹו את ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן מקֹום ּומּכל הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, החיים.מארונה אור ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|äåäé úkøák øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯
éäìàéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EøBähäå àîhä E ¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ

:ìiàëå éávk epìëàé«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ� ˙e‡ŒÏÎa הּוא∑¯˜ הרי אמּורים, הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאמּור

daיא ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

ÔBÎÈ�·eיב Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו ÒBkz CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

L‡.EÈË·L¯יד) „Á‡a '‰ ¯Á·Èלקּבע ותחׁשב מּׁשבטי א' ׁשבט אצל קבּוע מקֹומֹו יהיה לּמה לֹומר ּתלגלג ׁשּלא ּפרּוׁש ¬∆ƒ¿«¿««¿»∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ



d`xמב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, "רק"ּבהם לֹומר: zÏÎ‡Â.ּתלמּוד ÁaÊz∑(עג יבמות טו. (בכורות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿«¿»«¿»
זביחה ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ז) א(ויקרא וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אחתֹוכלין: Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ«¿ƒ¿»«»
מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑והּקבה והּלחיים הּזרֹוע מן .לפטרן ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּפי על ּתאכלּנּואף לא ּבּמזּבח, ּדם ÌÈnk.זריקת epÎtLz∑לֹומר ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆«»ƒַ

ׁשאין הזרעיםל את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב אבל∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אּתה, 'יכל אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. טו)אינ ׁשאינן(יהושע אּלא היּו, יכֹולים להֹוריׁשם", יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹרּׁשאין,

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה לו)העיר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב והּפסחים",(שמואל העורים אםֿהסיר "ּכי : ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשבּועה את עליהם ׁשּכתבּו E¯˜a.צּורֹות ˙¯Î·e∑לכהנים E„È.אזהרה ˙Óe¯˙e∑הּבּכּוריםאּלּו. ְְֲֵֶֶֶַָָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà äåäé éðôì-íà ékøLà íB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧
éäìà äåäé øçáéðáe äzà Ba EEúîàå Ecáòå Ezáe E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½

éøòLa øLà éåläåéäìà äåäé éðôì zçîNå Eìëa E §©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ
:Eãé çìLî¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ È�ÙÏ∑החֹומה מן EÈ¯ÚLa.לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â∑מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
ׁשלמי על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן .ראׁשֹון, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑הּדבר על תעׂשה' 'לא מענּיי∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן יֹותר עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָֻ
.יׂשראל ְִֵָ

(ë)éäìà äåäé áéçøé-ékCì-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼
øNa ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨¨®

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד ידים(חולין רחבת מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ ּדר ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

B‚Â'.ועׁשר ELÙ� ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז ּומקריבּה(שם מקּדיׁשּה ּכן אם אּלא חּלין ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְֶֹ¿»«««¿¿¿ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
החיים.ׁשלמים אור ְִָ

˙dpcLטז ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

NÚÓ¯יז CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„�Â ¯c˙ Èc C¯„� ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ�«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמקֹום אּלא ל אין אּלא זּולתֹו, ְֵֶֶַָָָָָמקֹום
ַההּוא:

Èk.'B‚Âכ) ·ÈÁ¯Èׁשהקּפיד לפי ּפרּוׁש ƒ«¿ƒ¿ְְִִִֵֶ
ּבׂשר לאכל ּתאוה הּמתאּוים על ְֱֲִִֶַַַַָָָֹה'

י"א)ּבּמדּבר הּמתאּוים(ּבּמדּבר וקברּו ְְְְְִִִִַַַַָָָ
לזה ּבאּסּור, הּבׂשר ּתאות עֹומד ְֲִֵֵֶַַַַָָָָמעּתה

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(àë)éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»
ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìäåäé ïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì:ELôð úeà ìëa E §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«
i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑עּמכם הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל .ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח ׁשּנאמרּו(חולין ׁשחיטה הלכֹות והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּסיני החיים.למׁשה אור ְִִֶַֹ

(áë)epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חלּבןאינ חּלין אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד ."מּתר? ְַַַָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©¨−´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ הצר(ספרי)∑¯˜ לפיכ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אּתה ּכּמה עד ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר

ּבמצות. להתחּזק וחמרצרי קל ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מצות Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר(חולין החיאזהרה .מן ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם(כריתות .הּתמציתאזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà E-ék E −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½¦
:äåäé éðéòa øLiä äNòú©«£¤¬©¨¨−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם(חולין B‚Â'.האבריםאזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג מצות:(מכות ׁשל ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְְִֵֶַַַָָֹ
ׁשל ׁשּנפׁשֹו ועריֹות, לגזל וחמר קל אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

להם מתאּוה .אדם ְִֶַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:äåäé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ּבלא∑¯˜ ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה ּפי על אף «»»∆ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּבחירה לבית להביאם אּלא .הקרבה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ÈÈכא ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc C�ÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ� ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ�·ÏÂכה CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„�Âכו CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÁ¯È·אמר Èk'וגֹוz¯Ó‡Âּפרּוׁש וגֹו' ַָƒ«¿ƒְ¿»«¿»ְֵ
רֹוצה ׁשאּתה ּבפרּוׁש ׁשּתאמר ְֲֵֶֶֶַַַָֹהגם
הּמתאּוים מאמר ּדמיֹון וזה ּבׂשר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹלאכל

אמר(ׁשם)ׁשאמרּו ּגם ּבׂשר, יאכילּנּו מי ְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ELÙ� ‰e‡˙ Èkּבּמתאּוים האמּור ּדמיֹון ƒ¿«∆«¿¿ְְִִִַַָָ

על אף ּתאוה, התאּוּו הּכתּוב ְֲִֶַַַַַַָָָׁשאמר
ואמר להם הּכתּוב מּתיר כן ÏÎaּפי ְִִֵֶַַַָָָ¿»
:¯Na ÏÎ‡z ELÙ� ˙e‡«««¿¿…«»»

Èk.'B‚Âכא) ˜Á¯Èמה להּתיר ּבא ƒƒ¿«¿ְִַַָ
זבחי זּולת לאכל ּבּמדּבר ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאסר

ּבנעם ההּתר טעם והטעים ְְְְִִִֵֶַַַַָֹׁשלמים,
אמר לזה ירחק, ּכי ואמר zÏÎ‡Âּדבריו ְְְִִֶַַַָָָָָ¿»«¿»

EÈ¯ÚLa,לּמקּדׁש להביאֹו צר ואין ƒ¿»∆ְְֲִִֵֶַַָֹ
ּבמקֹום עֹומד ׁשהּוא ּכל ירחק ְְִֵֵֶַָָּופרּוׁש

ז"לרחֹוק רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ּומצינּו , ְְִֵֶֶַָָ



מג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(àë)éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»
ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìäåäé ïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì:ELôð úeà ìëa E §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«
i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑עּמכם הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל .ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח ׁשּנאמרּו(חולין ׁשחיטה הלכֹות והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּסיני החיים.למׁשה אור ְִִֶַֹ

(áë)epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חלּבןאינ חּלין אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד ."מּתר? ְַַַָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©¨−´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ הצר(ספרי)∑¯˜ לפיכ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אּתה ּכּמה עד ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר

ּבמצות. להתחּזק וחמרצרי קל ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מצות Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר(חולין החיאזהרה .מן ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם(כריתות .הּתמציתאזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà E-ék E −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½¦
:äåäé éðéòa øLiä äNòú©«£¤¬©¨¨−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם(חולין B‚Â'.האבריםאזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג מצות:(מכות ׁשל ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְְִֵֶַַַָָֹ
ׁשל ׁשּנפׁשֹו ועריֹות, לגזל וחמר קל אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

להם מתאּוה .אדם ְִֶַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:äåäé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ּבלא∑¯˜ ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה ּפי על אף «»»∆ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּבחירה לבית להביאם אּלא .הקרבה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ÈÈכא ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc C�ÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ� ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ�·ÏÂכה CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„�Âכו CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÁ¯È·אמר Èk'וגֹוz¯Ó‡Âּפרּוׁש וגֹו' ַָƒ«¿ƒְ¿»«¿»ְֵ
רֹוצה ׁשאּתה ּבפרּוׁש ׁשּתאמר ְֲֵֶֶֶַַַָֹהגם
הּמתאּוים מאמר ּדמיֹון וזה ּבׂשר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹלאכל

אמר(ׁשם)ׁשאמרּו ּגם ּבׂשר, יאכילּנּו מי ְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ELÙ� ‰e‡˙ Èkּבּמתאּוים האמּור ּדמיֹון ƒ¿«∆«¿¿ְְִִִַַָָ

על אף ּתאוה, התאּוּו הּכתּוב ְֲִֶַַַַַַָָָׁשאמר
ואמר להם הּכתּוב מּתיר כן ÏÎaּפי ְִִֵֶַַַָָָ¿»
:¯Na ÏÎ‡z ELÙ� ˙e‡«««¿¿…«»»

Èk.'B‚Âכא) ˜Á¯Èמה להּתיר ּבא ƒƒ¿«¿ְִַַָ
זבחי זּולת לאכל ּבּמדּבר ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאסר

ּבנעם ההּתר טעם והטעים ְְְְִִִֵֶַַַַָֹׁשלמים,
אמר לזה ירחק, ּכי ואמר zÏÎ‡Âּדבריו ְְְִִֶַַַָָָָָ¿»«¿»

EÈ¯ÚLa,לּמקּדׁש להביאֹו צר ואין ƒ¿»∆ְְֲִִֵֶַַָֹ
ּבמקֹום עֹומד ׁשהּוא ּכל ירחק ְְִֵֵֶַָָּופרּוׁש

ז"לרחֹוק רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ּומצינּו , ְְִֵֶֶַָָ



d`xמד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æë)éúìò úéNòåéäìà äåäé çaæî-ìò ícäå øNaä EE §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éçáæ-íãåéäìà äåäé çaæî-ìò CôMé E:ìëàz øNaäå E §©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות עלאם יּׁשפ זבחי ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּקדׁשים(ספרי)הּמזּבח על ללּמד ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לארץ, ׁשּיקריבּוׁשּבחּוץ קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על .ּוללּמד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(çë)éëðà øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöîéøçà EäNòú ék íìBò-ãò E §©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©½̈¦³©«£¤Æ

éäìà äåäé éðéòa øLiäå áBhäñ :E ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו ּתׁשמרם(משלי ּכי נעים "ּכי : ¿…ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"מעׂשהּבבטנ ּבכלל ÌÈ¯·c‰ŒÏk.אינֹו ˙‡∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ≈»«¿»ƒ

חמּורה(שם) ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים∑‰Bh·.ׁשּתהא החיים.אדםּבעיני∑Li‰Â¯.ּבעיני אור ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

Áa„Ó‡כז ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡�‡כח Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צ"ג:) יׁש(ּפסחים רחֹוקה ּובדר ּבּפסּוק ְְְִֵֶֶַָָָ
ויׁש ולחּוץ, הּמֹודיעים מן ְְְִִִִֵַַאֹומרים
אֹומרים ויׁש ירּוׁשלים, ּפתח מן ְְְְִִִִֵֶַַָאֹומרים
ׁשּכל לֹומר ואפׁשר העזרה, ּפתח ְְֲִֶֶֶַַָָָָָמן
ּבהמה העזרה ּבפתח ׁשּׁשֹוחט ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָאדם
ׁשאינֹו לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאׁשר
מתי לה', ׁשלמים אּלא לזּבח ְְִִֶַַַָָָָֹיכֹול

ואקּימּנּו: זה מקרא לידי ְְְֲִִֶֶַַָָָיבֹוא
לֹומרÓL.zÚÓLÂ¯כח) לֹו ׁשהיה קׁשה ¿…¿»«¿»ֶֶַָָָ

ׁשמירה הקּדים ולּמה וׁשמרּת ְְְְְְִִִַַָָָָָׁשמע
את ּבתבת רּבה מה עֹוד ְְִִִֵֶַַָָלׁשמיעה,

הטבתÏk,ּובתבת אמר לא לּמה עֹוד ְֵַ»ֲַַָָָָֹ
צרי עֹוד זה, ּבפסּוק אּלא ְִִֶֶַָָָָהּבנים

אֹומרֹו ‰Bh·לדעת ‰NÚ˙ Èkׁשּנראה ְַַָƒ«¬∆«ְִֶֶ
ייטב למען לּמאמר טעם לתת ְֲִֵֶַַַַַַַַָָׁשּבא

ואמר קדם ּכבר וגמרÓL¯והלא וגֹו' ְְֲַַַָָָֹ¿…ְְַָ
האמּורהÔÚÓÏאמר ׁשהּטֹובה הרי וגֹו' ֶֹ¿««ְֲֲֵֶַָָָ

והּׁשמיעה הּׁשמירה ּבעד ׂשכר ְְְְִִִַַַָָָָהיא
היא הּכּונה אכן הּכתּוב, לֹומר ִֵֶַַַַַָָָָָׁשּקדם
ּומצוֹות ּתֹורה א' ּדברים, ב' על ְְְִִֶֶַַָָׁשּמצּוה
מּפי ליׂשראל נֹודעּו ּכבר אׁשר ְְְְֲִִִֵֶָָה'
ז"ל רּבֹותינּו יגזרּו אׁשר ּוב' ְְֲִֵֶֶַמׁשה,
לזה יחּדׁשּו, אׁשר והּסיגים ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָהּגדרים
ּכבר ידּועים ׁשהם ּומצוֹות ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶָָּכנגד

אמר ּדבריםÓL¯,ּבּתֹורה ּוכנגד ַַָָ¿…ְְִֶֶָ
אמר ז"ל מרּבֹותינּו ְְִִֵֵַַַַָהּמתחּדׁשים

zÚÓLÂרּבֹותינּו ּגזרת ּכל לקּבל ׁשּצרי ¿»«¿»ְְִֵֵֵֶַַַָָ
ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ּוסיגיהם, ְְֲֵֶֶַַַַַָָז"ל

Ïk ּגזרֹות‡˙ ּכל לרּבֹות את ּפרּוׁש ∆»ְְֵֵֶַָ
רּבֹותינּו ׁשּיחּדׁשּו ּוגדרים ְְְְִִֵֶַַָּוׁשמירֹות
ׁשּבאמצעּות ּפרּוׁש ּכל ואֹומרֹו ְְְְֵֶֶָָז"ל,

נׁשמרים הּדברים יהיּו ְְְְִִִִִַַָָָהּגדרים
אֹומרֹו והּוא ‰ÌÈ¯·cּבׁשלמּות, Ïkּכי ְְְִֵ»«¿»ƒִ

ּכּלּה נעׂשה הּמצוה אין זה ְֲִֵֶֶַַַָָֻזּולת
נגרע אין הּגדר ׁשּבאמצעּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּבׁשלמּות

ּד אמרמּמּנה וגמר ËÈÈ·בר, ÔÚÓÏ ְִֶֶַָָָָֹ¿««ƒ«
EÈ�·Ïe EÏׁשעׂשּו ּוסיגים ּגדרים ּכי ¿¿»∆ְְִִִֶָָָ

ּדֹורֹות הּמעמיד ּדבר הּוא ז"ל ֲִֵַַַָָרּבֹותינּו
מּכל להבּדילם לעֹולם יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵַַָָָָעם

לֹו: והּדֹומה ְִֶַּכעּור
B¯ÓB‡Â·Bh‰ ‰NÚ˙ Èkּכי ּפרּוׁש וגֹו' ¿¿ƒ«¬∆«ְִֵ

אינם חכמים ׁשּגֹוזרים ְְֲִִִֵֶָָָּדברים
ה' ּבעיני והּיׁשר הּטֹוב לעׂשֹות אם ְְֲִִֵֵַַַָָּכי
זה ּוכפי הּזהב, רביד ּדבריהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכל
טעם ּכן ּגם הּוא וגֹו' תעׂשה ּכי ְֲֲִֵֶַַַַַַמאמר
הּטֹוב ּתעׂשה ּבזה ּכי וׁשמעּת ְְֲִִֶֶַַַַָָָהּצּוּוי
הּגדרים ּבאמצעּות ה' ׁשּצּוה ְְְְִִֶֶַַָָָָָוהּיׁשר
הּמּׂשג הּטֹוב מּלבד וזה ְְְְִִֶַַַַָָֻוהּסיגים
ּולדר ז"ל ּדבריהם מאמצעּות ְְְְִֵֵֶֶֶֶָלדֹורֹות

אֹומרֹו ˙NÚ‰זה Èkנֹוסף טעם הּוא ְֶƒ«¬∆ַַָ
וׁשמעּת: ְְֲַַַַָָלּמאמר

„BÚּבּמאמר הּכתּוב zÚÓLÂירמז ¯ÓL ְֲִַַַַָֹ¿…¿»«¿»
ללמד לי לּמה אדם יאמר ְִִֶַָָָָֹֹֹׁשּלא
וידעּתי עליה ׁשעמדּתי אחר זֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשמּועה
ּתלמּוד זֹו, ּבמצוה לׁשמר עלי ּׁשּיׁש ְְְְִִֵֶַַַָָֹמה
ׁשּׁשמרּת אחר והגם ּפרּוׁש ׁשמר ְְֲֵֶַַַַַַָָֹלֹומר
ועמד ׁשּקדם יֹודע אּתה ּדבר ְִֵֶַַַַָָָָָָּומּמֹוצא
יׁשמר אׁשר את לדעת הּדברים ְְֲִִֶֶַַַַָָֹעל

כן ּפי על אינzÚÓLÂ,ואף ּפרּוׁש ְִֵַַ¿»«¿»ְֵֵ
מצוה: ׁשל ּבׁשמיעתּה מהּגעת ְְִִִֵֶַַַָָָָּפטּור

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ד)יתּבאר (הֹוׁשע ְְִֵֵֶֶַַָ

לפי והּנה ׁשפתינּו, פרים ְְְְְִִִֵֵַָָָּונׁשּלמה

ודבר הּדברים ּכל את וגֹו' ׁשמר ְְְְִֶֶַַָָָָָֹׁשאמר
האדם ׁשּיכֹול הּנמנע ּגדר מן הּוא ְִִֵֶֶַָָָָָָזה

אמר לזה הּדברים, ּכל ÓL¯לקּים ְְִֵֶַַַָָָָ¿…
ׁשהם ּתעׂשה לא מצות ּכנגד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַֹּפרּוׁש
מצוֹות מּכל עצמֹו לׁשמר האדם ְְְְִִִַַָָָָֹּביד
אמר עׂשה מצוֹות ּוכנגד ּתעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹלא

zÚÓLÂּבלּמּוד הּמצוֹות יקּים ּפרּוׁש ¿»«¿»ְְְִִֵֵַַ
ּכאּלּוׁשמיע עלי נחׁשב ּובזה ּבּפה תּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ

יכֹול ּומעּתה אֹותּה, וקּימּת ליד ְְְְִֵַַָָָָָָָּבאה
הּדברים: ּכל את ולעׂשֹות ְְְֲִִֶַַָָֹלׁשמר

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על (ע"זיתּבאר ְְִִִֵֵֶַָ
והדרי"ט.) איניׁש לגרס ְְְִִִֶָָָָׁשאמרּו

אֹומרֹו והּוא zÚÓLÂלסּבר, ¯ÓLּפרּוׁש ְְְִָ¿…¿»«¿»ֵ
והיא ההלכה ידיעת ׁשּיׁשמר ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹׁשמר
לכּון הּסברא היא וׁשמעּת ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּגרסא,

ּבׂשכלֹו: ְְְִָׁשמּועֹותיו
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (זהריתּבאר ְְִֵֶֶַַָָֹ

קצג) עברֹותח"ג ּבעל ׁשהּוא מי ֲֲִִֵֶַּכי
ּבפניו, ננעלים הּתֹורה ּדעת ְְֲִִֵַַַַָָָָׁשערי

ת"ת)ותמצא הל' ז"ל האר"י ׁשערי(ש"ע ּכי ְְְֲֲִִִִֵַָָ
הם הּתֹורה ּבדברי ההבנה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָּפתחי
והם האדם, ּבפני ׁשּיעמדּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻהּקׁשיֹות
מעברֹות הּמתהּוים הּקלּפֹות ְְֲֲִִִֵֵַַסֹוד
זה ּבמאמר הּכתּוב ׁשהעיר וזה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהאדם,

zÚÓLÂ ¯ÓLרֹוצה אּתה אם ּפרּוׁש ¿…¿»«¿»ִֵֶַָ
להבין הּתֹורה אמּתת על ְֲֲִִֶַַַַָָֹׁשּתעמד
ּתעבר לבל הּמצוֹות ׁשמר ְְְֲֲִֶַַַָָֹֹאמריה
וגֹו': ּכל את וׁשמעּת ּובזה ְְְֲֵֶֶֶַָָָָעליהם

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (חגיגהיתּבאר ְְֲִִֵֶֶַָָָ

למלאט"ו:) ּדֹומה הרב אם ְְְִֶַַַָוז"ל
וכּו' מּפיהּו יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות ְְְְִִַָָה'
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אֹומרֹו והּוא הּואÓL¯ע"כ, אם ּפרּוׁש ְְ¿…ִֵ
וׁשמעּת אז הּתֹורה ׁשּׁשֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָָּבׁשמירה

ואֹומרֹו מּפיהּו. ‰ÌÈ¯·c,ּתֹורה Ïk ˙‡ ְְִִָ∆»«¿»ƒ
ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלדר

ּגמר(ׁשם)ּבחגיגה היכי מאיר ור' וז"ל ְְֲִִִֵֵַַָָָ
ּכי וכּו' והאמר ּדאחר מּפּומיה ְְְִִֵֵַַָָָּתֹורה
ר' לקיׁש ריׁש אמר וגֹו' כהן ְְִִֵֵֵַָָֹׂשפתי
אזני הט ּודרׁש אׁשּכח קרא ְְְִֵֶַַַָָָָמאיר
לא לדעּתם לדעּתי ּתׁשית ולּב ְְְְְְְִִִַַָָֹוגֹו'
קראי קׁשּו וכּו' לדעּתי אּלא ְְְְֱִִֶֶַַָָָנאמר
ּבקטן, הא ּבגדֹול הא קׁשיא לא ְְְְֲֵַַָָָָָָֹאהּדדי
מאי רבא ּדרׁש וז"ל ׁשם עֹוד ְְְַַָָָָָואמרּו

א וגֹו' אגֹוז ּגּנת אל ׁשכחיהּדכתיב ְְְְְֱִִִֵֶַַ
מאי ליה אמר לאלּיהּו ׁשּלא ּבר ִִֵֵַַַַָָָָרּבה
קאמר ליה אמר קוב"ה עביד ְִֵַַָָָָקא
רּבנן ּדכּלהּו מּפּומיהּו ְְְְִֵַַָָָֻׁשמעּתא
ּדגמר מּׁשּום קאמר לא ּדר"מ ְְִִֵַַָָֹּומּפּומיה
ר' ליה אמר ּדאחר מּפּומיה ְְְִֵֵֵַַַָָׁשמעּתא
הּׁשּתא ליה אמר וכּו' מצא רּמֹון ְְִִֵֵַַָָָָמאיר
הּנה ע"כ, וכּו' אֹומר ּבני מאיר ְְְִִִֵֵֵַָקאמר
ללמד יכֹול הּגדֹול ז"ל ּדבריהם ְְְִִִֵֶַָָֹלפי
ּׁשאין מה רׁשע הרב ׁשּיהיה הגם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהרב
ׁשּכתב מצינּו ז"ל ורמּב"ם הּקטן, ְְִֵֶַַַָָָָָּכן

פ"ד) ת"ת אּלא(הל' מהרב ללמד ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָֹ
ּגדֹול ּבין חּלק ולא ה' ּכמלא הּוא ְְְִִֵֵַַָֹאם

הּגמרא: ּכדברי ְְְְִֵַָָָָלקטן
È˙È‡¯Âרמ"ו)לּב"ח סי' יו"ד "ׁשּכתב(ׁש ¿»ƒƒִֶַַָָ

לדעת אּלא ּבּגמרא חלק ְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּכן, סֹובר אינֹו הּׁש"ס אבל מאיר ֲִֵֵֵֵַַָר'
קרא ר"מ ׁשאמר הּׁש"ס לׁשֹון ְְְִֵֶַַַָָודּיק
מאיר ר' ּדוקא מׁשמע ודרׁש ְְְְִֵַַַַָָָָאׁשּכח
ּדבריו ואין ע"כ, ּכן ׁשּסֹובר ְְֵֵֵֶָָהּוא
לֹומר לּתלמּוד לֹו מּנין אחד ְְִִִֶַַַַָנכֹונים,
ּכל עֹומד ּבמחלקת מאיר ר' ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹׁשּמעׂשה
סברא, ּבדבר להׁשוֹות יכֹולין ְְְְְִִֶַַָָָׁשאנּו
מּדרׁשת מאיר לר' ּׁשּמקׁשה מּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַָועֹוד
להׁשוֹותם ׁשחפץ מּוכח כהן ׂשפתי ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכי
ׁשר' האמת ׁשאחר אֹומר אּתה ֱִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאם
ׁשהּוא מהּדרׁשה אתא לחלק ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹמאיר
ּמקׁשה מה ּכן אם הּגדֹול ְִִֵֶַַַָלּמּוד

וגֹו' כהן ׂשפתי ּכי מּדרׁשת ְְְְִִִֵֵַַַָֹהּתלמּוד
זֹו ׁשּדרׁשה ׁשּסֹובר ׁשּתאמר לא ְִֵֶֶֶַָָֹֹאם

לא ׁשאם לֹומרמסּכמת יכֹול היה כן ְִֵֶֶֶַָָָֹֻ
ּתאמר ואם ּכן, ּדֹורׁש אינֹו מאיר ְִִֵֵֵֵַֹר'
מאיר ר' ׁשאמר המתרץ ּכּונת היא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹו
מֹודה ואינֹו ּופרּוׁש וכּו' אׁשּכח ְְְְֵֵֶַָָקרא
חֹוזר מאי ּכן אם וכו' ׂשפתי ְְְִִִֵֵֵַַָּבדרׁשת
זה הּדֹורׁש אם וכּו' קראי קׁשּו ְְִִֵֶַַָָלֹומר
ׁשהּוא רּבא הרי ועֹוד זה, ּדֹורׁש ְֲֵֵֵֶֶַָאינֹו
מה אגֹוז ּגּנת אל ּדרׁש אחרֹון ֱֲִֶַַַַָָָאמֹורא
ּבטיט מלכל ׁשהּוא הגם הּזה ְְְֱֲִֶֶַַָָֻהאגֹוז
ע"כ, וכּו' נמאס ׁשּבתֹוכֹו אכל אין ְְְְִֵֶֶָֹוכּו'
וידּוע מאיר ר' ּכסברת הם אּלּו ְְְִִִֵֵֵַַָָָּודברים
ׁשּמעׂשה ׁשנאמר הגם ּכרבא ְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹּדהלכה

ׁשנּוי: ּבמחלקת ְֲֶַָֹר"מ
„BÚÂהיא כהן ׂשפתי ּכי ּדרׁשת אם ¿ְְִִִִֵֵַָֹ

לבד ור"מ לקטן ּבין לגדֹול ְְְְֵֵַָָָּבין
ּבר רּבה מׁשיב מה לחלק ׁשּסֹובר ְִֵֵֵֶַַַַָהּוא
וכּו' מצא רּמֹון ר"מ לאלּיהּו ְִִִֵָָָָׁשּלה
מאיר, ר' אּלא ּכן סֹובר אינֹו ֲִֵֵֵֵֶָֹהלא
הּתר ׁשאין ליה סבירא הּׁש"ס ְֲִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּגדֹול יהיה ּבין מּכמלא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹללמד
ּגדֹולה ראיה מה ועֹוד קטן, יהיה ְְְְִֵֶָָָָָָּבין
ר"מ ׁשל הּמעׂשה על ה' ׁשהסּכים ְֲִִִֶֶֶַַַמּזֹו

מּפיו: ׁשמעתא ואמר ְְְִִֶַַַָָָׁשחזר
Ì‡Âּסבר מה מּתחּלה הקב"ה ּתאמר ¿ƒְִִַַַָָֹ

לֹומר ׁשאין ּסבר מה ְֵֶַַַַָּולבּסֹוף
ׁשאמר הּטעם ח"ו ה' מעיני ֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנעלם
וכּו', מצא רּמֹון ר"מ ׁשּלה ּבר ְִִַַָָָָרּבה
ּבעׂשֹותֹו האדם על ה' יקּפיד ּכי ְֲִִַַַַָָָּדע
ולא מה' אּלא נקי ּבֹו יהיה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹּדבר
ׁשּיהיה עד לחטא לֹו ויחׁשב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹמאדם
ר"מ ּכׁשעׂשה ולזה ואדם, מה' ְְְִֵֶֶָָָָָָנקי
ׁשאינֹו מאדם למד ׁשהיה זה ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
לא אבל מה' נקי ר"מ היה ְְֲִֵַָָָָֹּכמלא
אם טעמֹו נֹודע ׁשּלא עֹוד ּכל ֲִֵֶַַָָָֹמאדם
היה ׁשּלא סּבב וזה ּפעלֹו, ויׁשר ְְֳִֵֶֶַָָָָָֹז
חסר להיֹותֹו מּפיו ׁשמּועה אֹומר ְְֲִִִֵַָה'
ׁשל ּביׁשיבה ׁשּנאמר ואחר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשלמּות,
ּבגדר נכנס ּבמעׂשיו לׁשבח טעם ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָמּטה

ּתכף ולזה מּיׂשראל ּגם נקּיים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוהיתם
מּׁשמֹו, ׁשמעתא ואמר חזר ְְְְִִַַַָָָָּומּיד

ר"מ: ּכדברי האמת ְְְֱִֵֶָָּולעֹולם
ÔBÎp‰Âׁשּסֹובר הּוא לרמּב"ם טעם לתת ¿«»ְֵֵֶַַַָָָ

ׁשלמה ּדעת אין הּזה ְְֵֵֶֶַַַַָָׁשּבזמן
מחכם ללמד לֹו להּתיר ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקרא
ּבדעת ׁשלם ׁשהיה ר"מ ׁשּדוקא ְְֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע,
ׁשאין הּדבר לֹו ׁשהּתר הּוא ִִֵֶֶַַָָָֻּובידיעה

ר מּמּנּו ׁשּילמד וּדאי ואּולילחּוׁש ׁשעֹו, ְְְִִִֶֶַַַָֹ
קרא ר"מ ואמר הּתלמּוד ּדּיק לזה ְְְִִֵֶַַַָָָּכי
ּפרּוׁש וכּו' רּמֹון ר"מ וכּו' ודרׁש ְְְְִֵַַָָאׁשּכח
ׁשּיׁשנֹו הּוא ר"מ ׁשל זה ּגדר ְְֵֶֶֶֶַָָּדוקא
הּקלּפה יזרק וּדאי ׁשהּוא לפי זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבהּתר
נכֹונה זֹו ּוסברא האכל, אּלא יאכל ְְְֶֶַָָָָָֹֹֹולא
רמּב"ם סתם לזה היא מעצמּה ְְְִֵֶַַַָָָָָּוסמּוכה
ּבין ּכמלא ׁשאינֹו מהרב ללמד ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאסר
נתמעטּו הּדֹורֹות ּכי לקטן ּבין ְְְֲִִֵַַָָָלגדֹול
וכּיֹוצא, ּבר"מ אּלא זה הּתר לנּו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָואין

ז"ל מּדבריהם ּולמד קי"ב:)וצא (ׁשּבת ְְְִִֵֵֶַַָ

וכּו': ּכמלאכים הראׁשֹונים אם ְְְְִִִִֶַָָָׁשאמרּו
ÏÚÂאֹומרֹו נכֹון על יתּבאר זה ÓL¯ּפי ¿«ְְִִֵֶַָָ¿…

ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ zÚÓLÂּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¿»∆»«¿»ƒְֵ
להבין ל ׁשאין עלי מתנה אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאימתי
מׁשּמר ׁשהּוא מאדם אּלא ְְֵֵֶֶַָָָָׁשמּועה
ׁשהּוא למי ּדוקא אּלא והּמצוֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָהּתֹורה
רּבם אֹו הּדברים ּכל לׁשמע וחסר ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻקטן
צרי ׁשאינֹו הּגדֹול אבל ּככל, ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹׁשהרב
לׁשמע הּוא יכֹול קטן חלק אּלא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלׁשמע
ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומר ׁשאינֹו מאדם ְֲִִֵֵֵֶָָָאפּלּו
הגם מאחר ּתֹורה לֹומד ׁשהיה ְֲֵֵֵֶַַָָָּוּכר"מ
ׁשהיה ּומצוֹות ּתֹורה מׁשּמר היה ְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּתֹוכֹו: ואֹוכל קלּפתֹו ְְִֵֵָזֹורק
‰Èk¯ÓMכט) 'B‚Â ÌÈBb‰ ˙‡ 'B‚Â ˙È¯ÎÈ ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ¿ƒ»∆

.'B‚Â EÏּתלה לּמה א' לדעת צרי ¿¿ִַַָָָָָָ
יכרית ּבכי זרה עבֹודה ׁשמירת ְְְְֲִִִַַַַָָָָאזהרת
ּבאזהרה אינֹו זה ׁשּזּולת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיראה
זרה עבֹודה עֹובדי הּגֹויים את ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּכׁשּיראה
אינֹו, וזה רּבֹות, ׁשנים ּובטּוחים ְְְִִִֵֵֶַָׁשלוים
מׁשּתּנית אינּה עּכּו"ם ְְִֵֵֶַַַַָָׁשאזהרת
ב' להאּמֹות, ּׁשּיארע ּבּמה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻמהּמבחן
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אֹומרֹו והּוא הּואÓL¯ע"כ, אם ּפרּוׁש ְְ¿…ִֵ
וׁשמעּת אז הּתֹורה ׁשּׁשֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָָּבׁשמירה

ואֹומרֹו מּפיהּו. ‰ÌÈ¯·c,ּתֹורה Ïk ˙‡ ְְִִָ∆»«¿»ƒ
ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלדר

ּגמר(ׁשם)ּבחגיגה היכי מאיר ור' וז"ל ְְֲִִִֵֵַַָָָ
ּכי וכּו' והאמר ּדאחר מּפּומיה ְְְִִֵֵַַָָָּתֹורה
ר' לקיׁש ריׁש אמר וגֹו' כהן ְְִִֵֵֵַָָֹׂשפתי
אזני הט ּודרׁש אׁשּכח קרא ְְְִֵֶַַַָָָָמאיר
לא לדעּתם לדעּתי ּתׁשית ולּב ְְְְְְְִִִַַָָֹוגֹו'
קראי קׁשּו וכּו' לדעּתי אּלא ְְְְֱִִֶֶַַָָָנאמר
ּבקטן, הא ּבגדֹול הא קׁשיא לא ְְְְֲֵַַָָָָָָֹאהּדדי
מאי רבא ּדרׁש וז"ל ׁשם עֹוד ְְְַַָָָָָואמרּו

א וגֹו' אגֹוז ּגּנת אל ׁשכחיהּדכתיב ְְְְְֱִִִֵֶַַ
מאי ליה אמר לאלּיהּו ׁשּלא ּבר ִִֵֵַַַַָָָָרּבה
קאמר ליה אמר קוב"ה עביד ְִֵַַָָָָקא
רּבנן ּדכּלהּו מּפּומיהּו ְְְְִֵַַָָָֻׁשמעּתא
ּדגמר מּׁשּום קאמר לא ּדר"מ ְְִִֵַַָָֹּומּפּומיה
ר' ליה אמר ּדאחר מּפּומיה ְְְִֵֵֵַַַָָׁשמעּתא
הּׁשּתא ליה אמר וכּו' מצא רּמֹון ְְִִֵֵַַָָָָמאיר
הּנה ע"כ, וכּו' אֹומר ּבני מאיר ְְְִִִֵֵֵַָקאמר
ללמד יכֹול הּגדֹול ז"ל ּדבריהם ְְְִִִֵֶַָָֹלפי
ּׁשאין מה רׁשע הרב ׁשּיהיה הגם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהרב
ׁשּכתב מצינּו ז"ל ורמּב"ם הּקטן, ְְִֵֶַַַָָָָָּכן

פ"ד) ת"ת אּלא(הל' מהרב ללמד ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָֹ
ּגדֹול ּבין חּלק ולא ה' ּכמלא הּוא ְְְִִֵֵַַָֹאם

הּגמרא: ּכדברי ְְְְִֵַָָָָלקטן
È˙È‡¯Âרמ"ו)לּב"ח סי' יו"ד "ׁשּכתב(ׁש ¿»ƒƒִֶַַָָ

לדעת אּלא ּבּגמרא חלק ְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּכן, סֹובר אינֹו הּׁש"ס אבל מאיר ֲִֵֵֵֵַַָר'
קרא ר"מ ׁשאמר הּׁש"ס לׁשֹון ְְְִֵֶַַַָָודּיק
מאיר ר' ּדוקא מׁשמע ודרׁש ְְְְִֵַַַַָָָָאׁשּכח
ּדבריו ואין ע"כ, ּכן ׁשּסֹובר ְְֵֵֵֶָָהּוא
לֹומר לּתלמּוד לֹו מּנין אחד ְְִִִֶַַַַָנכֹונים,
ּכל עֹומד ּבמחלקת מאיר ר' ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹׁשּמעׂשה
סברא, ּבדבר להׁשוֹות יכֹולין ְְְְְִִֶַַָָָׁשאנּו
מּדרׁשת מאיר לר' ּׁשּמקׁשה מּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַָועֹוד
להׁשוֹותם ׁשחפץ מּוכח כהן ׂשפתי ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכי
ׁשר' האמת ׁשאחר אֹומר אּתה ֱִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאם
ׁשהּוא מהּדרׁשה אתא לחלק ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹמאיר
ּמקׁשה מה ּכן אם הּגדֹול ְִִֵֶַַַָלּמּוד

וגֹו' כהן ׂשפתי ּכי מּדרׁשת ְְְְִִִֵֵַַַָֹהּתלמּוד
זֹו ׁשּדרׁשה ׁשּסֹובר ׁשּתאמר לא ְִֵֶֶֶַָָֹֹאם

לא ׁשאם לֹומרמסּכמת יכֹול היה כן ְִֵֶֶֶַָָָֹֻ
ּתאמר ואם ּכן, ּדֹורׁש אינֹו מאיר ְִִֵֵֵֵַֹר'
מאיר ר' ׁשאמר המתרץ ּכּונת היא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹו
מֹודה ואינֹו ּופרּוׁש וכּו' אׁשּכח ְְְְֵֵֶַָָקרא
חֹוזר מאי ּכן אם וכו' ׂשפתי ְְְִִִֵֵֵַַָּבדרׁשת
זה הּדֹורׁש אם וכּו' קראי קׁשּו ְְִִֵֶַַָָלֹומר
ׁשהּוא רּבא הרי ועֹוד זה, ּדֹורׁש ְֲֵֵֵֶֶַָאינֹו
מה אגֹוז ּגּנת אל ּדרׁש אחרֹון ֱֲִֶַַַַָָָאמֹורא
ּבטיט מלכל ׁשהּוא הגם הּזה ְְְֱֲִֶֶַַָָֻהאגֹוז
ע"כ, וכּו' נמאס ׁשּבתֹוכֹו אכל אין ְְְְִֵֶֶָֹוכּו'
וידּוע מאיר ר' ּכסברת הם אּלּו ְְְִִִֵֵֵַַָָָּודברים
ׁשּמעׂשה ׁשנאמר הגם ּכרבא ְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹּדהלכה

ׁשנּוי: ּבמחלקת ְֲֶַָֹר"מ
„BÚÂהיא כהן ׂשפתי ּכי ּדרׁשת אם ¿ְְִִִִֵֵַָֹ

לבד ור"מ לקטן ּבין לגדֹול ְְְְֵֵַָָָּבין
ּבר רּבה מׁשיב מה לחלק ׁשּסֹובר ְִֵֵֵֶַַַַָהּוא
וכּו' מצא רּמֹון ר"מ לאלּיהּו ְִִִֵָָָָׁשּלה
מאיר, ר' אּלא ּכן סֹובר אינֹו ֲִֵֵֵֵֶָֹהלא
הּתר ׁשאין ליה סבירא הּׁש"ס ְֲִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּגדֹול יהיה ּבין מּכמלא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹללמד
ּגדֹולה ראיה מה ועֹוד קטן, יהיה ְְְְִֵֶָָָָָָּבין
ר"מ ׁשל הּמעׂשה על ה' ׁשהסּכים ְֲִִִֶֶֶַַַמּזֹו

מּפיו: ׁשמעתא ואמר ְְְִִֶַַַָָָׁשחזר
Ì‡Âּסבר מה מּתחּלה הקב"ה ּתאמר ¿ƒְִִַַַָָֹ

לֹומר ׁשאין ּסבר מה ְֵֶַַַַָּולבּסֹוף
ׁשאמר הּטעם ח"ו ה' מעיני ֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנעלם
וכּו', מצא רּמֹון ר"מ ׁשּלה ּבר ְִִַַָָָָרּבה
ּבעׂשֹותֹו האדם על ה' יקּפיד ּכי ְֲִִַַַַָָָּדע
ולא מה' אּלא נקי ּבֹו יהיה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹּדבר
ׁשּיהיה עד לחטא לֹו ויחׁשב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹמאדם
ר"מ ּכׁשעׂשה ולזה ואדם, מה' ְְְִֵֶֶָָָָָָנקי
ׁשאינֹו מאדם למד ׁשהיה זה ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
לא אבל מה' נקי ר"מ היה ְְֲִֵַָָָָֹּכמלא
אם טעמֹו נֹודע ׁשּלא עֹוד ּכל ֲִֵֶַַָָָֹמאדם
היה ׁשּלא סּבב וזה ּפעלֹו, ויׁשר ְְֳִֵֶֶַָָָָָֹז
חסר להיֹותֹו מּפיו ׁשמּועה אֹומר ְְֲִִִֵַָה'
ׁשל ּביׁשיבה ׁשּנאמר ואחר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשלמּות,
ּבגדר נכנס ּבמעׂשיו לׁשבח טעם ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָמּטה

ּתכף ולזה מּיׂשראל ּגם נקּיים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוהיתם
מּׁשמֹו, ׁשמעתא ואמר חזר ְְְְִִַַַָָָָּומּיד

ר"מ: ּכדברי האמת ְְְֱִֵֶָָּולעֹולם
ÔBÎp‰Âׁשּסֹובר הּוא לרמּב"ם טעם לתת ¿«»ְֵֵֶַַַָָָ

ׁשלמה ּדעת אין הּזה ְְֵֵֶֶַַַַָָׁשּבזמן
מחכם ללמד לֹו להּתיר ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקרא
ּבדעת ׁשלם ׁשהיה ר"מ ׁשּדוקא ְְֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע,
ׁשאין הּדבר לֹו ׁשהּתר הּוא ִִֵֶֶַַָָָֻּובידיעה

ר מּמּנּו ׁשּילמד וּדאי ואּולילחּוׁש ׁשעֹו, ְְְִִִֶֶַַַָֹ
קרא ר"מ ואמר הּתלמּוד ּדּיק לזה ְְְִִֵֶַַַָָָּכי
ּפרּוׁש וכּו' רּמֹון ר"מ וכּו' ודרׁש ְְְְִֵַַָָאׁשּכח
ׁשּיׁשנֹו הּוא ר"מ ׁשל זה ּגדר ְְֵֶֶֶֶַָָּדוקא
הּקלּפה יזרק וּדאי ׁשהּוא לפי זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבהּתר
נכֹונה זֹו ּוסברא האכל, אּלא יאכל ְְְֶֶַָָָָָֹֹֹולא
רמּב"ם סתם לזה היא מעצמּה ְְְִֵֶַַַָָָָָּוסמּוכה
ּבין ּכמלא ׁשאינֹו מהרב ללמד ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאסר
נתמעטּו הּדֹורֹות ּכי לקטן ּבין ְְְֲִִֵַַָָָלגדֹול
וכּיֹוצא, ּבר"מ אּלא זה הּתר לנּו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָואין

ז"ל מּדבריהם ּולמד קי"ב:)וצא (ׁשּבת ְְְִִֵֵֶַַָ

וכּו': ּכמלאכים הראׁשֹונים אם ְְְְִִִִֶַָָָׁשאמרּו
ÏÚÂאֹומרֹו נכֹון על יתּבאר זה ÓL¯ּפי ¿«ְְִִֵֶַָָ¿…

ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ zÚÓLÂּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¿»∆»«¿»ƒְֵ
להבין ל ׁשאין עלי מתנה אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאימתי
מׁשּמר ׁשהּוא מאדם אּלא ְְֵֵֶֶַָָָָׁשמּועה
ׁשהּוא למי ּדוקא אּלא והּמצוֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָהּתֹורה
רּבם אֹו הּדברים ּכל לׁשמע וחסר ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻקטן
צרי ׁשאינֹו הּגדֹול אבל ּככל, ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹׁשהרב
לׁשמע הּוא יכֹול קטן חלק אּלא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלׁשמע
ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומר ׁשאינֹו מאדם ְֲִִֵֵֵֶָָָאפּלּו
הגם מאחר ּתֹורה לֹומד ׁשהיה ְֲֵֵֵֶַַָָָּוּכר"מ
ׁשהיה ּומצוֹות ּתֹורה מׁשּמר היה ְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּתֹוכֹו: ואֹוכל קלּפתֹו ְְִֵֵָזֹורק
‰Èk¯ÓMכט) 'B‚Â ÌÈBb‰ ˙‡ 'B‚Â ˙È¯ÎÈ ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ¿ƒ»∆

.'B‚Â EÏּתלה לּמה א' לדעת צרי ¿¿ִַַָָָָָָ
יכרית ּבכי זרה עבֹודה ׁשמירת ְְְְֲִִִַַַַָָָָאזהרת
ּבאזהרה אינֹו זה ׁשּזּולת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיראה
זרה עבֹודה עֹובדי הּגֹויים את ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּכׁשּיראה
אינֹו, וזה רּבֹות, ׁשנים ּובטּוחים ְְְִִִֵֵֶַָׁשלוים
מׁשּתּנית אינּה עּכּו"ם ְְִֵֵֶַַַַָָׁשאזהרת
ב' להאּמֹות, ּׁשּיארע ּבּמה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻמהּמבחן
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(ì)éðtî íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®
älàä íéBbä eãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑,יּוקׁש ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ה)ואפּלּו אני(דניאל זה ואף נקׁשן", לדא ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם, אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש קט)אֹומר: נֹוׁשה(תהלים "ינּקׁש : ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ‰Ì„ÓM.לכלֿאׁשרֿלֹו", È¯Á‡ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ«¬≈ƒ»¿»
EÈ�tÓ∑.ׁשּבידיהם מקלקלים מעׂשים מּפני אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ƒ»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה e„·ÚÈ.אף ‰ÎÈ‡∑על אּלא זרה, עבֹודה על ענׁש ׁשּלא לפי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ≈»««¿ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור כב)זּבּוח ּכאן(שמות ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים לבּדֹו", לה' "ּבלּתי : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּב לעבדּה זרה עבֹודה ׁשל ּדרּכּה לפעֹור,ׁשאם ּפֹוער ּכגֹון אחר, וחּיב.דבר עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
חּיב ּכדרּכּה ׁשּלא אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח .אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היאְך עבֹודתּה ּדרְך על ּתׁשאל ב)ׁשּלא ב, זרה עבודה (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עבֹודתֹו ּדרְך היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּדין ּבית על חּיּוב יׁש כן ּפי על ב)ואף ג, .(שם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי זרה עבֹודה ספרי קֹורין ּדין ּבית ׁשּכאׁשר לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש

הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ׁשּמעל אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה,

זרה. לעבֹודה מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם זרה) עבֹודה (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכְך נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻעצמֹו,

a˙¯ל ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡�‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

L˜pzאֹומרֹו Ôt'וגֹוÌ„ÓM‰ È¯Á‡ ְ∆ƒ»≈ְ«¬≈ƒ»¿»
ׁשּנׁשמדּו ׁשּיראה אחר אדרּבא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹהלא

לא הּמאֹורלפניו ודברי אחריהם, יּנקׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּכתּוב ּביּׁשּוב ּבֹו הסּפיקּו לא ז"ל ְְִִִִַַָֹרׁש"י

אֹומרֹו ג' נכֹון, L¯„zעל ÔÙe L˜pz Ôt ְַָ∆ƒ»≈∆ƒ¿
עבֹודתם ּדריׁשת היא ׁשהּנקיׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָּכיון
לדרׁש וגֹו' ּתּנקׁש ּפן לֹומר לֹו ְְִִֵֶַָָָהיה

אֹומרֹו ד' וגֹו', יאמרּו,Ó‡Ï¯אחרי למי ְְֲֵַ≈…ְְִֹ
אֹומרֹו מאמר‡ÎÈ‰ה' ּכּונת ידּוע אין ְ≈»ֲֵַַַַָָָ

מדּמה, אֹו מתמיּה, אֹו ׁשֹואל, אם ְְִִֵֶֶַַַזה
ו' המכּון, ידּוע אין הּפרּוׁשים ְְִֵֵַַַָָָֻּולכל

˙‚¯Úאֹומרֹו ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ïקׁשה ְ……≈»»¿…ƒ¿«ֶָ
יגרע לבל ה' יצו תגרע לא ְְְְְִִִַַַַָָֹּבׁשלמא
זרה עבֹודה על ׁשּצּוה האזהרֹות ְֲִִֶַַָָָָָָָמּכל
לבל אם ללּמד, ּבא מה תסף לא ְְֲִֵֵַַַָָֹֹאבל

ּכתיב ׁשהרי אינֹו זה סיגים, (סֹוףיֹוסיף ְְֲִִִֵֵֶֶָ
אחרי) ּומצינּופ' מׁשמרּתי, את ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּדדמי ּכל לגּדר ׁשהחמירּו ז"ל ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלרּבֹותינּו
מיני יאסר לבל ואם זרה, ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹלעבֹודה
הרי הּכתּוב, הזּכיר ׁשּלא זרה ְֲֲִִֵֶַָָָָֹעבֹודה
עבֹודה מין ּכל הּכתּוב ׁשאסר ֲִִֶַַָָָָָמצינּו

ָָזרה:
ÔÎ‡להזהיר ׁשּבא הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֶַַַַָָָ

אדם יטעה אׁשר הּטעּיֹות ְֲִֶֶַַָָָֻעל

רׁשעים ּתחזינה עיניו אׁשר ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָמּמחזה
לא ּנפׁש מּמה ויאמר יּכרתּו, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמארץ
ּתאמר אֹו מּׁשּתים, אחת מּלֹומר ְִִִִַַַַַַָֹיּמנע
היא הּנכרתים ׁשעֹובדים זֹו ְְֲִִִִֶֶַָָׁשעבֹודה
על ה' הקּפיד ולזה עבֹודה ְְֲֲִִֶַָָָחׁשּובה
מארץ ויּסחם לֹו ולא לזּולתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָֹעׂשֹותם
ׁשעֹובדים זֹו ׁשעבֹודה ּתאמר אֹו ְֲִִֶֶַַַָֹהחּיים,
להתקּנאֹות עבֹודה חׁשּובה אינּה ְְְֲֲִִֵַַָָָהּגֹוים
ׁשּתאמר ּכמֹו ונֹוקם קּנא אל ְְֵֵֶֶַַָָָֹעליה
אֹו לפעֹור הּפֹוער למרקֹוליס ְְְִִֵֵַַַהּזֹורק
והראיה לזה וכּדֹומה לּמל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹהּמעביר
אלהים, לה' זֹו עבֹודה עֹובדין ְֱֲִִֵֶַָֹׁשאין
לא הּגֹוים להכרית ה' ׁשהקּפיד ְְְְִִִִֶַַַַֹוטעם
ׁשּלא על אּלא ּכזֹו עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֶֶֶַַָָָָֹעל
ועזבּו הראּויה ּבעבֹודה לה' ְְְֲֲַָָָָָָעבדּוהּו
חלּקֹות מּב' אחת וכל מצוֹות, ְְְֲִִַַָָֻׁשאר
זה הרי ּבדעּתֹו הּמכריע ׁשּיכריע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַאּלּו
ׁשהעבֹודה לֹומר יכריע אם ּתֹורה, ְֲִִִֵֶַַַָָָּבּטל
הּסברא לֹו ּתבֹוא ראּויה עבֹודה ְְֲִַָָָָָהיא
העבֹודֹות ּבמיני אלהינּו לה' ְֱֲֲִֵֵַַָֹֹלעבד
ואם לּזּולת, ּכׁשנעׂשּו קּנא ׁשּבהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעצמן
לֹו ּתבֹוא עבֹודה ׁשאינּה לֹומר ְֲִֵֶַַַָָָיכריע
ׁשאין ּכיון ּכן הּוא ּגם לעׂשֹות ְֲֵֵֵֶַַַָָָהּסברא

עבֹודה מעׂשה מאמרזה ּבא לזה זרה, ֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָ

ואמר È¯ÎÈ˙ה' Èk'וגֹוEÏ ¯ÓM‰ ְַָƒ«¿ƒְƒ»∆¿
הרׁשּומֹות, חלּקֹות מּב' ּבאחד ְְְֲִִִַַָֻמּלטעֹות
ׁשעבֹודתם מהׁשמדתם הּבא טעּות ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָּכנגד

ל הּׁשמר אמר L˜pzעבֹודה Ôt ְֲִֶַָָָ∆ƒ»≈
Ì‰È¯Á‡ׁשּפירׁש"י ּכמֹו ּתּנקׁש ּפרּוׁש «¬≈∆ְִִֵֵֵֶַָ

לעׂשֹות ּכרּו להיֹות אחריהם ְֲֲִִֵֵֶַַָָּתּטרף
אחר עֹובדֹו ׁשאני לאלהי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹּכמעׂשיהם
ׁשעֹובדים על ה' ׁשהקּפיד רֹואה ְְֲִִִִֶֶֶֶַׁשאני

אֹומרֹו והּוא לזּולתֹו ‰Ì„ÓMּבזה È¯Á‡ ְְְֶָָ«¬≈ƒ»¿»
,EÈ�tÓמהבחנת הּבא טעּות ּוכנגד ƒ»∆ְְֵֶֶַַַָָָ

זֹו עבֹודה ואין ּבזּויה היֹותּה ְְֱֲֲֵָָָָָהעבֹודה
עליה ה' יקּפיד ולא עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָֹנקראת
וכּדֹומה לבּזֹותֹו לּפעֹור לפער ְְְְֲִֶַַַַָֹלעׂשֹותּה

Ì‰È‰Ï‡Ïאמר L¯„z ÔÙe'ּפי וגֹו' ַָ∆ƒ¿≈…≈∆ְֵ
ּומאמצעּות העבֹודה ּבמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַָָָּתדרׁש

אֹומרֹו והּוא ּתאמר, ּבּה הׂשּכלת¯Ó‡Ï ְְְְַַָָָֹ≈…
ÌÈBb‰ e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡הּוא ּתמּוּה ּדבר ּפי' ≈»««¿«ƒֵַָָָ

אין ּכזֹו ּבזּויה עבֹודה יעבדּו אי ְְֲִֵֵַַָָָּכי
לעׂשֹות אני ויכֹול עבֹודה חׁשּובה ְֲֲֲֲִַָָָזֹו
חּבה ולא ּכבֹוד לא ּבזה אין ּכי ְִִֵֵֶָָָֹֹּכן

אֹומרֹו והּוא זרה, Ôkלעבֹודה ‰NÚ‡Â ְְֲַָָָ¿∆¡∆≈
È�‡ Ìbאבן ולזרק לּפעֹור לפער «»ƒְְְְִִֶֶַֹֹ

ּתאמר ּפן הּׁשמר מרקֹוליס, ְְִִִִֶֶַַַָֹּברגימת
ֵּכן:

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(àì)éäìà äåäéì ïë äNòú-àìäåäé úáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי)ּכֹוכבים עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו .ׁשּכפתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑ׁשּכל ּבּפרׁשה, האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון ÂÈÏÚ.'הּׁשמר', ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי)טֹוטפֹות חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ……≈»»ֲִָָ

ארּבע ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּכהניםּבתפּלין, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékúBà E ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−
:úôBî Bà¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית חרב(שם): "יהיֿנא : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" ÙBÓ˙.אלֿהּגּזה B‡∑אחרים:.ּבארץ ‡B˙[ספרים EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, לאתת(בראשית "והיּו : ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְְִִִַַָָֹֹ

ÙBÓ˙.ּולמֹועדים" B‡∑לא" כן ּפי על אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְֲִ≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אלהיכם ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹתׁשמע

החיים."אתכם אור ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§¨−§¨«¨§¥«

Ïkלא È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Óƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·� C�Èa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
Ôe�zÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙ�Â¿ƒ¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ó‚Âאמר'‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ ‡Ïּכנגד זה ¿»«ֶֹ…«¬∆≈«ְֶֶֶ
לעׂשֹות ׁשּיחׁשב הראׁשֹונה ֲֲִֶַַָָָֹטעּות
וׁשלל הּגֹוים, ׁשעֹובדים עבֹודה מין ְְֲִִִֶַַַָָלה'
ואמר הּטעּות ּבא ׁשּמּמּנה הּסברא ְְִִֶֶַַַַָָָָָָעּקר
eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz Ïk ˙‡ Èkƒ∆»¬«¬∆»≈»
מתקּנא ׁשה' חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְְִֵֵֶֶַַָֹוגֹו'
לא לזּולתֹו זה מׁשּבח מעׂשה ְְֲִֶֶֶַָָֹֻׁשעֹוׂשים
ּבעיני הּׂשנאּוי ּדבר אּלא אינֹו הּוא ְְֵֵֵֵֶַָָָָכן
ּגם זר ּדבר לֹומר ּכן ּגם וסמ ְֵַַַַָָָָה',

ּכאֹומרֹו אדם Ì‰È�aּבעיני ˙‡ Ìb'וגֹו ְְְֵֵָָ«∆¿≈∆ְ
,eÙ¯NÈׁשאין ב' טעּות ּגם ּומעּתה ƒ¿¿ֵֵֶַַָָ

על מקּפיד ה' ואין עבֹודה זֹו ְְֲֲִֵַַָָעבֹודה
ּכי ּדבריו ּבנעם ּבזה סתר ְְֲִִֶַַַַָָָָֹהּמעׂשים

ה'הּמ אֹותֹו ׂשֹונא עצמֹו מּצד עׂשה ְֲִֵֶַַַַ
אֹומרֹו והּוא וכבֹוד, מעלה ׁשאינּה ְְְֲֲֵֶַַָָָהגם
Ô‰È‰Ï‡Ï eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz¬«¬∆»≈»≈…≈∆
מתעב הּוא עצמֹו מּצד הּמעׂשה ְְֲִֵֶַַַַָֹּפי'
ּדברים הרּבה ׁשּתעב ּכדר ה', ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּבעיני
ּכמֹו מׂשּכיל, לכל מּׂשג טעם ְְְְִַַַָָֹֻּבלא

ׁשּיחּפצּו הגם אחיֹות ב' אּסּור ְְֲֲִֶֶַַַָֹׁשּתאמר
כן ּכמֹו לזה, וכּדֹוּמה ּבּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם
הגם זרה לעבֹודה זה מעׂשה ֲֲֲֶֶַַַַָָָָאסר
לעבֹודתֹו ׁשּיעׂשּוהּו חפץ ֲֲֵֵֶֶַַָָׁשאין

ְַָהּקדֹוׁשה:
¯Ó‚Âאֹומרֹו¯·c‰ Ïk Ï‡וגֹו'‡˙ ¿»«ְ≈»«»»ְ…

ÛÒ˙'וגֹוÚ¯‚˙ ‡ÏÂּדברנּו לפי …≈ְ¿…ƒ¿«ְְִֵָ
ּכנגד תסף לא ּפי' נכֹון, על ְֵֵֶֶַָָֹֹיבֹוא
יעׂשה ׁשּלא לאלהיהן הּגֹוים ֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹֹעבֹודת
ּפי' מּמּנּו תגרע ולא ה', לעבֹודת ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹמהם
עבֹודה ׁשל הּבזּויֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֶַַָלהּתיר
האּסּור, ּבכלל הּכל אּלא ּכּנזּכר ְְִִִֶַַַַָָָָֹזרה

הּדקּדּוקים: ּכל נתיּׁשבּו ְְְִִִֶַַָָּובזה
�·Èk.‡Èב) Ea¯˜a Ìe˜Èאֹומרֹו‡È·� ƒ»¿ƒ¿¿»ƒְ»ƒ

הגם לנביא מחזק הּוא אפּלּו ְְֲֲִִֵַָָֻּפרּוׁש
לעבר ל אמר אם אצל נאמן ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
ּבהר ּכאלּיהּו ׁשעה לפי מצוה איזֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָעל

י"ח)הּכרמל יאמר(מ"א אם אעפ"כ וכּו' ְְִֶַַַֹ
מיתה: חּיב ע"ז ׁשּתעבד ְֲִֶַַָָֹל

Ô˙�Â.'B‚Â ˙B‡ EÈÏ‡לּמה לדעת צרי ¿»«≈∆¿ִַַָָָָ
הּנביא מאמר ּבתחּלה הזּכיר ְְֲִִִִִַַַָָֹלא
צרי עֹוד וגֹו'. האֹות נתן ׁשעליו ְִֶַָָָָָָָּדבר

אֹומרֹו ּכּונת ‰‡B˙לדעת ‡·e'וגֹו ְַַַַָָ»»ְ
¯Ó‡Ïהלא האֹומר הּוא האֹות וכי וגֹו' ≈…ְְֲִֵָָֹ

זרה עבֹודה לעבד האֹומר הּוא ֲֲִֵַַָָָָָֹהּנביא
מיתה: ׁשּמתחּיב הּוא זה ְִִֵֶֶֶַַָׁשעל

‰‡¯�Âנביא ּכנגד לדּבר הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אמר ה' זה ּבסדר ודּבר ְְִֵֵֶֶֶַָָׁשּבא
זה אֹות אֹו זה מֹופת יּתן ׁשאם ִִֵֵֵֶֶֶָאליו
עבֹודה ׁשּנעבד לֹומר הּוא האֹות ֲֲֶַַַַָָָֹּכּונת
ּבסדר והּמֹופת האֹות יהיה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָזרה
לתעבּה אדרּבא אּלא ּכן הּכּונה אין ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

הראׁשֹון, ּכמׁשּפטּה ‰‡B˙ּולׂשרפּה ‡·e ְְְְִִָָָָָ»»
˙ÙBn‰Âאמר לא ׁשהּוא הגם ּפרּוׁש ¿«≈ֲֵֶַַָֹ

האֹות ׁשניהם ּובאּו זה אֹו זה אֹו ְֵֶֶֶֶָָָאּלא
ׁשּיּגידּו אמר אׁשר ּבסדר והיּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָוהּמֹופת

ע"ז, ׁשּיעבדּו ׁשרצֹונֹו ה' ּכּונת Ï‡על ְְֶֶַַַַַָ…
ÚÓL˙'וגֹו הּנביא מיתה וחּיב וגֹו' ƒ¿«ְְְִִַַָָָ



מז d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(àì)éäìà äåäéì ïë äNòú-àìäåäé úáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי)ּכֹוכבים עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו .ׁשּכפתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑ׁשּכל ּבּפרׁשה, האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון ÂÈÏÚ.'הּׁשמר', ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי)טֹוטפֹות חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ……≈»»ֲִָָ

ארּבע ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּכהניםּבתפּלין, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékúBà E ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−
:úôBî Bà¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית חרב(שם): "יהיֿנא : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" ÙBÓ˙.אלֿהּגּזה B‡∑אחרים:.ּבארץ ‡B˙[ספרים EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, לאתת(בראשית "והיּו : ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְְִִִַַָָֹֹ

ÙBÓ˙.ּולמֹועדים" B‡∑לא" כן ּפי על אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְֲִ≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אלהיכם ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹתׁשמע

החיים."אתכם אור ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§¨−§¨«¨§¥«

Ïkלא È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Óƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·� C�Èa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
Ôe�zÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙ�Â¿ƒ¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ó‚Âאמר'‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ ‡Ïּכנגד זה ¿»«ֶֹ…«¬∆≈«ְֶֶֶ
לעׂשֹות ׁשּיחׁשב הראׁשֹונה ֲֲִֶַַָָָֹטעּות
וׁשלל הּגֹוים, ׁשעֹובדים עבֹודה מין ְְֲִִִֶַַַָָלה'
ואמר הּטעּות ּבא ׁשּמּמּנה הּסברא ְְִִֶֶַַַַָָָָָָעּקר
eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz Ïk ˙‡ Èkƒ∆»¬«¬∆»≈»
מתקּנא ׁשה' חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְְִֵֵֶֶַַָֹוגֹו'
לא לזּולתֹו זה מׁשּבח מעׂשה ְְֲִֶֶֶַָָֹֻׁשעֹוׂשים
ּבעיני הּׂשנאּוי ּדבר אּלא אינֹו הּוא ְְֵֵֵֵֶַָָָָכן
ּגם זר ּדבר לֹומר ּכן ּגם וסמ ְֵַַַַָָָָה',

ּכאֹומרֹו אדם Ì‰È�aּבעיני ˙‡ Ìb'וגֹו ְְְֵֵָָ«∆¿≈∆ְ
,eÙ¯NÈׁשאין ב' טעּות ּגם ּומעּתה ƒ¿¿ֵֵֶַַָָ

על מקּפיד ה' ואין עבֹודה זֹו ְְֲֲִֵַַָָעבֹודה
ּכי ּדבריו ּבנעם ּבזה סתר ְְֲִִֶַַַַָָָָֹהּמעׂשים

ה'הּמ אֹותֹו ׂשֹונא עצמֹו מּצד עׂשה ְֲִֵֶַַַַ
אֹומרֹו והּוא וכבֹוד, מעלה ׁשאינּה ְְְֲֲֵֶַַָָָהגם
Ô‰È‰Ï‡Ï eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz¬«¬∆»≈»≈…≈∆
מתעב הּוא עצמֹו מּצד הּמעׂשה ְְֲִֵֶַַַַָֹּפי'
ּדברים הרּבה ׁשּתעב ּכדר ה', ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּבעיני
ּכמֹו מׂשּכיל, לכל מּׂשג טעם ְְְְִַַַָָֹֻּבלא

ׁשּיחּפצּו הגם אחיֹות ב' אּסּור ְְֲֲִֶֶַַַָֹׁשּתאמר
כן ּכמֹו לזה, וכּדֹוּמה ּבּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם
הגם זרה לעבֹודה זה מעׂשה ֲֲֲֶֶַַַַָָָָאסר
לעבֹודתֹו ׁשּיעׂשּוהּו חפץ ֲֲֵֵֶֶַַָָׁשאין

ְַָהּקדֹוׁשה:
¯Ó‚Âאֹומרֹו¯·c‰ Ïk Ï‡וגֹו'‡˙ ¿»«ְ≈»«»»ְ…

ÛÒ˙'וגֹוÚ¯‚˙ ‡ÏÂּדברנּו לפי …≈ְ¿…ƒ¿«ְְִֵָ
ּכנגד תסף לא ּפי' נכֹון, על ְֵֵֶֶַָָֹֹיבֹוא
יעׂשה ׁשּלא לאלהיהן הּגֹוים ֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹֹעבֹודת
ּפי' מּמּנּו תגרע ולא ה', לעבֹודת ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹמהם
עבֹודה ׁשל הּבזּויֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֶַַָלהּתיר
האּסּור, ּבכלל הּכל אּלא ּכּנזּכר ְְִִִֶַַַַָָָָֹזרה

הּדקּדּוקים: ּכל נתיּׁשבּו ְְְִִִֶַַָָּובזה
�·Èk.‡Èב) Ea¯˜a Ìe˜Èאֹומרֹו‡È·� ƒ»¿ƒ¿¿»ƒְ»ƒ

הגם לנביא מחזק הּוא אפּלּו ְְֲֲִִֵַָָֻּפרּוׁש
לעבר ל אמר אם אצל נאמן ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
ּבהר ּכאלּיהּו ׁשעה לפי מצוה איזֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָעל

י"ח)הּכרמל יאמר(מ"א אם אעפ"כ וכּו' ְְִֶַַַֹ
מיתה: חּיב ע"ז ׁשּתעבד ְֲִֶַַָָֹל

Ô˙�Â.'B‚Â ˙B‡ EÈÏ‡לּמה לדעת צרי ¿»«≈∆¿ִַַָָָָ
הּנביא מאמר ּבתחּלה הזּכיר ְְֲִִִִִַַַָָֹלא
צרי עֹוד וגֹו'. האֹות נתן ׁשעליו ְִֶַָָָָָָָּדבר

אֹומרֹו ּכּונת ‰‡B˙לדעת ‡·e'וגֹו ְַַַַָָ»»ְ
¯Ó‡Ïהלא האֹומר הּוא האֹות וכי וגֹו' ≈…ְְֲִֵָָֹ

זרה עבֹודה לעבד האֹומר הּוא ֲֲִֵַַָָָָָֹהּנביא
מיתה: ׁשּמתחּיב הּוא זה ְִִֵֶֶֶַַָׁשעל

‰‡¯�Âנביא ּכנגד לדּבר הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אמר ה' זה ּבסדר ודּבר ְְִֵֵֶֶֶַָָׁשּבא
זה אֹות אֹו זה מֹופת יּתן ׁשאם ִִֵֵֵֶֶֶָאליו
עבֹודה ׁשּנעבד לֹומר הּוא האֹות ֲֲֶַַַַָָָֹּכּונת
ּבסדר והּמֹופת האֹות יהיה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָזרה
לתעבּה אדרּבא אּלא ּכן הּכּונה אין ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

הראׁשֹון, ּכמׁשּפטּה ‰‡B˙ּולׂשרפּה ‡·e ְְְְִִָָָָָ»»
˙ÙBn‰Âאמר לא ׁשהּוא הגם ּפרּוׁש ¿«≈ֲֵֶַַָֹ

האֹות ׁשניהם ּובאּו זה אֹו זה אֹו ְֵֶֶֶֶָָָאּלא
ׁשּיּגידּו אמר אׁשר ּבסדר והיּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָוהּמֹופת

ע"ז, ׁשּיעבדּו ׁשרצֹונֹו ה' ּכּונת Ï‡על ְְֶֶַַַַַָ…
ÚÓL˙'וגֹו הּנביא מיתה וחּיב וגֹו' ƒ¿«ְְְִִַַָָָ
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(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
úòãì íëúà íëéäìà äåäé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà äåäé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨

:íëLôðהחיים אור ©§§¤«

(ä)åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà äåäé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³
:ïe÷aãú Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑ּבקֹול ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְ
˙e„·Ú.הּנביאים B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו.Ôe˜a„˙ B·e∑(יד חֹולים!(סוטה ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: הּדבק ְִִַ¿«¬…ְְִָƒ¿»ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה החיים.ּכמֹו אור ְֶַָָָָ

ÌÏÁÏד B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ� ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עד ׁשּיעבדּו ּבדבריו החליט ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹהגם
האֹומרים והם והּמֹופת האֹות ְְְִֵֵַָָּבֹוא
אֹו אּלא אמר לא ׁשהּוא ועֹוד ְֲֶֶַַָָֹֹלעבד,
ּפי על אף ׁשניהם והיּו מֹופת אֹו ְְִֵֵֶַַָאֹות

וגֹו': תׁשמע לא ְְִֵַֹכן
Èk.'B‚Âד) ‰q�Óּכי מעּתה ּתאמר ואם ƒ¿«∆¿ְִִֵַַָֹ

יּומת לּמה זה נביא ה' ּבא ְִֵֶַַָָָָלנּסֹותינּו
ּכי ונראה לנּסֹות, ּבפיהּו ה' ּדבר ְְְְְִִִִֶַַאם

q�Ó‰מאמר Èkּב ה'לא ּכי לֹומר א ֲַַƒ¿«∆ִַָֹ
אּלא האּלה ּכּדברים לֹו' לּנביא ְִִֵֶֶַַַָָָָָאמר
ואמר ה' ׁשּנתן לּמֹופתים טעם לתת ְְִֵֶַַַַַָָָָּבא

‰q�Ó Èkמֹופת נתן ה' זה ּוכפי וגֹו', ƒ¿«∆ְְִֵֶַָ
לנּסֹות: ְֶַזה

B‡זה ואֹות מֹופת לעֹולם ּכי ְְְִֵֶֶָָאפׁשר
לאׁשר אּלא לנּסֹות ה' עׂשאֹו ְֲֲֶֶַַָָֹלא
מעׂשה נפלאים הּׁשמים אֹותֹות ְֲִִִִֵַַַַָָיּגידּו
למה ּתׁשּובה מנּסה ּכי טעם ונתן ְְְְִֶַַַַַָָה',
הסיר לא ה' לּמה יׂשראל ְְִִֵֵֶָָָֹֹּׁשּיאמרּו
יׂשראל יטעּו לבל והאֹות ְְְְִִֵֵַַָָהּמֹופת

אמר לזה ה' q�Ó‰מאחרי Èk'וגֹו ֲֵֵֶַַָָƒ¿«∆ְ
זּולת אבל ּכמנהגֹו, העֹולם הּניח ְְֲִִִֶַַָָָָָלזה
ידי ּתחזקנה לבל יעׂשה ה' זה ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָטעם
מֹופת: ולא אֹות לא יהיה ולא ְְְְִִֵֶָֹֹֹרׁשעים

È¯Á‡.'B‚Âה) הפסיק‰' לּמה קׁשה «¬≈¿ְִִֶָָָ
נביא מׁשּפט ּבאמצע זה ְְְְְִִֶֶַַָּבפסּוק
והּנביא אֹומר הּוא אחריו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשקר
לאֹומרֹו לֹו ׁשהיה יּומת וגֹו' ְְְֶַָָָההּוא
צרי עֹוד וגֹו'. והּנביא ּפסּוק ְְִִַַַָָָאחר
הּדברים אּלה ּכל הארי לּמה ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָלדעת
e„·Úz eÚÓLz e¯ÓLz e‡¯Èz eÎÏz≈≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿»«¬…

:Ôe˜a„zƒ¿»
‰‡¯�Âהּכללים הּדברים להעיר ׁשּבא ¿ƒ¿∆ְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשּתדע ּכדי ה' ּבעבֹודת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁשנם
ּכׁשּיאמר והחֹולם הּנביא לחּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹמהם

לֹומר והתחיל לע"ז מהּנה אחת ְְְֲִִֵֵַַַַָלעׂשֹות
קּבלת מצות זֹו ּתלכּו אלהיכם ה' ְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹאחרי
ולא ה' אחרי ללכת ׁשמים מלכּות ְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹעל
אמר ׁשאם למדּת הא זּולתֹו, ְֲִֵֶַַַָָָָָאחרי
אחריה ללכת ע"ז עליהם לקּבל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנביא
עתיד לׁשֹון ּתלכּו לֹומר ודקּדק ְְְִִֵֵֵַַָָחּיב,
ׁשּמתחּיב הּנביא חּיּוב ּבׁשעּור ְְְֲִִִִִֵֶַַַָלהעיר
עּתה עבד קּום אמר ׁשּלא ׁשהגם ֲֲֶֶַַַָָָָֹֹעליו,
למחר לאלּה עליכם ע"ז ּתקּבלּו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
הּדברים להם ׁשאמר מעת מיתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיתחּיב

לעתיד: ׁשּדבריו ְְֲִֶַָָָהגם
B¯ÓB‡Â.e‡¯È˙ B˙‡Âאֹותֹו ּדוקא ּפרּוׁש ¿¿¿…ƒ»ְֵַָ

הּכּונה זרה, לעבֹודה ולא ְֲִַַַָָָָָָֹּתיראּו
זרה מעבֹודה יראּו לֹומר ּבא ְֲִִֵֶַָָָָׁשאם
לּה לעׂשֹות אמר ׁשּלא הגם ְֲֲִֶַַַָָֹּפלֹונית
ׁשּמא ליראה אּלא לעבדּה ולא ְְְְְִֶֶָָָָָָָֹּדבר
יתּבר יראתֹו ממעט זה ואין לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּתריע
לבד אֹותֹו ּכי מיתה חּיב כן ּפי על ְִִִֵַַַַָָאף
ּתׁשמרּו מצֹותיו ואת ואֹומרֹו ְְְְְִִִֶָָֹייראּו
הּכּונה זרה, עבֹודה מצות ולא ְְְֲִִַַַָָָָָָֹמצוֹותיו
לעׂשֹות זרה עבֹודה ּתצּוה ׁשאם ְֲֲִֶֶֶַַָָָָּבזה
ׁשּתאמר ּכגֹון הנאה ּבֹו ׁשּיׁש ְֲֵֶֶַָָָָֹּדבר
יעׂשה להרויח ׁשּירצה מי זרה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָעבֹודה
ואין לזה וכּדֹומה וירויח זה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּדבר
זרה לעבֹודה ׁשּנֹוגע ּדבר זה ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָּבמעׂשה
זה ּבדבר ׁשאין ּכיון לֹומר מקֹום ְְֵֵֵֶֶַָָָָויׁש
ת"ל ּכלּום, ּבכ אין עבֹודה ְְֲִֵָָמין
ּבא ואם ּתׁשמרּו, יתּבר ְְְְִִִִַָָָֹמצוֹותיו
ּדברי ׁשּיעׂשּו לֹו צּוה ׁשה' לֹומר ְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנביא
ּובקלֹו ואֹומרֹו יּומת. ויצליחּו ּבזה ְְְְְִֶַַָֹע"ז
הּוא יתּבר ּבקֹולֹו ּדוקא ּפרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָתׁשמעּו
ּוללּמד ללמד לׁשמע לכם ְְְִִֵֵֶֶַָֹֹׁשּיׁש
ׁשל ּבקֹולּה ולא הּטהֹורֹות ְְְְִֶַָָֹאמרֹותיו
אמרה זרה עבֹודה ׁשאם זרה, ְֲֲִֶָָָָָָָָעבֹודה

ּבא ואם לׁשמעם, אסּור אמרים ְְְֲִִֵָָָָָאיזֹו
לעבֹודה ליל ה' ׁשּצּוה ואמר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּנביא
ּבהם ׁשאין הגם ּדבריה לׁשמע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹזרה
על אף מּמּנה ליראה ולא מעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלא

יּומת: כן ִֵַּפי
B¯ÓB‡Â.e„·Úz B˙‡Âולא לה' ּפרּוׁש ¿¿¿…«¬…ְֵַֹ

ּדר על ּבזה והּכּונה ְְֶֶֶַַַָָָָלזּולתֹו,
ז"ל נ"ז)אֹומרם לבן(ּגּטין קיסר ׁשאמר ְְִִֵֵֶַָָָ

טּבעּתֹו להׁשלי ׁשּיערים חּנה ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָקטן
ויביאּנּה ויל זרה עבֹודה לפני ידֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמעל
ּבלּבֹו ׁשאין הגם ׁשעבד לרֹואים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָויראה
ּובא ּכאן עד וכּו', רצה ולא ְְְְַַָָָָָֹלעבדּה
לֹומר נביא ּבא ׁשאם לֹומר ּכאן ִִֶַַַָָָָהּכתּוב
ּכן לעׂשֹות מרׁשהּו ה' ּכי ה' ּפי ְֲִִֵֵַַַעל

הּנביא: ִַַָיּומת
B¯ÓB‡Â.Ôe˜a„˙ B·eּדר על יתּבאר ¿¿ƒ¿»ְִֵֶֶַָ

ז"ל קי"א:)אֹומרם וכי(ּכתּבֹות ְְְִָֻ
ׁשּיּדבק אּלא ּבּׁשכינה לּדבק ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאפׁשר
לּׁשכינה מרּכבה ׁשהם ּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבלֹומדי
ה' צּוה וכאן ,יתּבר ּבֹו נדּבק ְְְְִִִִַָָָָּוכאּלּו
ּוקדֹוׁשיו ה' ּבקרֹובי אּלא יּדבק ְְִִֵֵֶֶָָָֹׁשּלא
עבֹודה ּבקרֹובי יּדבק ׁשּלא ּבא ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹולׁשלל
ה' ּבמאמר ואמר נביא ּבא ואם ְְְֲִִַַַָָָָָזרה,
ואּולי ההּוא. הּנביא יּומת ּכן ְֲִֵַַַַַָלעׂשֹות

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ‰‡B˙ּכי ‡·e ְְְִִֵֶַָ»»
ÌÈ‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÎÏ� ¯Ó‡Ï ˙ÙBn‰Â¿«≈≈…≈¿»«¬≈¡…ƒ

ÌÈ¯Á‡אלהים ונעבדה נלכה אמר ולא ¬≈ƒְְְְֱִֵַַַָָָֹֹ
יאמרּו לא אם ּגם ׁשחּיבין לֹומר ְֲִִִֵֶַַַָֹֹאחרים
ונעבדם, אמר ׁשּגמר והגם ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹֹלעבד,
ונעבדם לֹומר ׁשּסֹופֹו ּבזה ְְֵֶֶַַַָָָָָהּכּונה
ׁשרׁשם ּפרטים ּכל על ׁשּיתחּיב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּולעֹולם
ּגמר ולזה וגֹו', ה' אחרי ּבּפסּוק ְְֲֵֶַַַָָָה'

‰‰e‡אמר ‡È·p‰Âׁשרצה ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿«»ƒ«ְֵֶָָ
אמר הּמיתה וטעם יּומת, האמּור ְְִֵַַַַַָָָָָלנּגד

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà äåäé-ìò äøñ-øaã|õøàî ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤

øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯
éäìà äåäé Eeöñ :Eaøwî òøä zøòáe da úëìì E ¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰¯Ò∑ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר .(אבווענדונג)ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,החיים.ׁשּפדא אור ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

ÏË˜˙Èו ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·�e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰',הּכתּוב ÏÚ ‰¯Ò ¯ac Èkוהגם ַָƒƒ≈»»«ֲַַ
זרה עבֹודה לעבד ּבפרּוׁש הסית ְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּׁשּקר על הּכתּוב מחּיבֹו כן ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַַָאף
ּכאּלה, רעים ּדברים ׁשּנּבא ה' ְִִִֵֶֶַָָָָעל
נביאֹו, ינּבא לא ּכזֹו ׁשּנבּואה ה' ְְְִִֵֶַַָָֹּומֹודיע
לבּטל ליׂשראל לֹומר ׁשּינּבאֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָוהגם
ּבׁשאר ּדוקא ׁשעה, הֹוראת מצוה ְְְִִֵַַָָָָָָאיזֹו
ׁשהּוא ּכל זרה ּבעבֹודה אבל ְֲֲִֶַָָָָָמצוֹות,
מיתה, עליו ׁשחּיב ּדבר ּבין ְִִֵֶַָָָָָָּבאּסּור,
לא מיתה עליו חּיב ׁשאינֹו ּדבר ִֵֵֶַָָָָָָֹּובין
לפי אפּלּו לעׂשֹותֹו עליו ה' ְְֲֲִִִַַָָיסּכים
ענה ׁשקר נביא ּכן אמר ואם ְִִֵֶֶַָָָָָָׁשעה,
ּדּבר ּכי וז"ל ּבספרי אמרּו וכן ְְְְְִִִִֵֵַָּבה',
הקב"ה ׁשל ּדבריו לזּיף ׁשּבא ְְֵֶֶַָָָָָסרה

מת: הּוא זּיּופֹו ועל ְִֵַע"כ,
ıeÁÂׁשּבא הּכתּוב יתּבאר מּדרּכנּו ¿ְְִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּכלל הּתֹורה ּכללּות על ְְְִֶַַַַָָָלהזהיר
,הּדר זה על מׁשנה סדרי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבׁשּׁשה

'‰ È¯Á‡'וגֹוeÎÏz,זרעים סדר זה «¬≈ְ≈≈ְִֵֶֶָ
ּופאה ׁשכחה לקט ּדין ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּולפי
,יתּבר מּמּדֹותיו וכּלן ענּיים ְְְֲִִִִִַַָָָֻּומּתנֹות
להֹוליכֹו ׁשּצרי ׁשני מעׂשר לענין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּגם
מעׂשר ּבענין ּגם ה', יבחר אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָלּמקֹום
ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ּפרּוׁש ְִֵֵֶֶֶַַָלוי

פל"א) ׁשהיה(ש"ר אחד ּבאדם ְֲֶֶֶַָָָָָמעׂשה
ׂשדהּו לֹו והיתה מעׂשרֹותיו ְְְֵֵַַָָָָנֹותן
מת זמן לאחר וכּו' אלף לֹו ְְְִֵֶֶַַָָמֹוציאה
ראׁשֹונה ׁשנה ּבנֹו ועמד ההּוא ְְִִַַָָָָָהאיׁש
מּׁשעּור ּופחת ּבמעׂשרֹות עינֹו ְְִִִֵֵַַָָרעה
הּׂשדה לֹו הֹוציאה הּבאה לׁשנה ,ְִִֶַַַָָָָָָָהּצרי
לׁשנה אׁשּתקד, עליו ּׁשּפרע מה ְְְִֶֶַַַָָָָָָּכׁשעּור
ׂשדהּו לֹו הֹוציאה עֹוד ּפחת ִִֵֵֶֶַָָאחרת
וכן ׁשעברה ׁשנה ּׁשּפרע מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָּכׁשעּור
מֹוכיחים הּדברים ע"כ, הּדר זה ְִִִֶֶֶַַַָעל
ׂשדהּו היתה נֹותן ּׁשהיה מה לׁשעּור ְְִִֵֵֶַָָָָָּכי
יתּבר מאמרֹו ּבא לזה לֹו ְֲִִֶַַָָָָָמֹוציאה
מעׂשיו אחר הּוא ׁשיל עליו וצּוה ְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכאן
ולא לֹו ּׁשּיּתן מה ּכפי לתת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹיתּבר

ּׁשּיּתן מה ּכפי אחריו יל ׁשה' ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָיסֹובב
ׁשּכתבנּו: אפן על מעׂשרֹותיו ְְֶֶַַַַָָֹהּוא

„BÚּכנגד זה לׁשֹון לֹומר הּכתּוב ְְִֵֶֶֶַַַָָנתּכּון
האדם מחית ׁשּבֹו לפי זרעים ְְְִִִֵֶֶַָָָָסדר
ּדעֹות ּבהלכֹות רמּב"ם וכתב ְְְְְִֵַַָָָּומזֹונֹותיו,

ה"ב) ּבמאכלֹו(פ"ג אדם ׁשּיכּון ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּצרי
ה' לעבֹודת ּגּופֹו להברֹות ְְְְֲִֵַַַּובמׁשּתהּו

ּדכתיב ו')וכּו' ג' ּדרכי(מׁשלי ּבכל ְְְְְִִִֵֶָָ
והּו וגֹו', מאמרּדעהּו ‰'א È¯Á‡ ְְֲֵַַָ«¬≈
eÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡,ּבדרכיכםe‡¯È˙ B˙‡Â ¡…≈∆≈≈ְְֵֶַ¿…ƒ»

ּכי אתֹו ּבתבת ּורמזם מֹועד, סדר ְְִֵֵֵֶֶַָָֹזה
ּדכתיב אֹות נקרא י"ז)ׁשּבת ל"א (ׁשמֹות ְְְִִִַָָ

נקראים טֹובים ימים ּגם הוא, ְִִִִִַָָאֹות
ּדר על הּמֹורא להם ויחס ְִֵֶֶֶַַָָאֹותֹות,

הּזהר ּתּקּוני ּבספר ז"ל (ּתּקּוןאֹומרם ְְִִֵֵֶַַָֹ

מענׁשם.ט') לירא ׁשּצרי ׁשּבת ְִִֵֵֶַָָָָָָירא
e¯ÓLz ÂÈ˙BˆÓ ˙‡Â,נׁשים סדר זה ¿∆ƒ¿»ƒ¿…ִֵֶֶָ

ׁשּבהלכֹות מצוֹות הרּבה לׁשמר ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹׁשּצרי
וזּקֹות. ּביאה ואּסּורי BÏ˜·eנׁשים ְְִִִִֵָָ¿…

eÚÓL˙ּבּמאמר ורמז נזיקין, סדר זה ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָ
eÚÓL˙ BÏ˜·eאזן להּטֹות ׁשּצרי ¿…ƒ¿»ְִֶֶַָֹ

החּיב לחּיב הּׁשֹופטים יׁשּפטּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָלאׁשר
אׁשר מּכל יסּור ולא הּזּכאי ְְֲִֶַַַַָָֹּולזּכֹות

הּכתּוב ׁשאמר ּוכמֹו י"זיֹורּוהּו, (לקּמן ְְֶַַַָָָ

הּכהןי"ב) אל ׁשמע לבלּתי וגֹו' ְְְְְִִִֵֶַַָֹֹוהאיׁש
וגֹו'. הּׁשפט אל אֹו ˙e„·Úוגֹו' B˙‡Â ְְֵֶַֹ¿…«¬…

עבֹודת מׁשּפטי ׁשּכּלֹו קדׁשים סדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
אלהינּו. ˙„Ôe˜aּבית B·eסדר זה ֱֵֵֹƒ¿»ֵֶֶ

ּורמזֹו הּטהרֹות, מׁשּפטי ׁשּכּלֹו ְְְֳֳִֵֶַָָָֻטהרֹות
ּבאמצעּות ּכי תדּבקּון ּובֹו ְְְֲִִֶַַַָָּבּמאמר
ּבּׁשכינה: לּדבק ראּויים יהיּו ְְְֳִִִִֵַַָָָָהּטהרה

È·p‰Â.'B‚Â‡ו) ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰הצר ¿«»ƒ«…≈¿ְַֻ
לא ׁשאם וחלם, נביא לֹומר ְִִֵֶַַָָֹֹהּכתּוב
ׁשּלא אֹומר הייתי נביא אּלא אֹומר ִִִֵֵֶֶָָָָָֹהיה
ׁשאמר לזה אּלא מיתה הּכתּוב ִִֵֶֶֶַַָָָָָחּיב
ׁשּמצּוים ּבנבּואה אליו ה' ְְִִִֵֵֶֶָָֻׁשּדּבר

ּדכתיב לּנביא לׁשמע י"חיׂשראל (לקּמן ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

הּבאט"ו) ּכן ּׁשאין מה ּתׁשמעּון, ְִֵֵֵֶַַָָָאליו

יׂשראל על חּיּוב ׁשאין חלֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַָּבדברי
לֹוּמר מקֹום ויׁש חלֹומֹות ּדברי ְְְֲִִֵֵַַָֹלׁשמע
חּיב אינֹו ידּברּו ׁשוא חלֹומֹות ְְֲֲֵֵֵֶַַָָעליהם
אֹומר היה ואם חלם. אֹו לֹומר ְְִֵֵַַָָֹּתלמּוד
ׁשאין אֹומר הייתי נביא ולא וגֹו' ְְִִִֵֵֵֶָָֹֹחלם
הּנביא אבל החֹולם, אּלא מיתה ֲִִֵֶַַַָָָָָחּיב
אמת לנביא מחזק ׁשהּוא נביא ּגם ְְֱִִֶֶַַָָָֻּומה
יאמנּו ּזה ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכמֹו
ּכׁשּיאמר ּדבריו ׁשּיאמנּו ּכדר ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדבריו
ּתלמּוד ׁשעה לפי מצוֹות ׁשאר על ְְְְֲִִַַַָָָֹלעבר

וגֹו': והּנביא ְְִַַָלֹומר
ÌBÏÁ‰.'B‚Â ¯a„ Èk ˙ÓeÈ ‡e‰‰ּכּונת «¬«»ƒƒ∆¿ַַָ

האֹומר ׁשּיאמר לפי היא ְִִֵֶַַָָֹהּכתּוב
ּתבֹוא ׁשּלא ּבוּדאי הּנביא ְְִִֶַַַָָָָֹּבׁשלמא
ּבדא אׁשר אּלא זה ּכדר ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָהּנבּואה
להיֹות החֹולם ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶַַמּלּבֹו
ּדברים להאדם יבֹואּו ְְֲִֶַָָָָָׁשּבחלֹום
ׁשּזה להיֹות יכֹול וכֹוזבים ְְְְִִִֶֶָָֻמפלאים
והן ׁשקר, ולא חלם הּזה חלֹום ְְֲִִֵֵֶַַָָֹהאיׁש
אׁשר על מיתה חּיּוב היה אם ֱֲִִִֶֶַָָָאמת
יתחּיב זה זרה עבֹודה עבדּו להם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיאמר
על מת ׁשהּוא ּכיון אבל מּסית, ֲִִִֵֵֵֶַָָמּדין
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לבד החלֹום ְְְֲִִֵֶַַַסּפּור
אּלא אֹומר אינֹו הּדברים החלט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו
לּמה א"כ לעבד האֹומר הּוא ֲֵֵֶַַָָָֹׁשהּמֹופת

אמר לזה חלֹומֹו, על החֹולם Èkימּות ֲֵֶַַַָָָƒ
‰¯Ò ¯a„לֹומר ׁשּנצּדיק הגם ּפרּוׁש ƒ∆»»ְֲִֵֶַַַ

ּׁשהעיר מה והּוא ּכדבריו החלֹום ּבא ְְֲִִִֵֶַַָָָּכי
ׁשהאמת יהיה לּו ּפרּוׁש החלֹום ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָּבתבת
לא כן ּפי על אף ּכדבריו חלֹום ְֱֲִִֵַַָָֹהיֹותֹו
ּבני לעם ּולסּפרֹו להחׁשיבֹו לֹו ְְְְְֲִֵַַַָָהיה
ה' על סרה ּדּבר ׁשהּוא ּכיון ְִִֵֵֵֶַָָָָיׂשראל

יּומת: לבד זה ְְֶַַָועל
¯Ó‚ÂאמרÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ¿»«ֶֹ«ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ

חּיּוב ּבצדק לׁשּפט הּכתּוב ְְִִֶֶַָָֹּבא
הּדר זה על זה, ּבמאמר החֹולם ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָמיתת
מארץ אתכם הֹוציא אלהיכם ׁשה' ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹּכיון
ּפתּוחה ּבעין ה' הראה הרי ְְְְֲִִִֵֶַַָָמצרים
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i"yx£‰¯Ò∑ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר .(אבווענדונג)ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,החיים.ׁשּפדא אור ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰',הּכתּוב ÏÚ ‰¯Ò ¯ac Èkוהגם ַָƒƒ≈»»«ֲַַ
זרה עבֹודה לעבד ּבפרּוׁש הסית ְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּׁשּקר על הּכתּוב מחּיבֹו כן ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַַָאף
ּכאּלה, רעים ּדברים ׁשּנּבא ה' ְִִִֵֶֶַָָָָעל
נביאֹו, ינּבא לא ּכזֹו ׁשּנבּואה ה' ְְְִִֵֶַַָָֹּומֹודיע
לבּטל ליׂשראל לֹומר ׁשּינּבאֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָוהגם
ּבׁשאר ּדוקא ׁשעה, הֹוראת מצוה ְְְִִֵַַָָָָָָאיזֹו
ׁשהּוא ּכל זרה ּבעבֹודה אבל ְֲֲִֶַָָָָָמצוֹות,
מיתה, עליו ׁשחּיב ּדבר ּבין ְִִֵֶַָָָָָָּבאּסּור,
לא מיתה עליו חּיב ׁשאינֹו ּדבר ִֵֵֶַָָָָָָֹּובין
לפי אפּלּו לעׂשֹותֹו עליו ה' ְְֲֲִִִַַָָיסּכים
ענה ׁשקר נביא ּכן אמר ואם ְִִֵֶֶַָָָָָָׁשעה,
ּדּבר ּכי וז"ל ּבספרי אמרּו וכן ְְְְְִִִִֵֵַָּבה',
הקב"ה ׁשל ּדבריו לזּיף ׁשּבא ְְֵֶֶַָָָָָסרה

מת: הּוא זּיּופֹו ועל ְִֵַע"כ,
ıeÁÂׁשּבא הּכתּוב יתּבאר מּדרּכנּו ¿ְְִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּכלל הּתֹורה ּכללּות על ְְְִֶַַַַָָָלהזהיר
,הּדר זה על מׁשנה סדרי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבׁשּׁשה

'‰ È¯Á‡'וגֹוeÎÏz,זרעים סדר זה «¬≈ְ≈≈ְִֵֶֶָ
ּופאה ׁשכחה לקט ּדין ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּולפי
,יתּבר מּמּדֹותיו וכּלן ענּיים ְְְֲִִִִִַַָָָֻּומּתנֹות
להֹוליכֹו ׁשּצרי ׁשני מעׂשר לענין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּגם
מעׂשר ּבענין ּגם ה', יבחר אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָלּמקֹום
ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ּפרּוׁש ְִֵֵֶֶֶַַָלוי

פל"א) ׁשהיה(ש"ר אחד ּבאדם ְֲֶֶֶַָָָָָמעׂשה
ׂשדהּו לֹו והיתה מעׂשרֹותיו ְְְֵֵַַָָָָנֹותן
מת זמן לאחר וכּו' אלף לֹו ְְְִֵֶֶַַָָמֹוציאה
ראׁשֹונה ׁשנה ּבנֹו ועמד ההּוא ְְִִַַָָָָָהאיׁש
מּׁשעּור ּופחת ּבמעׂשרֹות עינֹו ְְִִִֵֵַַָָרעה
הּׂשדה לֹו הֹוציאה הּבאה לׁשנה ,ְִִֶַַַָָָָָָָהּצרי
לׁשנה אׁשּתקד, עליו ּׁשּפרע מה ְְְִֶֶַַַָָָָָָּכׁשעּור
ׂשדהּו לֹו הֹוציאה עֹוד ּפחת ִִֵֵֶֶַָָאחרת
וכן ׁשעברה ׁשנה ּׁשּפרע מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָּכׁשעּור
מֹוכיחים הּדברים ע"כ, הּדר זה ְִִִֶֶֶַַַָעל
ׂשדהּו היתה נֹותן ּׁשהיה מה לׁשעּור ְְִִֵֵֶַָָָָָּכי
יתּבר מאמרֹו ּבא לזה לֹו ְֲִִֶַַָָָָָמֹוציאה
מעׂשיו אחר הּוא ׁשיל עליו וצּוה ְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכאן
ולא לֹו ּׁשּיּתן מה ּכפי לתת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹיתּבר

ּׁשּיּתן מה ּכפי אחריו יל ׁשה' ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָיסֹובב
ׁשּכתבנּו: אפן על מעׂשרֹותיו ְְֶֶַַַַָָֹהּוא

„BÚּכנגד זה לׁשֹון לֹומר הּכתּוב ְְִֵֶֶֶַַַָָנתּכּון
האדם מחית ׁשּבֹו לפי זרעים ְְְִִִֵֶֶַָָָָסדר
ּדעֹות ּבהלכֹות רמּב"ם וכתב ְְְְְִֵַַָָָּומזֹונֹותיו,

ה"ב) ּבמאכלֹו(פ"ג אדם ׁשּיכּון ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּצרי
ה' לעבֹודת ּגּופֹו להברֹות ְְְְֲִֵַַַּובמׁשּתהּו

ּדכתיב ו')וכּו' ג' ּדרכי(מׁשלי ּבכל ְְְְְִִִֵֶָָ
והּו וגֹו', מאמרּדעהּו ‰'א È¯Á‡ ְְֲֵַַָ«¬≈
eÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡,ּבדרכיכםe‡¯È˙ B˙‡Â ¡…≈∆≈≈ְְֵֶַ¿…ƒ»

ּכי אתֹו ּבתבת ּורמזם מֹועד, סדר ְְִֵֵֵֶֶַָָֹזה
ּדכתיב אֹות נקרא י"ז)ׁשּבת ל"א (ׁשמֹות ְְְִִִַָָ

נקראים טֹובים ימים ּגם הוא, ְִִִִִַָָאֹות
ּדר על הּמֹורא להם ויחס ְִֵֶֶֶַַָָאֹותֹות,

הּזהר ּתּקּוני ּבספר ז"ל (ּתּקּוןאֹומרם ְְִִֵֵֶַַָֹ

מענׁשם.ט') לירא ׁשּצרי ׁשּבת ְִִֵֵֶַָָָָָָירא
e¯ÓLz ÂÈ˙BˆÓ ˙‡Â,נׁשים סדר זה ¿∆ƒ¿»ƒ¿…ִֵֶֶָ

ׁשּבהלכֹות מצוֹות הרּבה לׁשמר ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹׁשּצרי
וזּקֹות. ּביאה ואּסּורי BÏ˜·eנׁשים ְְִִִִֵָָ¿…

eÚÓL˙ּבּמאמר ורמז נזיקין, סדר זה ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָ
eÚÓL˙ BÏ˜·eאזן להּטֹות ׁשּצרי ¿…ƒ¿»ְִֶֶַָֹ

החּיב לחּיב הּׁשֹופטים יׁשּפטּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָלאׁשר
אׁשר מּכל יסּור ולא הּזּכאי ְְֲִֶַַַַָָֹּולזּכֹות

הּכתּוב ׁשאמר ּוכמֹו י"זיֹורּוהּו, (לקּמן ְְֶַַַָָָ

הּכהןי"ב) אל ׁשמע לבלּתי וגֹו' ְְְְְִִִֵֶַַָֹֹוהאיׁש
וגֹו'. הּׁשפט אל אֹו ˙e„·Úוגֹו' B˙‡Â ְְֵֶַֹ¿…«¬…

עבֹודת מׁשּפטי ׁשּכּלֹו קדׁשים סדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
אלהינּו. ˙„Ôe˜aּבית B·eסדר זה ֱֵֵֹƒ¿»ֵֶֶ

ּורמזֹו הּטהרֹות, מׁשּפטי ׁשּכּלֹו ְְְֳֳִֵֶַָָָֻטהרֹות
ּבאמצעּות ּכי תדּבקּון ּובֹו ְְְֲִִֶַַַָָּבּמאמר
ּבּׁשכינה: לּדבק ראּויים יהיּו ְְְֳִִִִֵַַָָָָהּטהרה

È·p‰Â.'B‚Â‡ו) ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰הצר ¿«»ƒ«…≈¿ְַֻ
לא ׁשאם וחלם, נביא לֹומר ְִִֵֶַַָָֹֹהּכתּוב
ׁשּלא אֹומר הייתי נביא אּלא אֹומר ִִִֵֵֶֶָָָָָֹהיה
ׁשאמר לזה אּלא מיתה הּכתּוב ִִֵֶֶֶַַָָָָָחּיב
ׁשּמצּוים ּבנבּואה אליו ה' ְְִִִֵֵֶֶָָֻׁשּדּבר

ּדכתיב לּנביא לׁשמע י"חיׂשראל (לקּמן ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

הּבאט"ו) ּכן ּׁשאין מה ּתׁשמעּון, ְִֵֵֵֶַַָָָאליו

יׂשראל על חּיּוב ׁשאין חלֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַָּבדברי
לֹוּמר מקֹום ויׁש חלֹומֹות ּדברי ְְְֲִִֵֵַַָֹלׁשמע
חּיב אינֹו ידּברּו ׁשוא חלֹומֹות ְְֲֲֵֵֵֶַַָָעליהם
אֹומר היה ואם חלם. אֹו לֹומר ְְִֵֵַַָָֹּתלמּוד
ׁשאין אֹומר הייתי נביא ולא וגֹו' ְְִִִֵֵֵֶָָֹֹחלם
הּנביא אבל החֹולם, אּלא מיתה ֲִִֵֶַַַָָָָָחּיב
אמת לנביא מחזק ׁשהּוא נביא ּגם ְְֱִִֶֶַַָָָֻּומה
יאמנּו ּזה ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכמֹו
ּכׁשּיאמר ּדבריו ׁשּיאמנּו ּכדר ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדבריו
ּתלמּוד ׁשעה לפי מצוֹות ׁשאר על ְְְְֲִִַַַָָָֹלעבר

וגֹו': והּנביא ְְִַַָלֹומר
ÌBÏÁ‰.'B‚Â ¯a„ Èk ˙ÓeÈ ‡e‰‰ּכּונת «¬«»ƒƒ∆¿ַַָ

האֹומר ׁשּיאמר לפי היא ְִִֵֶַַָָֹהּכתּוב
ּתבֹוא ׁשּלא ּבוּדאי הּנביא ְְִִֶַַַָָָָֹּבׁשלמא
ּבדא אׁשר אּלא זה ּכדר ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָהּנבּואה
להיֹות החֹולם ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶַַמּלּבֹו
ּדברים להאדם יבֹואּו ְְֲִֶַָָָָָׁשּבחלֹום
ׁשּזה להיֹות יכֹול וכֹוזבים ְְְְִִִֶֶָָֻמפלאים
והן ׁשקר, ולא חלם הּזה חלֹום ְְֲִִֵֵֶַַָָֹהאיׁש
אׁשר על מיתה חּיּוב היה אם ֱֲִִִֶֶַָָָאמת
יתחּיב זה זרה עבֹודה עבדּו להם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיאמר
על מת ׁשהּוא ּכיון אבל מּסית, ֲִִִֵֵֵֶַָָמּדין
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לבד החלֹום ְְְֲִִֵֶַַַסּפּור
אּלא אֹומר אינֹו הּדברים החלט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו
לּמה א"כ לעבד האֹומר הּוא ֲֵֵֶַַָָָֹׁשהּמֹופת

אמר לזה חלֹומֹו, על החֹולם Èkימּות ֲֵֶַַַָָָƒ
‰¯Ò ¯a„לֹומר ׁשּנצּדיק הגם ּפרּוׁש ƒ∆»»ְֲִֵֶַַַ

ּׁשהעיר מה והּוא ּכדבריו החלֹום ּבא ְְֲִִִֵֶַַָָָּכי
ׁשהאמת יהיה לּו ּפרּוׁש החלֹום ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָּבתבת
לא כן ּפי על אף ּכדבריו חלֹום ְֱֲִִֵַַָָֹהיֹותֹו
ּבני לעם ּולסּפרֹו להחׁשיבֹו לֹו ְְְְְֲִֵַַַָָהיה
ה' על סרה ּדּבר ׁשהּוא ּכיון ְִִֵֵֵֶַָָָָיׂשראל

יּומת: לבד זה ְְֶַַָועל
¯Ó‚ÂאמרÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ¿»«ֶֹ«ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ

חּיּוב ּבצדק לׁשּפט הּכתּוב ְְִִֶֶַָָֹּבא
הּדר זה על זה, ּבמאמר החֹולם ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָמיתת
מארץ אתכם הֹוציא אלהיכם ׁשה' ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹּכיון
ּפתּוחה ּבעין ה' הראה הרי ְְְְֲִִִֵֶַַָָמצרים
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(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E|úLà ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤
äãáòðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zòãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ׁשּמּׂשי(אן אֹו, ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכן פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ּבלע"ז∑E˜ÈÁ.(קידושין אפקיט"א ,ּב ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲֵַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְְֵֶֶֶַַַָ
ו(אנהאנגענד) מג)כן, ּבארץ(יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙ�k ¯L‡∑,אבי אתזה הּכתּוב ל ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ְִֵֶֶַַָָ

לאחרים וחמר קל ,ל אֹומר∑qa˙¯.החביבין הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ«≈∆ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ז) ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡∑,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆…»«¿»«»«¬…∆ְְֶַָָָ

'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות החיים.ׁשאף אור ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

‡Bז C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙ�Î Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זּולתֹו, והכחׁשת ה' אמּונת ְְְֱִַַַָָָּבהקיץ
ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֶַַַָָָּוכמֹו
מארץ הֹוצאתי אׁשר וגֹו' ה' ְֲִִֵֵֶֶֶָֹאנכי
היה הּזה החֹולם ׁשּכן וכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצרים,
ּבעל לֹו יּגיד אׁשר את לבּטל ְֲִֵֶֶַַַַלֹו
מה מּפני הּכֹוזבֹות ּבּדמיֹונֹות ְְְֲִִֵַַַַהחלֹומֹות

ולא ּבהקיץ ׁשּלאּׁשראה וכיון ּבחלֹום ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּצדקּו יּגיד זה לסּפרֹו ּובא כן ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה
אליו ׁשּיׁשמעּו וחפץ אצלֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָהּדברים
חלֹומֹותיו על יּומת לזה יׂשראל ְֲִֵֵֶַַָָָּבית

ּדבריו: ְְַָָועל
ÔÓ.'‰ Eeˆ ¯L‡ C¯c‰ּכי לֹומר ּבא ƒ«∆∆¬∆ƒ¿ִַָ

וחֹולם לנביא מיתה חּיּוב ְְִִִֵַַָָטעם
ׁשהּוא ּדבר על ּדבריהם ׁשּבאּו לפי ְְִִֵֶֶֶַָָָהּוא
זרה עבֹודה ׁשהּוא הּתֹורה ּכללּות ְֲֵֶַָָָָָעֹוקר
למדּת הא הּתֹורה, ּכל ּכנגד ְְְֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשקּולה
ּבין ה' מצוֹות מּכל אחת על ּבא ְִִִֵֶַַַָָׁשאם
הּקּבלה ודין יּומתּו, לא נביא ּבין ְְִִֵֵַַָָָֹחֹולם
ׁשוא אליו נאמר החלֹומֹות ּבעל ְֲֵֵֶַַַַָָֹמהם,
לנביא ידּוע הּוא אם והּנביא ְְְִִִֵַַַָָָידּבר,
הּכרמל: ּבהר ּכאלּיהּו מּמּנּו נקּבל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָאמת

z¯Ú·e.Ea¯wÓ Ú¯‰לאֹותֹו ׁשּירמז אּולי ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆ְְִֶַֹ
זה ּבׁשם ב"ה הּקדֹוׁש ְְֵֶֶַָָׁשּקראֹו

כ"א)ּדכתיב ח' האדם(ּבראׁשית לב יצר ְְִִִֵֵֵֶָָָ
אמר ולזה והּכּונה‰¯Úרע, הּידּוע, ְֶַַָָ»«ְַַַַָָָ

ּבזה ּבכּיֹוצא מׁשּפט ּכׁשּיעׂשּו ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבזה
יתעּצם ולא ּכחֹו ונּתׁש הרע ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹמתּבער
:מּקרּב ּכאֹומרֹו אדם ּבני ְְְְְִִִֵֶָָּבלּבֹות

Èk.'B‚Âז) EÈÁ‡ E˙ÈÒÈ'ה רמז זֹו ּבפ' ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ְַָָ
הּבאה ההסתה ּבאפני ּגדֹולה ְְְֲֵֶַַָָָָָָָֹהערה
הּטֹוב מּדר להּטֹותֹו מעצמֹו ְְִֵֶֶַַַָָָלאדם
עם ׁשּבא מסית יׁש ּכי ּדע ְִִִֵֵֶַַָָָוהּיׁשר,
ּוכאֹומרם ּבעֹולם, היֹותֹו מּיֹום ְְֱִָָָָָָהאדם

צא:)ז"ל ז')ּבּפסּוק(סנהדרין ד' (ּבראׁשית ְְְִִֵֶַַָ

להאדם מסית והּוא רבץ חּטאת ְְִֵֵֶַַַָָָָֹלּפתח
ְַָלהרע:

„BÚּבאמצעּות ב' מסית ּכח ּבאדם ְְִִֵֵֶַָָָָָֹיּולד
אחת מצוה על עבר אם ְֲִִֵַַַַָָָָהעברה
מאמר סֹוד רׁשע, החפץ ּכח ּבֹו ֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּתּולד

מ"ב) פ"ד עברה,(אבֹות ּגֹוררת עברה ֲֲֵֵֶֶָָָ
על ּכי לֹומר אמת אנׁשי ּבזה ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָוהאריכּו
ונֹוסף אחד קּטגֹור קֹונה א' עברה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָידי
להחטיאֹו, הראׁשֹון הרע ּכח על הּוא ְֲִִַַַַַָָֹּגם
לחטא ירּבה ּכי ׁשלׁשה וכן ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹֹוכן
אמרּו זה ּולטעם ההּסתה, ּבֹו ְְְִֶַַַַַָָָיגּדל

לד:)(ּב ּתׁשּובהרכֹות ׁשּבעלי מקֹום ְְֲֵֶַָָָ
יכֹולין ּגמּורים צּדיקים אין ְְְִִִִִֵַעֹומדים

ֲַֹלעמד:
„BÚלא לדר האדם נטֹות ְְְְֶֶֶָָָָֹּבאמצעּות

ׁשהּוא ג' ּכח קנֹות יסֹובבּנּו ְְְֶֶַֹטֹוב
ּבתֹוספת האדם ׁשּיזּכה ּכדר רעה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָנפׁש
ה' ּבדרכי ּבהתעּצמּותֹו יתרה ְְְְְְְִֵֵַַָָָנׁשמה
יקנה הרעים ּדרכים ּבאמצעּות כן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָּכמֹו

להחטיאֹו: רעה נפׁש ְֲִֶֶֶֶַָָּתֹוספת
„BÚלהכניס והּוא ד' ּגדר מּזה ְְְִִִֵֶַָיֹוסיף

למעלה ׁשאין אחרת ּבגדר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָנפׁשֹו
ותׁשּתּתף ּתתחּבר ׁשּנפׁשֹו והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנה,
וזה ּבטבעּה, לֹו ותׁשוה הרע חלק ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָעם
ּבעּקר לכּפר אדם נפׁש החלט ּגמר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

זרה. עבֹודה ּׁשרמזוהּואולעבד מה ְְֲֲֶַַַָָָָֹ
הרע חלק הּוא אחי יסית ּכי ְְְְִִִֵֶַָָּבאֹומרֹו
מּתחּלתֹו האדם עם מתאחה ְְִִִִֶֶַָָָָׁשהּוא

ואֹומרֹו ּבעֹולם, ּבֹואֹו ‡Enקדם Ôa ְְֶָָֹ∆ƒ¿
ואמר לצרה אח ּבא מּנין להֹודיע ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנתּכּון

En‡ Ôaחּוה ׁשהיא חי ּכל אם ׁשהיא ∆ƒ¿ִִֵֶֶַַָָ
הּקדּׁשה ּבמקֹור הרע ּתערבת ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּגרמה
ׁשהּוא ב' ּגדר ּוכנגד הראׁשֹון. ְְִֵֵֶֶֶַָָּבחטא
אמר ּכּנזּכר האדם מחטא הּנֹולד ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָמסית

Ez· B‡ E�· B‡מעׂשים ּתֹולדֹות הם ƒ¿ƒ¿ֲִֵַָ
זרים, ּבנים נקראים הם ׁשּגם ְִִִִִֵֶַָָָָרעים

·Ezואמר B‡ׁשּיֹולידּו עברֹות יׁש ּכי ְַָƒ¿ֲִִֵֵֶ
נקבה ּבמדרגת ויׁש זכר ּבמדרגת ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָקּטגֹור

ּכח יולד ּגדֹול ּכׁשּיהיה החטא ּכח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּכפי
ּכּנּוי אליו יתיחס חליׁשּותֹו ּולפי ְְֲִִִִֵֵַַָָָהּזכר

ַַהּבת:
„‚�Îeרעה נפׁש קנין ׁשהּוא ג' ּגדר ¿∆∆ְִֵֶֶֶַָָָ

אמר החֹוטא עם ‡Bׁשּתתלּוה ְִִֵֶֶַַַָ
E˜ÈÁ ˙L‡רעה נפׁש ּבתֹוכֹו ׁשּׁשֹוכנת ≈∆≈∆ְֶֶֶֶֶָָ

הרע: להפעיל ההסתה ּבֹו ְְְְֲִִַַַַָָָותגּביר
„‚�Îeהּנפׁש נטֹות ׁשהּוא ד' ּגדר ¿∆∆ְֵֶֶֶַָ

ׁשּיהיה הרע לחלק ְְְִֵֶֶֶַָָּוכלֹותּה
אמר ELÙ�kּבנפׁשֹו ¯L‡ EÚ¯ׁשאין ְְַַָ≈∆¬∆¿«¿¿ֵֶ

ונפׁשֹו הרע חלק אּלא ׁשניהם ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּגדר
יהיה אּלּו הדרגֹות ואחר אחת, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבחינה
האּלה ּכּדברים אליו לדּבר ּבּמסית ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכח

לֹומר ודקּדק וגֹו', ונעבדה qa˙¯נלכה ְְְְְְִֵֵַַַָָ«≈∆
עצמֹו מסּתיר הּוא הּמסית ּכי ְְְִִִִֵַַַָלהעיר
ּדברי ּכמדּבר ּומדּבר הּמסית הּוא ְְְִִִִֵֵֵֵַַַּכי
לא ּכי טלפים ּומראה ורעּות ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאהבה

ואֹומרֹו מתּכּון. הּוא �ÎÏ‰להרע ¯Ó‡Ï ְְְְִֵַַָ≈…≈¿»
נעבדה נלכה ּבפרּוׁש ׁשאֹומר לא ְְְֵֵֵֵֶַַָָֹּפרּוׁש
ותכלית מסּתרים ּדברים אֹומר ְְְְִִִֵֶַָָָֻאּלא

לֹומר הּוא �Ú·„‰ּדבריו ‰ÎÏ�,'וגֹו ְַָָ≈¿»««¿»ְ
נעבדה נלכה לֹומר ּבמאמרֹו יערים ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָּגם
לֹומר ּבזה ּומתחּכם עּמֹו, עצמֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹולל
מסּכים היה לא עּתה עד הּוא ְִֶַַַַָָָֹׁשּגם
הּוא ּולהּבא מּכאן אּלא זרה ְֲִֶַַָָָָָָלעבֹודה
ּכי האדם יחׁשב ּובזה לעבד, ֲֲִֶֶַַָָָָֹֹרֹוצה
ׁשהּוא זּוּלתּה ולא המדּברת היא ְְְִֶֶֶַַַָָֹנפׁשֹו

הרע: ֵֶַָיצר
B¯ÓB‡Â„È ‡Ï ¯L‡.zÚּבטענה ּבא ּפרּוׁש ¿¿¬∆…»«¿»ְֲֵַָָ

ּבקּבלת האדם ּׁשּנתחּיב מה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָנגד
אחרים אלהים לעבד ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶַַָֹֹֹהּתֹורה
אלא החּיּוב עליו אין ּכי לֹו ְִִֵֵֶַָָָואֹומר
ׁשּלא וקּבל ׁשּידע זרה ּבעבֹודה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּדוקא
לא אלהים זרה עבֹודה אבל ְְֱֲֲִָָָָָָֹֹלעבדּה
ּׁשּקּבל מה טענת עליו אין ּבעֹולם ְֲִֵֵֶַַַָָָָָידעּום
ּדעת על זה עלה לא ּכי לעבד ֲִֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
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i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא ׁשל(סנהדרין מּטיבן הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה ‰‡¯ı.קרֹובים, ‰ˆ˜Ó∑(ספרי) ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈»»∆

ּולבנהזֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ðéò ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìåéìò E «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈
:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא לא(ויקרא זה את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
‡ÂÈÏ.ּתאהב ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו ּתעזב(שמות לא לזה עּמֹו", ּתעזב "עזב :. ַֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ

ÂÈÏÚ E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ּבזכּותֹו∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ּתהּפ .לא ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·∑לא להמיתֹו, הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ."מת »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)äåäé ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãáò úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä Eהחיים אור ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ÔÈ·È¯˜cח ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ C�ÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ּכׁשּקּבל, zÚ„Èאז ‡Ï ¯L‡ ְְְִֵֶָ¬∆…»«¿»
‰z‡ּגם ואבֹותי אּלא לבד אּתה ולא «»ְְֲֶֶַַַַָָֹ

זרה עבֹודה אּסּור עליהם ּכׁשּקּבלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָהם
זֹו: ידעּו ְָֹלא

B¯ÓB‡Â.ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Óיבֹוא ּכי ּפרּוׁש ¿¿≈¡…≈»«ƒִֵָ
ּׁשּלפניו מּמה להֹוכיח ְְְֲִִֶַַַָָָּבטענה
ּכי סביבֹותיכם אׁשר העּמים ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָֹמאלהי
יחנּו יׂשראל ׁשּסביב העּמים ְְְֲִִִִֵֶַַָָיראּו
אליו ויאמרּו מרּבה ּובהצלחה ְְְְְְְֵַַָָָָָֹֻּבׁשלוה
ּבטענה יבֹוא אֹו ּׁשּלפניו, למה ְְְְֲִֶַַָָָָָלהּדמֹות
ּכׁשּתהיה והּוא ּגדֹולה הֹוכחה ְְְְְִִֶֶַָָָלהֹוכיח
ׁשּכל ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטה זרה ְְֲִֶֶַָָָָָָָעבֹודה
ּכמֹו אֹותּה עֹובדים רּבֹו אֹו ְְִָָָֻהעֹולם
ּכּלם אדֹום ׁשּמלכּות אּלּו ּבזמּנים ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֻׁשארע
ּולדברי ּגדֹולה, ּפּנה והיא וכּו', ְְְְְְִִִִֵָָעֹובדים

ז"ל י'.)רּבֹותינּו עתידה(יֹומא ׁשאמרּו ְֲִֵֶַָָָ
העֹולם, ּבכל ׁשּתתּפּׁשט הרׁשעה ְְְְִֵֶַַָָָָָָמלכּות
העֹולם ּבכל אחת זרה עבֹודה ְֲִֵַַָָָָָָהּנה
והסתה הארץ קצה ועד הארץ ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָמּקצה
מּמׁש ּבּה יׁש ּכי להֹוכיח טענה עּמּה ְֲִִִֵַַַָָָָזֹו

אמר כן ּפי על אף BÏח"ו, ‰·‡˙ ‡Ï ִֵַַַָ……∆

לאדם עצה הּתֹורה נֹותנת ּפרּוׁש ְֵֵֶֶַָָָָָוגֹו'
לֹו, תאבה לא אחד מּמּנּו, ּבּה ִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּיּמלט

אֹומרֹו ּדר על א')ּפרּוׁש אם(מׁשלי ּבני ְְְִִִֵֵֶֶַ
לא ּפרּוׁש ּתבא, אל חּטאים ְִֵֵַַַָֹֹיפּתּו
הרצֹון ׁשלילת אּלא ּבטענֹות עּמֹו ְְִִִִֵֶַָָָָָּתּכנס
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין טענה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּבלא

אבה ל')ולא ב' ׁשמע(ּדברים ויׁשלל ְְְְְִִַָָָֹֹֹ
יּכנס ׁשאם והּטעם ּבזה, עֹוד ְְִִֵֶֶַַַָָָָּדבריו
ּתֹוליד החֹוׁשב התמדת ּבטענֹות, ְְִִִֵַַַָָעּמֹו

ּבאדם: הרע ְַַָָָָּתכּונת
B¯ÓB‡ÂÒBÁ˙ ‡Ïׁשּצרי ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿…»ְִֵֶָ

ּתאּוה אׁשר ּכל מּמּנּו ְְְֲִִֶֶֶַַָלהרחיק
אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים אפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַָָנפׁשֹו
ולא יחּוס ולא נפׁשֹו אדם לעּנֹות ְְְְְֵַַָָָֹֹּכדי

נפׁשֹו יעּנה לּמה לֹומר עליו ללאיחמל ְְְֲֶַַַַָָָָֹֹ
והּנה זה, לתאבֹון הרׁשהּו וה' ְְְִִֵֵֶַָָָָּדבר
היא עּקרֹו לּנפׁש היא זה ׁשעּנּוי ֲִִִִֶֶֶֶַַָהגם
ּכחֹות ׁשהם לּה הּמתלּוה ְְִֵֶֶַַָֹלאֹותֹו
הּתענית סֹוד והּוא ׁשּזכרנּו, ְְְֲִִִֶַַַַָהמסיתים
הּדבּוק הרע ּכח לאּבד האדם ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיתעּנה
ואֹומרֹו האמּור. הּמסית ּכח ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָֹּבֹו

‰qÎ˙ ‡ÏÂׁשל מעׂשה ּדר על ּפרּוׁש ¿…¿«∆ֲֵֶֶֶֶַַ
חסידא עמרם פ"א.)רב ׁשּצעק(קּדּוׁשין ְֲִִִֶַַַָָָ

ּבני ּגם יחד ואּספּו עמרם בי ְְְְֵֵַַַַָָֻנּורא
מּמּנּו ּגרׁש ּובזה איׁש ּבני ּגם ְִִִֵֵֶֶַָָָאדם

אֹומרֹו והּוא ÂÈÏÚמסית, ‰qÎ˙ ‡Ï ְְִֵ…¿«∆»»
ּובזה הּכל לעיני וגלהּו עליו ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹהכרז
הֹורגֹו אּתה ּבּזה ּכי מּמּנּו נמלט ְְְִִִִֶֶֶַָָָּתהיה

אֹומרֹו ep‚¯‰z,והּוא ‚¯‰ Èkואֹומרֹו ְְƒ»…««¿∆ְְ
E„ÈB˙ÈÓ‰Ï ‰�BL‡¯a Ba ‰È‰z'וגֹו »¿ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒְ

לגּלֹות הּכתּוב אֹות הרׁשה ׁשּלא ְְְִֵֶַַָָֹּפרּוׁש
עמרםמעׂשיו ּבי נּורא ּכהחסיד ולקרא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשּתּׂשיג אבל יד ּתּׂשיג ּכׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּל אין ולדחֹותֹו ּכנגּדֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַלהתעּצם

אּלא זה ּבדר Baלהּכלם ‰È‰z E„È ְְִֵֶֶֶֶָָ»¿ƒ¿∆
,B˙ÈÓ‰Ï ‰�BL‡¯aאֹומרֹו ּדר על »ƒ»«¬ƒְֶֶַ

ק"ט) לא(ּתהּלים ואם ּבקרּבי, חלל ולּבי ְְְְְִִִִִִִַָֹ
לקרא ּבאחרֹונה העם ּכל יד יד ְְֲִִַַָָָָָָָֹתּׂשיג
להרגֹו העם אליו לבֹוא עמרם ּבי ְְְֵֵַָָָָָָָנּורא
הריגתֹו: היא ּתאותֹו ׁשאּבּוד ְֲֲִִִֶַָָָֹּבכחם

ÓÂ˙.(ואֹומרֹו)יא) ÌÈ�·‡· BzÏ˜Òeעל ְְ¿«¿»¬»ƒ»≈ַ
ּבּזהר ז"ל אֹומרם ער"ב)ּדר (ח"ג ְֶֶַַָֹ
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(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîBà E ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä̈«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא ׁשל(סנהדרין מּטיבן הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה ‰‡¯ı.קרֹובים, ‰ˆ˜Ó∑(ספרי) ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈»»∆

ּולבנהזֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ðéò ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìåéìò E «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈
:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא לא(ויקרא זה את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
‡ÂÈÏ.ּתאהב ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו ּתעזב(שמות לא לזה עּמֹו", ּתעזב "עזב :. ַֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ

ÂÈÏÚ E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ּבזכּותֹו∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ּתהּפ .לא ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·∑לא להמיתֹו, הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ."מת »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)äåäé ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãáò úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä Eהחיים אור ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ÔÈ·È¯˜cח ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ C�ÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ּכׁשּקּבל, zÚ„Èאז ‡Ï ¯L‡ ְְְִֵֶָ¬∆…»«¿»
‰z‡ּגם ואבֹותי אּלא לבד אּתה ולא «»ְְֲֶֶַַַַָָֹ

זרה עבֹודה אּסּור עליהם ּכׁשּקּבלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָהם
זֹו: ידעּו ְָֹלא

B¯ÓB‡Â.ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Óיבֹוא ּכי ּפרּוׁש ¿¿≈¡…≈»«ƒִֵָ
ּׁשּלפניו מּמה להֹוכיח ְְְֲִִֶַַַָָָּבטענה
ּכי סביבֹותיכם אׁשר העּמים ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָֹמאלהי
יחנּו יׂשראל ׁשּסביב העּמים ְְְֲִִִִֵֶַַָָיראּו
אליו ויאמרּו מרּבה ּובהצלחה ְְְְְְְֵַַָָָָָֹֻּבׁשלוה
ּבטענה יבֹוא אֹו ּׁשּלפניו, למה ְְְְֲִֶַַָָָָָלהּדמֹות
ּכׁשּתהיה והּוא ּגדֹולה הֹוכחה ְְְְְִִֶֶַָָָלהֹוכיח
ׁשּכל ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטה זרה ְְֲִֶֶַָָָָָָָעבֹודה
ּכמֹו אֹותּה עֹובדים רּבֹו אֹו ְְִָָָֻהעֹולם
ּכּלם אדֹום ׁשּמלכּות אּלּו ּבזמּנים ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֻׁשארע
ּולדברי ּגדֹולה, ּפּנה והיא וכּו', ְְְְְְִִִִֵָָעֹובדים

ז"ל י'.)רּבֹותינּו עתידה(יֹומא ׁשאמרּו ְֲִֵֶַָָָ
העֹולם, ּבכל ׁשּתתּפּׁשט הרׁשעה ְְְְִֵֶַַָָָָָָמלכּות
העֹולם ּבכל אחת זרה עבֹודה ְֲִֵַַָָָָָָהּנה
והסתה הארץ קצה ועד הארץ ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָמּקצה
מּמׁש ּבּה יׁש ּכי להֹוכיח טענה עּמּה ְֲִִִֵַַַָָָָזֹו

אמר כן ּפי על אף BÏח"ו, ‰·‡˙ ‡Ï ִֵַַַָ……∆

לאדם עצה הּתֹורה נֹותנת ּפרּוׁש ְֵֵֶֶַָָָָָוגֹו'
לֹו, תאבה לא אחד מּמּנּו, ּבּה ִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּיּמלט

אֹומרֹו ּדר על א')ּפרּוׁש אם(מׁשלי ּבני ְְְִִִֵֵֶֶַ
לא ּפרּוׁש ּתבא, אל חּטאים ְִֵֵַַַָֹֹיפּתּו
הרצֹון ׁשלילת אּלא ּבטענֹות עּמֹו ְְִִִִֵֶַָָָָָּתּכנס
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין טענה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּבלא

אבה ל')ולא ב' ׁשמע(ּדברים ויׁשלל ְְְְְִִַָָָֹֹֹ
יּכנס ׁשאם והּטעם ּבזה, עֹוד ְְִִֵֶֶַַַָָָָּדבריו
ּתֹוליד החֹוׁשב התמדת ּבטענֹות, ְְִִִֵַַַָָעּמֹו

ּבאדם: הרע ְַַָָָָּתכּונת
B¯ÓB‡ÂÒBÁ˙ ‡Ïׁשּצרי ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿…»ְִֵֶָ

ּתאּוה אׁשר ּכל מּמּנּו ְְְֲִִֶֶֶַַָלהרחיק
אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים אפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַָָנפׁשֹו
ולא יחּוס ולא נפׁשֹו אדם לעּנֹות ְְְְְֵַַָָָֹֹּכדי

נפׁשֹו יעּנה לּמה לֹומר עליו ללאיחמל ְְְֲֶַַַַָָָָֹֹ
והּנה זה, לתאבֹון הרׁשהּו וה' ְְְִִֵֵֶַָָָָּדבר
היא עּקרֹו לּנפׁש היא זה ׁשעּנּוי ֲִִִִֶֶֶֶַַָהגם
ּכחֹות ׁשהם לּה הּמתלּוה ְְִֵֶֶַַָֹלאֹותֹו
הּתענית סֹוד והּוא ׁשּזכרנּו, ְְְֲִִִֶַַַַָהמסיתים
הּדבּוק הרע ּכח לאּבד האדם ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיתעּנה
ואֹומרֹו האמּור. הּמסית ּכח ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָֹּבֹו

‰qÎ˙ ‡ÏÂׁשל מעׂשה ּדר על ּפרּוׁש ¿…¿«∆ֲֵֶֶֶֶַַ
חסידא עמרם פ"א.)רב ׁשּצעק(קּדּוׁשין ְֲִִִֶַַַָָָ

ּבני ּגם יחד ואּספּו עמרם בי ְְְְֵֵַַַַָָֻנּורא
מּמּנּו ּגרׁש ּובזה איׁש ּבני ּגם ְִִִֵֵֶֶַָָָאדם

אֹומרֹו והּוא ÂÈÏÚמסית, ‰qÎ˙ ‡Ï ְְִֵ…¿«∆»»
ּובזה הּכל לעיני וגלהּו עליו ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹהכרז
הֹורגֹו אּתה ּבּזה ּכי מּמּנּו נמלט ְְְִִִִֶֶֶַָָָּתהיה

אֹומרֹו ep‚¯‰z,והּוא ‚¯‰ Èkואֹומרֹו ְְƒ»…««¿∆ְְ
E„ÈB˙ÈÓ‰Ï ‰�BL‡¯a Ba ‰È‰z'וגֹו »¿ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒְ

לגּלֹות הּכתּוב אֹות הרׁשה ׁשּלא ְְְִֵֶַַָָֹּפרּוׁש
עמרםמעׂשיו ּבי נּורא ּכהחסיד ולקרא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשּתּׂשיג אבל יד ּתּׂשיג ּכׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּל אין ולדחֹותֹו ּכנגּדֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַלהתעּצם

אּלא זה ּבדר Baלהּכלם ‰È‰z E„È ְְִֵֶֶֶֶָָ»¿ƒ¿∆
,B˙ÈÓ‰Ï ‰�BL‡¯aאֹומרֹו ּדר על »ƒ»«¬ƒְֶֶַ

ק"ט) לא(ּתהּלים ואם ּבקרּבי, חלל ולּבי ְְְְְִִִִִִִַָֹ
לקרא ּבאחרֹונה העם ּכל יד יד ְְֲִִַַָָָָָָָֹתּׂשיג
להרגֹו העם אליו לבֹוא עמרם ּבי ְְְֵֵַָָָָָָָנּורא
הריגתֹו: היא ּתאותֹו ׁשאּבּוד ְֲֲִִִֶַָָָֹּבכחם

ÓÂ˙.(ואֹומרֹו)יא) ÌÈ�·‡· BzÏ˜Òeעל ְְ¿«¿»¬»ƒ»≈ַ
ּבּזהר ז"ל אֹומרם ער"ב)ּדר (ח"ג ְֶֶַַָֹ



d`xנב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(áé)øáck úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À©¨¨¬
ñ :Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà äåäé øLà EEì ïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²
ì:øîàì íL úáL ¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי)לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
החיים."וגֹו' אור ְ

(ãé)éáLé-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤«§¥¬
-àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò¦¨−¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ

:ízòãé§©§¤«

i"yx£ÌÈL�‡∑(פה נׁשים(סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈ�a.ולא על, מקֹוםּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑יֹוׁשבי ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְְֵֹ
מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. .עיר ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(åè)øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§¨−¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ וחקירה(סנהדרין ּדריׁשה, ג': יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, יט)והיטב; היטב",(דברים הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום יז)ועֹוד ליּתן(שם ׁשוה, לגזרה היטב' 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת ּבזה: זה ׁשל .האמּור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè)íøçä áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúàŸ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת(ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà äåäéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úàìz äúéäå E ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´

:ãBò äðaú àì íìBò½̈¬Ÿ¦¨¤−«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

ÔeÙÒBÈיב ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד eÈÚË‡Â C�ÈaÓ ‡ÚL¯ È�a ÔÈ¯·b e˜Ù�¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:C�Èa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז di˙Ù B‚Ï LB�Îz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯e�a¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אבנים ה' ּבֹו ׁשּיׁש יׂשראל ׁשמע ְְְֲִִֵֵֶַָָּבסֹוד
ואֹומרֹו ומת. ּבקרטא ס"מ סֹוקלין ְְְְְִִֵֶָָׁשּבֹו

Ôe‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂּכׁשּיראּו ּכי ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְִִֶ
יׁשמעּו קריאתם וטעם קריאתם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָיׂשראל
ז"ל ּכאֹומרם ה', את ליראה ְְְְְִִֶָָויֹוסיפּו

החסיד: ׁשל מעׂשה ּבאֹותֹו ְֲִֶֶֶַָָׁשם
LÏ.¯Ó‡Ï·˙יג) ÌLאֹומרֹו,¯Ó‡Ï »∆∆»≈…ְ≈…

ז"ל ּׁשאמרּו למה י':)נתּכּון (ּכתּבֹות ְְְְִֵֶַַָֻ

והּוא ּכנען, ּבארץ לׁשבת מצוה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

Ó‡Ï¯אֹומרֹו ÌL ˙·LÏאמר ּכאּלּו ְ»∆∆»≈…ְִַָ
ׁשם: לׁשבת ֵֶֶָָֹלאמר

„BÚאֹומרֹו ּבדקּדּוק ‡�ÌÈLיתּבאר e‡ˆÈ ְְְְִִֵָ»¿¬»ƒ
ÏÚiÏ· È�aׁשהיה אנׁשים אמר לּמה ¿≈¿ƒ««ֲִֶַָָָָָָ

יֹודע ואני בלּיעל ּבני לֹומר ְְְֲִִִֵֵַַַַַַמסּפיק
ולא אנׁשים לֹומר ואם אנׁשים, ְְֲֲִִִֵֶַָָֹׁשהם
למעטם קרא צרי אינֹו זה ְְְֲִִֵֶַַָָָקטּנים
צרי אין ענׁשין לכלל הּגיע ׁשּלא ְֳִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּכל
ׁשהגם לֹומר הּכתּוב נתּכּון אכן ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלמעטֹו.

ׁשהם ּפרּוׁש אנׁשים יצאּו ְְֲִֵֵֶֶָָָׁשאמרּו
ז"ל ּכאֹומרם ׁשלח)צּדיקים אנׁשים(מד"ר ְְְֲִִִַַָָ

אֹומרֹו והּוא צּדיקים, Ó‡Ï¯ׁשּבּמקרא ְְְִִִֶַַָ≈…
ÌÈL�‡ e‡ˆÈׁשּתחזיק הּכתּוב מֹודיע »¿¬»ƒֲֲִִֶַַָ

חזקת מהם ותסיר בלּיעל ּבבני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאֹותם
ְַּכׁשרּות:

„BÚהּדברים ׁשמעּת ׁשּלא ׁשהגם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹירצה
אּלא המדיחים ׁשּיצאּו ְְְִִִֶֶַָָּברּורים
ׁשּיצאּו זה ּדבר מּמּנה ׁשּנׁשמע ְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָאמירה

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(çé)äåäé áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹
òaLð øLàk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי)ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן החיים.ׁשּכל אור ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà äåäé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈
äåäé éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)-àìå eããbúú àì íëéäìà äåäéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À§«Ÿ
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú̈¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרטלא מקֹום,ּגדידה ׁשל ּבניו ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומקרחים ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ÌÎÈ�ÈÚ.ואּתם ÔÈa∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּפּדחת, כא)אצל "לא(ויקרא : ְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֵֶַַַַַָֹ

העינים ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה .יקרחּו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַָֹ
טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם זקנתם,(כתר לעת להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לׁשּכח לֹו אסּור מלְך, ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן מּכְך. יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻועֹוד

הדיֹוט. איׁש למעלת - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינֹו ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי החייםמלְך אור ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÏÈ„aיח ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ
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ּדריׁשהzL¯„Âוגֹו' יעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ְ¿»«¿»ְְֲִֵֶַָ
ּבּקֹול מּמׁש יׁש אם לדעת ֲִִֵַַַַַָָָוחקירה

אֹומרֹו והּוא z¯˜ÁÂהּנׁשמע, zL¯„Â ְְְִַָ¿»«¿»¿»«¿»
zÏ‡LÂלהקּדים לֹו היה הראּוי ּומן ¿»«¿»ְְִִַָָָָ

ּכ ואחר הּׁשאלה ׁשהיא ְְְְִֵֶַַַַָָָָוׁשאלּת
לֹומר נתּכּון אּלא והחקירה, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּדריׁשה
ׁשּׁשמע הראׁשֹונה ּבּׁשמיעה ְְִִִֶֶַַָָָָׁשּידרׁש
ּפי יׁשאל ואח"כ ּבּדבר עדים יׁש ְְִִִִֵֵַַָָאם

עדּותם: ּפי על לדּון ִִֵֵַָָָהעדים
Ô˙�Â.EÓÁ¯Âיח) ÌÈÓÁ¯ EÏמאמר ּכּונת ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿ֲַַַָָ

הּנּדחת עיר על ׁשּצּוה לפי ּכאן ְִִִִֶֶַַַַָָזה
ואפּלּו חרב לפי העיר ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַָָׁשּיהרגּו
טבע יֹוליד הּזה מעׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַָּבהמּתם
ׁשּסּפרּו ּכמֹו האדם, ּבלב ְְְְִִֵֶַָָָָָהאכזרּיּות
ּבמאמר הרֹוצחים ּכת הּיׁשמעאלים ְְְְֲִִִֵַַַַָָלנּו
ּבׁשעה ּגדֹול חׁשק להם יׁש ּכי ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמל
ׁשרׁש מהם ונכרתה אדם ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹׁשהֹורגים
עצמּה והּבחינה לאכזר, והיּו ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָהרחמים
לזה הּנּדחת עיר ּברֹוצחי נׁשרׁשת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתהיה
ה' להם ׁשּיּתן הבטחה להם ְִֵֶֶֶַַָָָָָאמר

ּבהם יֹוליד ׁשהּטבע הגם ֲֲִִֶֶֶַַַַָרחמים
ּבהם יׁשּפיע הרחמים מקֹור ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהאכזרּיּות
ּכ לבּטל מחדׁש הרחמים חּכח ְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
הּמעׂשה. מּכח ּבהם ׁשּנֹולד ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹהאכזרּיּות

זמןEÓÁ¯Âואֹומרֹו ׁשּכל ּבזה העיר ְְ¿ƒ«¿ְִֵֶֶָָָ
ּכמֹו אכזרי טבע ּבגדר הּוא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשהאדם
אּלא מרחם ה' ׁשאין עּמֹו ה' יתנהג ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָכן

ְֲַָלרחמן:
B¯ÓB‡ÂEa¯‰Âהעם לנחם נתּכּון ¿¿¿ƒ¿∆ְְִֵֵַַָָ

ּפרץ נפרצּו ּכי ְְְִִִֶֶָּבראֹותם
לזה יחד, אחת עיר אנׁשי ְְְִֵֶַַַַַַָָּבאבּדן
הּוא ּכי לבבם ירע לא ּכי ְְִִִִֵַָָָֹהבטיחם
מרּבה. ּבתֹוספת החּסרֹון וימּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻירּבה

˙ÚÓLואֹומרֹו Èkלהבטחתֹו טעם נתן ְְƒƒ¿«ְְַַַַָָָ
ׁשל הרציחה היתה אם ּבׁשלמא ְְְִִִִֶָָָָָָּכי
יׁש אנֹוׁשית לנקמה הּנּדחת עיר ְְֱִִִִֵֵַַַַָָאנׁשי
ּכן ּׁשאין מה מהּדבר להּנמׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמקֹום
קּבלת מּטעם אּלא הּמעׂשה ׁשאין ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעּתה

אֹומרֹו והּוא ,הּמל ˙ÚÓLמצות Èk ְְְִֶֶַַƒƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓ Ïk ˙‡ ¯ÓLÏ '‰ ÏB˜aּכי ¿ƒ¿…∆»ƒ¿»ִ

ּכאּלּו הּנּדחת ּבעיר מׁשּפט ְְְִִִִִֶַַַָָּכׁשעֹוׂשים
ז"ל ּכאֹומרם ה' מצוֹות ּכל ְְְְִִָָקּימּו

קי"א:) :(סנהדרין ְְִֶַ

ÌÈ�a.'B‚Âא) Ìz‡מה לדעת צרי »ƒ«∆¿ִַַַָָ
מאמר סמ ‡Ìzּטעם ÌÈ�a ֲַַַַַָ»ƒ«∆

לֹומר ׁשּנתּכּון נראה ּתתּגדדּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹלמאמר
אּלא לּמת אבדה אין איׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבמיתת
ּבנֹו ׁשּׁשלח לאדם ּדֹומה הּוא ְְֲֵֶֶַָָָהרי
ׁשלח ּולימים אחרת לעיר ְְְִִִֶֶַַָָָלסחֹורה
אּלא הּבן העּדר ואין ּבנֹו אחר ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהאב
ּכל על אבל מּׁשם ׁשהל הּמקֹום ֲִִֶַַַָָָָָמן
ׁשחזר לֹו ּבטֹוב ואדרּבה יׁשנֹו ְְְְִֶֶַַַָָָּפנים
החּיים מקֹור ׁשהּוא אביו אצל ְִִֵֵֶֶַַַָהּבן
קרחה ולׂשים להתּגֹודד לנּו אין זה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָועל
ּבנים נקראּו ׁשּלא האּמֹות ּכן ּׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָֹֻמה

אֹומרֹו והּוא ׁשאר‡Ìzלה', לׁשלל ְְַ«∆ְְִַֹ
ּביֹום הּדוּוים ידוּו ׁשעליהם ְְְֲִִֵֶֶַָֻהאּמֹות
עֹוד ׁשאינם מיתה מתים ׁשהם ִִִֵֵֵֶֶָָָָמיתתם

החּיים: ּבין ְִִֵַַַָּבּנמצא



נג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(çé)äåäé áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹
òaLð øLàk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי)ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן החיים.ׁשּכל אור ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà äåäé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈
äåäé éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)-àìå eããbúú àì íëéäìà äåäéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À§«Ÿ
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú̈¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרטלא מקֹום,ּגדידה ׁשל ּבניו ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומקרחים ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ÌÎÈ�ÈÚ.ואּתם ÔÈa∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּפּדחת, כא)אצל "לא(ויקרא : ְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֵֶַַַַַָֹ

העינים ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה .יקרחּו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַָֹ
טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם זקנתם,(כתר לעת להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לׁשּכח לֹו אסּור מלְך, ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן מּכְך. יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻועֹוד

הדיֹוט. איׁש למעלת - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינֹו ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי החייםמלְך אור ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÏÈ„aיח ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדריׁשהzL¯„Âוגֹו' יעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ְ¿»«¿»ְְֲִֵֶַָ
ּבּקֹול מּמׁש יׁש אם לדעת ֲִִֵַַַַַָָָוחקירה

אֹומרֹו והּוא z¯˜ÁÂהּנׁשמע, zL¯„Â ְְְִַָ¿»«¿»¿»«¿»
zÏ‡LÂלהקּדים לֹו היה הראּוי ּומן ¿»«¿»ְְִִַָָָָ

ּכ ואחר הּׁשאלה ׁשהיא ְְְְִֵֶַַַַָָָָוׁשאלּת
לֹומר נתּכּון אּלא והחקירה, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּדריׁשה
ׁשּׁשמע הראׁשֹונה ּבּׁשמיעה ְְִִִֶֶַַָָָָׁשּידרׁש
ּפי יׁשאל ואח"כ ּבּדבר עדים יׁש ְְִִִִֵֵַַָָאם

עדּותם: ּפי על לדּון ִִֵֵַָָָהעדים
Ô˙�Â.EÓÁ¯Âיח) ÌÈÓÁ¯ EÏמאמר ּכּונת ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿ֲַַַָָ

הּנּדחת עיר על ׁשּצּוה לפי ּכאן ְִִִִֶֶַַַַָָזה
ואפּלּו חרב לפי העיר ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַָָׁשּיהרגּו
טבע יֹוליד הּזה מעׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַָּבהמּתם
ׁשּסּפרּו ּכמֹו האדם, ּבלב ְְְְִִֵֶַָָָָָהאכזרּיּות
ּבמאמר הרֹוצחים ּכת הּיׁשמעאלים ְְְְֲִִִֵַַַַָָלנּו
ּבׁשעה ּגדֹול חׁשק להם יׁש ּכי ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמל
ׁשרׁש מהם ונכרתה אדם ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹׁשהֹורגים
עצמּה והּבחינה לאכזר, והיּו ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָהרחמים
לזה הּנּדחת עיר ּברֹוצחי נׁשרׁשת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתהיה
ה' להם ׁשּיּתן הבטחה להם ְִֵֶֶֶַַָָָָָאמר

ּבהם יֹוליד ׁשהּטבע הגם ֲֲִִֶֶֶַַַַָרחמים
ּבהם יׁשּפיע הרחמים מקֹור ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהאכזרּיּות
ּכ לבּטל מחדׁש הרחמים חּכח ְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
הּמעׂשה. מּכח ּבהם ׁשּנֹולד ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹהאכזרּיּות

זמןEÓÁ¯Âואֹומרֹו ׁשּכל ּבזה העיר ְְ¿ƒ«¿ְִֵֶֶָָָ
ּכמֹו אכזרי טבע ּבגדר הּוא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשהאדם
אּלא מרחם ה' ׁשאין עּמֹו ה' יתנהג ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָכן

ְֲַָלרחמן:
B¯ÓB‡ÂEa¯‰Âהעם לנחם נתּכּון ¿¿¿ƒ¿∆ְְִֵֵַַָָ

ּפרץ נפרצּו ּכי ְְְִִִֶֶָּבראֹותם
לזה יחד, אחת עיר אנׁשי ְְְִֵֶַַַַַַָָּבאבּדן
הּוא ּכי לבבם ירע לא ּכי ְְִִִִֵַָָָֹהבטיחם
מרּבה. ּבתֹוספת החּסרֹון וימּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻירּבה

˙ÚÓLואֹומרֹו Èkלהבטחתֹו טעם נתן ְְƒƒ¿«ְְַַַַָָָ
ׁשל הרציחה היתה אם ּבׁשלמא ְְְִִִִֶָָָָָָּכי
יׁש אנֹוׁשית לנקמה הּנּדחת עיר ְְֱִִִִֵֵַַַַָָאנׁשי
ּכן ּׁשאין מה מהּדבר להּנמׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמקֹום
קּבלת מּטעם אּלא הּמעׂשה ׁשאין ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעּתה

אֹומרֹו והּוא ,הּמל ˙ÚÓLמצות Èk ְְְִֶֶַַƒƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓ Ïk ˙‡ ¯ÓLÏ '‰ ÏB˜aּכי ¿ƒ¿…∆»ƒ¿»ִ

ּכאּלּו הּנּדחת ּבעיר מׁשּפט ְְְִִִִִֶַַַָָּכׁשעֹוׂשים
ז"ל ּכאֹומרם ה' מצוֹות ּכל ְְְְִִָָקּימּו

קי"א:) :(סנהדרין ְְִֶַ

ÌÈ�a.'B‚Âא) Ìz‡מה לדעת צרי »ƒ«∆¿ִַַַָָ
מאמר סמ ‡Ìzּטעם ÌÈ�a ֲַַַַַָ»ƒ«∆

לֹומר ׁשּנתּכּון נראה ּתתּגדדּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹלמאמר
אּלא לּמת אבדה אין איׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבמיתת
ּבנֹו ׁשּׁשלח לאדם ּדֹומה הּוא ְְֲֵֶֶַָָָהרי
ׁשלח ּולימים אחרת לעיר ְְְִִִֶֶַַָָָלסחֹורה
אּלא הּבן העּדר ואין ּבנֹו אחר ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהאב
ּכל על אבל מּׁשם ׁשהל הּמקֹום ֲִִֶַַַָָָָָמן
ׁשחזר לֹו ּבטֹוב ואדרּבה יׁשנֹו ְְְְִֶֶַַַָָָּפנים
החּיים מקֹור ׁשהּוא אביו אצל ְִִֵֵֶֶַַַָהּבן
קרחה ולׂשים להתּגֹודד לנּו אין זה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָועל
ּבנים נקראּו ׁשּלא האּמֹות ּכן ּׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָֹֻמה

אֹומרֹו והּוא ׁשאר‡Ìzלה', לׁשלל ְְַ«∆ְְִַֹ
ּביֹום הּדוּוים ידוּו ׁשעליהם ְְְֲִִֵֶֶַָֻהאּמֹות
עֹוד ׁשאינם מיתה מתים ׁשהם ִִִֵֵֵֶֶָָָָמיתתם

החּיים: ּבין ְִִֵַַַָּבּנמצא
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(á)éäìà äåäéì äzà LBã÷ íò ékäåäé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד "ּכל(בכורות :ל ׁשּתעבּתי ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּדבר הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא ל,מּום ׁשּתעבּתי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אכילתֹו על ּכאן .והזהיר ְְֲִִִַָָ

(ã)äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥¨−£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬
:íéfò¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
[d-c] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל סג)ׁשהחּיה (חולין …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּמעט את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה לט)מתרּגם: סלע,(איוב יעלי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְֲֵֶַַַָָֻ
אשטנבו"ק פ)הּוא וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י הּיער.(וכן ּבלׁשֹוןּתֹור יער באל"א, ¿ְִַַַַַ

.ארּמי ֲִַ

(å)úBñøô ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ואינּה∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, סדּוקה ׁשּיׁש צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
טמאה והיא ּבּצּפרנים, סט)∑Ó‰aa‰.חלּוקה אמרּו(חולין מּכאן אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה ע"ד)מׁשמע ׁשהּׁשליל(שם ְְְֲִִִֵַַָָָ«¿≈»ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אּמֹו ּבׁשחיטת .נּתר ְִִִִַַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
ïôMä-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈
íä íéàîè eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה ּבּבהמֹות,(חולין נׁשנּו? 'לּמה «¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה, .מּפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ç)àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−
ñ :eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì̈¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«

i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑(ת"כ)ּבכל מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
לֹומר ּתלמּוד כא)הּׁשנה? יׂשראל(ויקרא ואין מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ

ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת .מזהרים, ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ

C·eב C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁ¯cד ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ·�·eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷å§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת(קידושין .ׁשּבמצרעלהּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé):äiðæòäå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«

i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ולּמההיא ּביֹותר. ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ
להּתיר, והּבא ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהזהיר

הּטמא ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, הטהֹוריםים,אֹומר: ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמעט את ּפרט לפיכ הּטמאים, על החיים.מרּבים אור ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§¨−§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓL�z‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨¨−¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים(חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר(ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה, .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑'ׁשרץ' קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים .הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב ‡¯L� ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

d�ÊÏ:יג ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ù�k ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

d�ÊÏ:יד ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

�e�‡:יז ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Â.d�ÈÓÏ‰¯‡‰יג) 'B‚Âמין ׁשּכל נראה ¿»»»¿¿ƒ»ְִִֶֶָ
ס"ג.)מהכ"ד מינים(חּלין ּבֹו ׁשּיׁש ִִִֵֵֶַֻ

הּכתּוב ּבהם אמר ּומׁשּנים ְְִֵֶַַַָָָֻהרּבה
אּלא ּבֹו ׁשאין וכל למיניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָלמינהּו

אינֹו קצת ודֹומים מּועטים ְְִִִִֵָָמינים
לא נׁשר ּכי והראיה למינֹו, ְְְִִֵֶֶָָָֹאֹומר

ּבּגמ' ואֹומר למינֹו ּבֹו (חּליןנאמר ְְְֱִִֵֶַַָֻ

ׁשהּואס"א.) נּכר ׁשאינֹו אחד עֹוף ִֵֶֶֶַָָעל

הרי נׁשר, מין ׁשהּוא ׁשחֹוׁשׁשין ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶנׁשר
לא כן ּפי על ואף מינים לּנׁשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּיׁש

למינֹו: הּכתּוב ְִַַָָאמר



נה d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷å§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת(קידושין .ׁשּבמצרעלהּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé):äiðæòäå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«

i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ולּמההיא ּביֹותר. ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ
להּתיר, והּבא ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהזהיר

הּטמא ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, הטהֹוריםים,אֹומר: ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמעט את ּפרט לפיכ הּטמאים, על החיים.מרּבים אור ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§¨−§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓL�z‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨¨−¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים(חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר(ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה, .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑'ׁשרץ' קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים .הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב ‡¯L� ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

d�ÊÏ:יג ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ù�k ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

d�ÊÏ:יד ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

�e�‡:יז ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Â.d�ÈÓÏ‰¯‡‰יג) 'B‚Âמין ׁשּכל נראה ¿»»»¿¿ƒ»ְִִֶֶָ
ס"ג.)מהכ"ד מינים(חּלין ּבֹו ׁשּיׁש ִִִֵֵֶַֻ

הּכתּוב ּבהם אמר ּומׁשּנים ְְִֵֶַַַָָָֻהרּבה
אּלא ּבֹו ׁשאין וכל למיניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָלמינהּו

אינֹו קצת ודֹומים מּועטים ְְִִִִֵָָמינים
לא נׁשר ּכי והראיה למינֹו, ְְְִִֵֶֶָָָֹאֹומר

ּבּגמ' ואֹומר למינֹו ּבֹו (חּליןנאמר ְְְֱִִֵֶַַָֻ

ׁשהּואס"א.) נּכר ׁשאינֹו אחד עֹוף ִֵֶֶֶַָָעל

הרי נׁשר, מין ׁשהּוא ׁשחֹוׁשׁשין ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶנׁשר
לא כן ּפי על ואף מינים לּנׁשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּיׁש

למינֹו: הּכתּוב ְִַַָָאמר



d`xנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«

i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ולא ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, .ּבהמה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìäpðzz E Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨
éäìà äåäéì äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàåE ©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑נבלֹות ואֹוכל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ‡z‰.ּגר LB„˜ ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹƒ«»«»
'‰Ï∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהםקּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים ÏM·˙Œ‡Ï.ּדברים «ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ…¿«≈

È„b∑(קיג ולעֹופֹות(חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאהׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â.החיים אור ¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)äðL äãOä àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬
:äðL̈¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא)ּגדיים לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר מׁשּדפּתן', והיא קדים כו)רּוח ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים: L�‰.לענין ‰�L∑(ספרי)ׁשאין מּכאן ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»ִֵֶָ
על החדׁש מן .הּיׁשןמעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ÔeÏÎÈz:כ ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ·� Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dp�aÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dp�zz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

BtÈc˜כב CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÎ.'B‚Âכא) ‰Ï·�אֹומרֹו,Ïkלמאן »¿≈»¿ְ»ְָ
אּסּור על חל אּסּור (חּליןּדאמר ְִִִַַָָֻ

ּביןקי"ג:) הּמתנּבל ּכל לרּבֹות ְְְִִֵֵֶַַַָירצה
אזהרת עליהם ּבאה ּטמאים ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָטהֹורים
אין ּדאמר ּולמאן נבלה, כל תאכלּו ְְְְֵֵַָָָָֹֹלא
מרּבה ּכל אֹומרֹו אּסּור על חל ְְִִֶַַָָאּסּור
ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין טהֹור מין ְִֵֵֵֵַָָָָּכל

לא: טמאה אבל ְֲֵָָֹעֹוף
„BÚּבאֹומרֹו מהÏkירצה ּפי על ְְְִֶ»ִַַ

ּבּמּׁשנה מ"ג)ּׁשאמרּו פ"ד (מעילה ְְְִִֶַָָָ

מהלכֹות ד' ּפרק רמּב"ם ְְְִֵֶֶַָָּופסקֹו
הּנבלֹות ּכל וז"ל אסּורֹות ְְֲֲֵַַָָמאכלֹות
הּלֹוקח ּכיצד וכּו' זה עם זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָמצטרפים
ונבלת הּצבי ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְִִִִִַַַַַמּנבלת
ּבׂשר ּכזית הּכל מן וקּבץ ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּתרנּגֹול

מאמר והּוא ע"כ, לֹוקה Ï‡ואכלֹו ְֲֲֶַַַָ…
‰Ï·� ÏÎ eÏÎ‡˙על ׁשּמזהיר ּפרּוׁש …¿»¿≈»ְִֵֶַַ

מּכל הּבאה ּכזית ׁשהּוא אכילה ְֲִִִִֶַַָָָָׁשעּור
ּבא הּזית ׁשאין הגם הּמתנּבל ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּדבר

יחד: מּׁשלׁשּתם ְְִֶַַָָָאּלא
¯bÏ.'B‚Â ¯L‡לזכרֹון הּגר זכרֹון הקּדים «≈¬∆¿ְְְְִִִִֵַ

הּמכירה זכרֹון הקּדים ּובנכרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָהּנתינה
חּלין ּבמּס' הּנכרי, הביאּו(קי"ד:)לזכרֹון ְְְְִִִִֵֶַַָֻ

סֹובר ר"מ יהּודה ור' מאיר ר' ְְֲִֵֵֶַָֹמחלקת
להּתיר זה ּבסדר לדּבר הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבא
סמ ולזה לּגר ּומכירה לּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָָנתינה
הּדברים סֹובר ור"י יחד, ּומכירה ְְְְִִִֵַַַָָָנתינה
מכר אֹו קרא ׁשאמר מּטעם ְְִִֶַַַָָָָָֹּככתבן
אֹו ּתבת מיּׁשב ור"מ ּומכר אמר ְְְֵֵַַַָָֹֹולא
ּדגֹוי, למכירה ּדגר נתינה ְְְְְְִִִִֵַָָלהקּדים
ּדּבר לּמה ר"י לסברת לדעת ְְִִִֵַַַָָָָָוצרי
ּפי על ויתּבאר זה, ּבסדר ְְְִִֵֵֶֶַַָָהּכתּוב
ע"ז ּבמּסכת ׁשּנחלקּו אחרת ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַֹמחלקת

אּסּור(ס"ז:) ּבדין ׁשמעֹון ור' מאיר ְְְִִִִֵר'
ּדתניא אֹוסר ור"מ מּתיר ר"ש ְְְִֵַַָָּפגּום
וגֹו' אׁשר לּגר נבלה כל תאכלּו ְְְֲֵֵֶַָָֹֹלא
ׁשאין נבלה קרּויה לּגר הראּויה ְְְֵֵֵֶַָָָָָּכל
ּכאן, עד נבלה קרּויה אינּה לּגר ְְְֵֵֵַַָָָָָראּויה
מּמה היא ׁשמעֹון ר' ׁשּדרׁשת ְְְִִִֶַַַָָמׁשמע
ואם לּגר לתּתּה לֹומר הּכתּוב ְְִִֵֶַַַָָָּׁשּבא
ּדבר ּומֹוכר נֹותן אדם אין ראּויה ְֵֵֵֵָָָָָָאינּה
הּכתּוב ׁשּבראּויה למדּת הא ׁשוה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

נבלה קרּויה ׁשאין ּדֹורׁש ולזה ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָמדּבר
ּכי נראים, אּלּו ּדברים ואין וכּו', ְְְְִִִִֵֵֶָָאּלא
נבלה ּכל הּנבלה הּכתּוב ּכׁשאסר ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלעֹולם
ּבא והּמכירה הּנתינה ּומאמר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָּבמׁשמע
ּבזה: זה ּתלה ּומי ראּויים ְְִִֵֶֶֶָָָּכׁשהם

ÏÚמּמה היא ר"ש ׁשּדרׁשת נראה ּכן «ְְִִִֵֶֶַַָ
וכת הּדּבּור ּבׁשעּור הּכתּוב בּׁשּׁשּנה ְְִִִֶַַַָָָ
אמר ולא נבלה לתבת סמּו לּגר ְְְֵֵֵֵַַַַָָָֹּתבת
והּוא לּנכרי מכר ּכ אחר ׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּכסדר
להקּדים הראּוי ּדּבּור ׁשעּור ּכן ְְִִִֵַַָָּגם
ּדרׁש לזה למי, יאמר ּכ ואחר ְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹהּמעׂשה
להעיר הּכתּוב ׁשּבא ׁשמעֹון ְְֲִִֶַַָָר'
אּלא נבלה ׁשאינּה לֹומר זה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבמׁשּפט
אֹומר היה אם אבל לּגר ראּוי הּוא ֲִִֵֵַָָָָאם
לדרׁשתֹו: מקֹום אין לּגר ּתתנּנה ְְִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

C¯„Ïeהּסדר ׁשּנּוי טעם הרוחנּו זה ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַַַ
סֹובר ּכי יהּודה ּדרּבי ְְֲִִִֵַָָאלּבא
ּולטעם ּפגּום, אּסּור ּדאין ׁשמעֹון ְְְְִִִֵַַַָּכרּבי
זה ּבסדר לדּבר הּכתּוב ׁשּנה ְְִֵֵֶֶֶַַָָזה
הּגר לתבת נבלה ּתיבת מאמר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָלהסמי
על להעיר לֹו הּסמּו מּסדר ְְֲִִִֵֶַַַָָוׁשּנה

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו י)לא ג, הביאּו(מלאכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

להלכה נפסק וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל הלכותאת יו"ד (טור ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז) הסּכמתצדקה אבל ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, צדקה.(סקמ"ד)רב ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà äåäéì øçáé-øLà íB÷na EïkL §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´
ðâc øNòî íL BîLEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E §´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà äåäé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E:íéîiä-ìk E §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«
i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמרזה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר ּבני(במדבר מאת תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", אחר(שם)יׂשראל מעׂשר זה ּכרח על מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
.הּוא

(ãë)÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³
éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä Enîék íL BîL íeNì E ¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬
éäìà äåäé Eëøáé:E §¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÎ¯·È Èk∑הּתבּואה לׂשאתׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)-ìà zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤
éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä:Ba E ©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ïàváe ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´©ÀŸ
íM zìëàå ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈

éäìà äåäé éðôì:Eúéáe äzà zçîNå E ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§¨−©¨¬¥¤«
i"yx£ELÙ� ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ּפרט.ELÙ� EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑.ספרי) ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆

סג) הארץ,ב"ק ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל .וראּוי ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläå÷ìç Bì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤
ñ :Cnò äìçðå§©«£¨−¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹוןמּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁ�Â ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),ׁשכחה לקט, יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְְִֶֶָָ
ּבמעׂשר חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, .ּופאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ÈÚ¯zÈכג Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו CLÙ� ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡�Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ� CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L�‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז È¯‡ d�È˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבא ׁשּדֹורׁש לר"מ ולזה זֹו, ְְְֵֶֶֶָָָָּדרׁשה
לגר ּומכירה לגֹוי נתינה להּתיר ְְְְְִִִֵַַָָָהּכתּוב
לּגר הראּויה נבלה לדרׁש מקֹום לֹו ְְְִֵֵֵַָָָָאין
לּגר ראּויה אינּה אפּלּו ואסר ְְְֲִֵֵַַָָָוכּו'

ּברין: על ְְְְִַַָֻונתיּׁשבּו

‡l‡ע"ז ּבמּסכת ׁשם (ס"ח.)ׁשראיתי ∆»ְִִֶֶֶַָָ
נבלה ּכׁשאמר הּׁש"ס ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשהקׁשה
הקׁשה נבלה אינּה לגר ראּויה ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָׁשאינּה
סרּוחה למעּוטי ההּוא מאיר ורּבי ְְְְִִִֵֵַַָוז"ל
מעּקרא סרּוחה ׁשמעֹון ורּבי ְְְִִִִֵֵַָָָָָמעּקרא,

מה ּדברנּו ּולפי ע"כ, קרא אצטרי ְְְְִִִֵַָָָֹלא
ר"מ לסברת והלא לר"מ הּׂש"ס ְְְֲִֶַַַַָֹּמקׁשה
ּכמֹו ר"ש ּדרׁשת לדרׁש מקֹום ְְְִֵַָָאין
אמר ּדמּלתא לרוחא ּכי ואּולי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָׁשּכתבנּו,
לֹומר ּתמצא אם אפּלּו ּבּגמרא ְְֲִִִֵַַָָָּכן



נז d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו י)לא ג, הביאּו(מלאכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

להלכה נפסק וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל הלכותאת יו"ד (טור ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז) הסּכמתצדקה אבל ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, צדקה.(סקמ"ד)רב ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà äåäéì øçáé-øLà íB÷na EïkL §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´
ðâc øNòî íL BîLEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E §´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà äåäé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E:íéîiä-ìk E §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«
i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמרזה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר ּבני(במדבר מאת תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", אחר(שם)יׂשראל מעׂשר זה ּכרח על מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
.הּוא

(ãë)÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³
éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä Enîék íL BîL íeNì E ¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬
éäìà äåäé Eëøáé:E §¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÎ¯·È Èk∑הּתבּואה לׂשאתׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)-ìà zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤
éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä:Ba E ©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ïàváe ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´©ÀŸ
íM zìëàå ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈

éäìà äåäé éðôì:Eúéáe äzà zçîNå E ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§¨−©¨¬¥¤«
i"yx£ELÙ� ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ּפרט.ELÙ� EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑.ספרי) ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆

סג) הארץ,ב"ק ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל .וראּוי ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläå÷ìç Bì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤
ñ :Cnò äìçðå§©«£¨−¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹוןמּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁ�Â ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),ׁשכחה לקט, יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְְִֶֶָָ
ּבמעׂשר חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, .ּופאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ÈÚ¯zÈכג Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו CLÙ� ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡�Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ� CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L�‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז È¯‡ d�È˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבא ׁשּדֹורׁש לר"מ ולזה זֹו, ְְְֵֶֶֶָָָָּדרׁשה
לגר ּומכירה לגֹוי נתינה להּתיר ְְְְְִִִֵַַָָָהּכתּוב
לּגר הראּויה נבלה לדרׁש מקֹום לֹו ְְְִֵֵֵַָָָָאין
לּגר ראּויה אינּה אפּלּו ואסר ְְְֲִֵֵַַָָָוכּו'

ּברין: על ְְְְִַַָֻונתיּׁשבּו

‡l‡ע"ז ּבמּסכת ׁשם (ס"ח.)ׁשראיתי ∆»ְִִֶֶֶַָָ
נבלה ּכׁשאמר הּׁש"ס ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשהקׁשה
הקׁשה נבלה אינּה לגר ראּויה ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָׁשאינּה
סרּוחה למעּוטי ההּוא מאיר ורּבי ְְְְִִִֵֵַַָוז"ל
מעּקרא סרּוחה ׁשמעֹון ורּבי ְְְִִִִֵֵַָָָָָמעּקרא,

מה ּדברנּו ּולפי ע"כ, קרא אצטרי ְְְְִִִֵַָָָֹלא
ר"מ לסברת והלא לר"מ הּׂש"ס ְְְֲִֶַַַַָֹּמקׁשה
ּכמֹו ר"ש ּדרׁשת לדרׁש מקֹום ְְְִֵַָָאין
אמר ּדמּלתא לרוחא ּכי ואּולי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָׁשּכתבנּו,
לֹומר ּתמצא אם אפּלּו ּבּגמרא ְְֲִִִֵַַָָָּכן



d`xנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(çë)äö÷î|ìLEúàeáz øNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ§¨´§½
éøòLa zçpäå àåää äðMa:E ©¨¨−©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈ�L LÏL ‰ˆ˜Ó∑מן ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית .הּבית ְִִִַַַ

(èë)íBúiäå øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³
éøòLa øLà äðîìàäåEëøáé ïòîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ

éäìà äåäéñ :äNòz øLà Eãé äNòî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬©«£¤«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑ולא זֹו, ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשנים ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה eÚ·NÂ.ּתאכלּנּו eÏÎ‡Â∑,ׂשביעה ּכדי להם ּתן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ¿»¿¿»≈ְְִֵֵֶָָ
ׁשהׁשהית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּכאן

כז)ּומתוּדה: ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר(שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈ�LŒÚ·L ıwÓ∑אּתה ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

למנין ׁשנים ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאֹומר
.הּׁשמּטֹות ְִַ

(á)øLà Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬
àø÷-ék åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:äåäéì ähîL§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ׁשל ידֹו את מּׁשהׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàèîLz E ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬
:Eãé̈¤«

(ã)äåäé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà äåäé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑רצֹונֹו עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אביֹון ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, מעני,ׁשל ּדל , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדבר לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' .ּולׁשֹון ְְְֵֶֶָָָָ

NÚÓ¯כח Ïk ˙È ˜tz ÔÈ�L ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Ú�ˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â�‡כט ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א „aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד È¯‡ ‡�kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להעמידה יכֹול ר"ש ּדרׁשת ְְְֲִִֶַַָָָֹׁשּיסּבר
אין האמת אחר אבל מעּקרא ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבסרּוחה

זה ּולפי ׁשּכתבנּו, ּוכמֹו לר"מ ְְְְְִֶֶַָָֻקׁשיא
יסּבר ר"מ ּגם האמת (ּכר"ש)אחר ְְֱִֶֶַַַֹ

ּבעלמא ּדעפרא מעּקרא ְְְְְִִֵַָָָָָָּבסרּוחה
קרא: צרי ואינֹו רׁשּב"י ְְְְִִִֵַַָָָּכסברת

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(ä)éäìà äåäé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øì EøîL ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה∑¯˜ לא אביֹוןאז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ
החיים.הרּבה אור ְֵַ

(å)éäìà äåäé-ékíéBb zèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

ñ :eìLîé¦§«Ÿ

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑הּמלוה על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְְֵֶֶַַַַָָָ
"ולוית" ּכמֹו הלוה, על נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון .נֹופל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÌÈBb zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא ¯ÌÈa.יכל ÌÈB‚a zÏLÓe∑יכל ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ»«¿»¿ƒ«ƒָֹ
?עלי מֹוׁשלים אחרים ּכֹוכבים ימׁשלּועֹובדי לא ּוב" לֹומר: ."ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EEöøàa E ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½
éäìà äåäé-øLààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷ú:ïBéáàä E ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«

i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודםהּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ.EÈ¯ÚL∑ענּיי ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ¿»∆ֲִֵ
אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר.ın‡˙ ‡Ï∑;"תאּמץ "לא נאמר: לכ יּתן, לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל ‰‡·ÔBÈ.יׁש EÈÁ‡Ó∑להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ≈»ƒ»∆¿ְְִִִֵֹ
אביֹון ׁשל החיים.אחיו אור ְִֶֶָ

‡C‰Ïה ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡�‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡�kÒÓƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.¯˜ה) ÚBÓL Ì‡זה מאמר אמר «ƒ»«¿ֲֶַַָָ
אביֹון, ב יהיה לא לּמאמר ְְְֲִֶֶַַַָֹסמּו
ז"ל ּדבריהם לפי והעני ׁשהעׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹלפי

כח.) לזה(מו"ק ּבּזכּות, ּתלּויים ְְִֵֶַָָאינם
האביֹון מניעת להבטחת סמּו ְְְְִֶַַַַָָָָאמר

ÚBÓL Ì‡ יׂשראל¯˜ אם ּפרּוׁש וגֹו' «ƒ»«ְְִִֵֵָ
ּבּפסּוק, האמּור ּכל ÚBÓLיׁשמרּו ְְִַָָָָ»«

ÚÓLz,ּוללּמד ללמד ּתֹורה ּתלמּוד זה ƒ¿«ְְְִֵֶַַָֹ
¯ÓLÏ,מ"ע זה ולעׂשֹות מל"ת, זה ƒ¿…ְֲֶֶַ

אמר Ïkוגמר ׁשּלא‡˙ ּפרּוׁש וגֹו' ְֶַָֹ∆»ְֵֶֹ
ּתעׂשה לא מצות ׁשּום ּבּטּול ּבידֹו ְְְֲִִִֶֶַַָֹיהיה
הּוא אז עׂשה מצות מּׁשּום מניעה ְְְֲִִִֵַָָֹולא
אביֹון, ּבֹו יהיה ׁשּלא ּבהבטחה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשנֹו
ּתלּוי ׁשאינֹו ׁשאמרּו חז"ל מאמר ְֲֲִֵֶֶַַַָָּכי
מרּבים זכּיֹותיו ׁשּיהיּו הגם הּוא ְְְְֲִִֶַַָֻֻּבּזכּות
יׁשלט לא א' חטא אפלּו לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶָֹֹּכל
אבל עני עליו הּמראה הּמּזל ְֲִֶַַַַַָָָָֹעל

לׁשלמ והּמצוֹותּכׁשּיּגיע הּתֹורה ּות ְְְְִִִֵֶַַַַָ
ּובנים עׁשר ויּׂשיג הּמּזל על ּגם ְְִִִֶַַַַַָָֹיׁשלט

ְִַוחּיים:

Èk.'B‚Âז) ÔBÈ·‡ E· ‰È‰Èאֹומרֹו,E· ƒƒ¿∆¿∆¿¿ְ¿
ז"ל מאמרם לרמז ׁשּנתּכּון ְְֲִִֵֶַַַָָֹאּולי

י'.) ה'(ב"ב ׁשּבֹוחר טעם ּכי ְִֵֶֶַַָׁשאמרּו
הּוא העני ּביּסּורי ּבעוה"ז לאדם ְְִִֵֵַָָָָָֹליּסר
המפרנסֹו, חברֹו יזּכה ׁשּבאמצעּותֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָּכדי

ּבּמאמר ּׁשרמז מה ‡·ÔBÈוהּוא E· ְֲֶַַַַַָ¿∆¿
הּגדֹול, העני לֹו ּבא ּבסּבת ְְִִֵַָָָָֹּפרּוׁש

‡EÈÁ,ואֹומרֹו „Á‡Óּתחׁשב לא ּפרּוׁש ְְ≈«««∆ֲֵַֹֹ
ׁשהּוא ּדע ּפחּות ׁשהּוא אביֹון ְְִֶֶֶַָּבראֹותֹו
הֹוכחה ואין ׁשּבאחי ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻמהמיחדים
ׁשּסּדר וטעם אחים, ׁשפל היֹותֹו ְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹמהעני
הגם ,ּבארצ אחי מאחד אּלּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָהדרגֹות

אמרּו ז"ל עא.)ׁשרּבֹותינּו ׁשּבא(ב"מ ְֵֶֶַָָ
וגֹו': עיר וענּיי ענּיי ְְֲֲִִִֵֶַַלֹומר

„BÚהּגזרֹות הּדרגֹות ּכן ּגם לֹומר ְְְֵֵֶַַַַָָאפׁשר
ּכבר הּנה ּבאביֹונים, ה' יגזר ְְְֲִִִֵֶֶָָֹאׁשר

ּבּפסּוק כ"ד)ּפרׁשּתי כ"ב ּכסף(ׁשמֹות אם ְְִִֵֶֶַַָ
ּביד ה' מפקידֹו העני ׁשחלק וגֹו' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּתלוה
ּבידֹו ׁשּמפקדים עׁשרֹו הּוא וזה ְְְְִִֶֶֶָָָָֻהעׁשיר
יפקיד לפעמים והּנה הענּיים, ְְְֲִִִִִִֵַָָָמעֹות

ולא לאיׁש קרֹוב לאדם זה עני מנת ְְְְִִֶַָָָָֹה'
להיֹותֹו מּמּנּו ּפרנסתֹו ּבלקיחת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָיצטער
נתיבֹות, לסֹובב יצטר לא ּגם ְְְְִִֵֵַָֹקרֹובֹו
ירחיק העני לצער ּבצדק ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּוכׁשּיׁשּפט
מקֹום ּברחּוק ּגם זר ּבאיׁש ּפרנסתֹו ְְְִִַַָָָָלֹו
לעיר מעיר לסֹובב האביֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶַָויצטער
ׁשם לֹו ה' הכין אׁשר מקֹום ְֲִִֵֶָָֹלמצא

אֹומרֹו והּוא נפׁשֹו, ‡EÈÁ,טרף „Á‡Ó ְְְֶֶַ≈«««∆
ּבאחד הּוא אּלא אחי ׁשאינֹו הגם ְֲִֵֶֶַַַָָאֹו
:ּבארצ מעיר ׁשאינֹו הגם אֹו ,ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָׁשערי

B‡אֹומרֹו אפּלּוEˆ¯‡aירצה ּפרּוׁש ְְִֶ¿«¿¿ֲִֵ
ׁשהּוא לכלּבארצ העׁשר מקֹום ְְְְְֶֶַָָ

אביֹון: ּבּה יּמצא כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
C¯„·eּגדֹולה הערה להעיר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשאליו ׁשּבאּמה המיחד א' ְֵֶֶַַָָָָֻֻעל
והּוא יבֹוא מתי ּומצּפים מקּוים ְְְִִַַַָָָאנּו
אביֹון, הּוא אׁשר מׁשיחנּו יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָמל

ּכאֹומרֹו לעני נמׁשל ט')ּוכבר עני(זכרי' ְְְְְְְִִִַַָָָָ
אׁשר הּדבר ורמז חמֹור, על ְְֲֲֵֶַַַָָָֹורכב

ואמר אביֹון להיֹות ּפרּוׁש·Eיסֹובבּנּו ְְְְְִֶֶַָ¿ֵ
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(ä)éäìà äåäé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øì EøîL ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה∑¯˜ לא אביֹוןאז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ
החיים.הרּבה אור ְֵַ

(å)éäìà äåäé-ékíéBb zèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

ñ :eìLîé¦§«Ÿ

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑הּמלוה על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְְֵֶֶַַַַָָָ
"ולוית" ּכמֹו הלוה, על נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון .נֹופל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÌÈBb zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא ¯ÌÈa.יכל ÌÈB‚a zÏLÓe∑יכל ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ»«¿»¿ƒ«ƒָֹ
?עלי מֹוׁשלים אחרים ּכֹוכבים ימׁשלּועֹובדי לא ּוב" לֹומר: ."ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EEöøàa E ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½
éäìà äåäé-øLààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷ú:ïBéáàä E ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«

i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודםהּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ.EÈ¯ÚL∑ענּיי ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ¿»∆ֲִֵ
אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר.ın‡˙ ‡Ï∑;"תאּמץ "לא נאמר: לכ יּתן, לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל ‰‡·ÔBÈ.יׁש EÈÁ‡Ó∑להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ≈»ƒ»∆¿ְְִִִֵֹ
אביֹון ׁשל החיים.אחיו אור ְִֶֶָ

‡C‰Ïה ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡�‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡�kÒÓƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.¯˜ה) ÚBÓL Ì‡זה מאמר אמר «ƒ»«¿ֲֶַַָָ
אביֹון, ב יהיה לא לּמאמר ְְְֲִֶֶַַַָֹסמּו
ז"ל ּדבריהם לפי והעני ׁשהעׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹלפי

כח.) לזה(מו"ק ּבּזכּות, ּתלּויים ְְִֵֶַָָאינם
האביֹון מניעת להבטחת סמּו ְְְְִֶַַַַָָָָאמר

ÚBÓL Ì‡ יׂשראל¯˜ אם ּפרּוׁש וגֹו' «ƒ»«ְְִִֵֵָ
ּבּפסּוק, האמּור ּכל ÚBÓLיׁשמרּו ְְִַָָָָ»«

ÚÓLz,ּוללּמד ללמד ּתֹורה ּתלמּוד זה ƒ¿«ְְְִֵֶַַָֹ
¯ÓLÏ,מ"ע זה ולעׂשֹות מל"ת, זה ƒ¿…ְֲֶֶַ

אמר Ïkוגמר ׁשּלא‡˙ ּפרּוׁש וגֹו' ְֶַָֹ∆»ְֵֶֹ
ּתעׂשה לא מצות ׁשּום ּבּטּול ּבידֹו ְְְֲִִִֶֶַַָֹיהיה
הּוא אז עׂשה מצות מּׁשּום מניעה ְְְֲִִִֵַָָֹולא
אביֹון, ּבֹו יהיה ׁשּלא ּבהבטחה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשנֹו
ּתלּוי ׁשאינֹו ׁשאמרּו חז"ל מאמר ְֲֲִֵֶֶַַַָָּכי
מרּבים זכּיֹותיו ׁשּיהיּו הגם הּוא ְְְְֲִִֶַַָֻֻּבּזכּות
יׁשלט לא א' חטא אפלּו לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶָֹֹּכל
אבל עני עליו הּמראה הּמּזל ְֲִֶַַַַַָָָָֹעל

לׁשלמ והּמצוֹותּכׁשּיּגיע הּתֹורה ּות ְְְְִִִֵֶַַַַָ
ּובנים עׁשר ויּׂשיג הּמּזל על ּגם ְְִִִֶַַַַַָָֹיׁשלט

ְִַוחּיים:

Èk.'B‚Âז) ÔBÈ·‡ E· ‰È‰Èאֹומרֹו,E· ƒƒ¿∆¿∆¿¿ְ¿
ז"ל מאמרם לרמז ׁשּנתּכּון ְְֲִִֵֶַַַָָֹאּולי

י'.) ה'(ב"ב ׁשּבֹוחר טעם ּכי ְִֵֶֶַַָׁשאמרּו
הּוא העני ּביּסּורי ּבעוה"ז לאדם ְְִִֵֵַָָָָָֹליּסר
המפרנסֹו, חברֹו יזּכה ׁשּבאמצעּותֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָּכדי

ּבּמאמר ּׁשרמז מה ‡·ÔBÈוהּוא E· ְֲֶַַַַַָ¿∆¿
הּגדֹול, העני לֹו ּבא ּבסּבת ְְִִֵַָָָָֹּפרּוׁש

‡EÈÁ,ואֹומרֹו „Á‡Óּתחׁשב לא ּפרּוׁש ְְ≈«««∆ֲֵַֹֹ
ׁשהּוא ּדע ּפחּות ׁשהּוא אביֹון ְְִֶֶֶַָּבראֹותֹו
הֹוכחה ואין ׁשּבאחי ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻמהמיחדים
ׁשּסּדר וטעם אחים, ׁשפל היֹותֹו ְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹמהעני
הגם ,ּבארצ אחי מאחד אּלּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָהדרגֹות

אמרּו ז"ל עא.)ׁשרּבֹותינּו ׁשּבא(ב"מ ְֵֶֶַָָ
וגֹו': עיר וענּיי ענּיי ְְֲֲִִִֵֶַַלֹומר

„BÚהּגזרֹות הּדרגֹות ּכן ּגם לֹומר ְְְֵֵֶַַַַָָאפׁשר
ּכבר הּנה ּבאביֹונים, ה' יגזר ְְְֲִִִֵֶֶָָֹאׁשר

ּבּפסּוק כ"ד)ּפרׁשּתי כ"ב ּכסף(ׁשמֹות אם ְְִִֵֶֶַַָ
ּביד ה' מפקידֹו העני ׁשחלק וגֹו' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּתלוה
ּבידֹו ׁשּמפקדים עׁשרֹו הּוא וזה ְְְְִִֶֶֶָָָָֻהעׁשיר
יפקיד לפעמים והּנה הענּיים, ְְְֲִִִִִִֵַָָָמעֹות

ולא לאיׁש קרֹוב לאדם זה עני מנת ְְְְִִֶַָָָָֹה'
להיֹותֹו מּמּנּו ּפרנסתֹו ּבלקיחת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָיצטער
נתיבֹות, לסֹובב יצטר לא ּגם ְְְְִִֵֵַָֹקרֹובֹו
ירחיק העני לצער ּבצדק ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּוכׁשּיׁשּפט
מקֹום ּברחּוק ּגם זר ּבאיׁש ּפרנסתֹו ְְְִִַַָָָָלֹו
לעיר מעיר לסֹובב האביֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶַָויצטער
ׁשם לֹו ה' הכין אׁשר מקֹום ְֲִִֵֶָָֹלמצא

אֹומרֹו והּוא נפׁשֹו, ‡EÈÁ,טרף „Á‡Ó ְְְֶֶַ≈«««∆
ּבאחד הּוא אּלא אחי ׁשאינֹו הגם ְֲִֵֶֶַַַָָאֹו
:ּבארצ מעיר ׁשאינֹו הגם אֹו ,ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָׁשערי

B‡אֹומרֹו אפּלּוEˆ¯‡aירצה ּפרּוׁש ְְִֶ¿«¿¿ֲִֵ
ׁשהּוא לכלּבארצ העׁשר מקֹום ְְְְְֶֶַָָ

אביֹון: ּבּה יּמצא כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
C¯„·eּגדֹולה הערה להעיר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשאליו ׁשּבאּמה המיחד א' ְֵֶֶַַָָָָֻֻעל
והּוא יבֹוא מתי ּומצּפים מקּוים ְְְִִַַַָָָאנּו
אביֹון, הּוא אׁשר מׁשיחנּו יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָמל

ּכאֹומרֹו לעני נמׁשל ט')ּוכבר עני(זכרי' ְְְְְְְִִִַַָָָָ
אׁשר הּדבר ורמז חמֹור, על ְְֲֲֵֶַַַָָָֹורכב

ואמר אביֹון להיֹות ּפרּוׁש·Eיסֹובבּנּו ְְְְְִֶֶַָ¿ֵ



d`xס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' epËÈ·Úz.הרי Ë·Ú‰Â∑ »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆
ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑לרּכב סּוס אפּלּו ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«ְֲִִֹ

וע לפניועליו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומרזֹו הּוא ב)וכן ּכנגּדֹו(בראשית עזר לֹו "אעׂשה החיים.": אור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

(è)øîàì ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ
òáMä-úðL äáø÷ðéò äòøå ähîMä úðLéçàa EE ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå äåäé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèç¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי)לֹומר ּתלמּוד מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑אפּלּו מקֹום, מּכל ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ֲִִָָ
קֹורא ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. .לא ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(é)ììâa ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð| ¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´
éäìà äåäé Eëøáé äfä øácäìëáe ENòî-ìëa E ©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ
:Eãé çìLî¦§©¬¨¤«

i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙�∑ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת נֹוטלאפּלּו אּתה ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵֵַַָָָ
הּמעׂשה ׂשכר עם האמירה .ׂשכר ְְֲֲִִֶַַַַָָ

(àé)Eeöî éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàìiðòl Eðéáàìe EE ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
ñ :Eöøàa§©§¤«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם)כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת Ei�ÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑לעני אח? .לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְְִֵֶָָ
Ei�ÚÏ∑ענּיים ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, .ּביֹו"ד «¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ÙÊB‡Â‡ח dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡�kÒÓ CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגם קּצנּו, האריכּו עוֹונֹותינּו ּכי ְְֱֲִִִִֵֵֶַָּבסּבת
ּבתבת ּבנּוEaרמז אביֹון הּוא ּכי ְֵַַָ¿ְִֶָ

ּולמד וצא לגאלנּו, יבֹוא מתי ְְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמתאּוה
רּבי ּבמעׂשה ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָמּמה
הּמׁשיח מל ׁשּכׁשראהּו לוי ּבן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע
לֹו ואמר ׁשּבעֹולם יׂשראל על ְְְִֵֶַַָָָָָׁשאלֹו
ּביאתֹו ּומצּפים יֹוׁשבים הם ּכי ְְִִִִֵַָריב"ל
רּבה ּבבכּיה החסיד ּגעה ּכן ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּוכׁשּׁשמע
רמז ולזה לגאלם, לבֹוא ְְְֲִֶַָָָָָָמּתׁשּוקתֹו

‡EÈÁּבאֹומרֹו „Á‡Óהמיחד ׁשהּוא ְְ≈«««∆ְֶַָֻ
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּדר על ,ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבאחי

י')ז"ל כ"ו ּבראׁשית יֹונתן ּבאֹומרֹו(ּתרּגּום ְְְְִֵַָָ
לֹומר ׁשרצֹונֹו העם אחד ׁשכב ְְִֶַַַַַָָָּכמעט
ואֹומרֹו העם, מל ׁשהּוא המיחד ְְְֶֶֶֶַָָָָֻאחד

EÈ¯ÚL „Á‡aמיחד ׁשהּוא אליו להעיר ¿««¿»∆ְְִֵֶָָָֻ

ּכאֹומרֹו מֹורה ּכמֹוהּו ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶַָׁשּבסנהדרין
י"א) למראה(יׁשעי' ולא וגֹו' ּבצדק וׁשפט ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ

ּביראת והריחֹו אּלא וגֹו' יׁשּפט ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹעיניו
אֹומרֹו ּדר על ׁשערי ּופרּוׁש ְְֵֶֶֶַָה',

ז') כ"ה הׁשערה(ּדברים יבמּתֹו ועלתה ְְְְְְִִַַָָָָ
ולדתֹוEˆ¯‡aואֹומרֹו הֹורתֹו ּכי להעיר ְְ¿«¿¿ְְִִֵָָָ

הּקדֹוׁשה: יׂשראל ְְְִֵֶֶַָָּבארץ
B‡הּדר זה על Á‡a„ירצה ÔBÈ·‡ ְִֶֶֶֶַַ∆¿¿««

EÈ¯ÚLׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ¿»∆ְְִִֵֶֶַָ
הּזהר פּבס' חדׁש נח)(זהר חדא' אי וז"ל ְְִַַַַָָָָֹֹֹ

יתערּון ּכניׁשתא חדא אֹו ְְְְִִִָָָָָקהילא
ּומעּתה ע"כ, ּדוד ּבן אתי מּיד ְְִִִִֵֶַַָָָָּבתּיּובתא
אחד ׁשהּוא זה ּבדבר ּתאב הּוא ְְֵֶֶֶַַָָָאביֹון
ּתאותֹו למּלאֹות יסּפיק ׁשּזה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָׁשערי

ואֹומרֹו ּברּנה, מקֹוםEˆ¯‡aלבֹוא העיר ְְְִָָ¿«¿¿ְִֵ

ה' אׁשר הּקדֹוׁשה ארץ היא ְֲֲִֶֶֶַַָָּתאותֹו
ּתפקד מתי תאב ׁשהּוא ל נֹותן ְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹאלהי

הּיֹונה ג')העיר הּלבבֹות,(צפני' חמּדת ְְְְִֶַַַַָָָָ
את יאּמץ ׁשּלא יׂשראל איׁש לכל ה' ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹויצו
ותעצּמֹות עז ּבכל יתחּזק אּלא וגֹו' ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻלבבֹו
ּכי המיחד, האחד חׁשק ְְְִֵֶֶַַָָָֻלמּלאֹות
ּובפרט אדם ּבני מעׂשה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָּבאמצעּות

ּדכתיב הּצדקה נ"ד)ּבמצות ּבצדקה(יׁשעי' ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָ
אמר וגמר ‰‡·ÔBÈּתּכֹונני, EÈÁ‡Óּפרּוׁש ְִִֶַָָֹ≈»ƒ»∆¿ֵ

אדם ׁשּיערי הּידּוע האביֹון אחי ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָמּסּבת
זה ּדבר לתכלית הּוא ׁשהּמעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָּבדעּתֹו

חּיים: ׁשמֹו ה' מׁשיח ְְִִֶַַׁשל
Èk.'B‚Âח) Á˙Ùּנתינת מה לדעת צרי ƒ»…«¿ְִִַַַַָָ

ואּולי אטּום, ללב זה הּוא ְְֵֶַַַָטעם
אֹומרֹו ּדר על לֹו לֹומר (מׁשליׁשּנתּכּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ
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(áé)éçà Eì øëné-ékLL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´
:Cnòî éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«

i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר(קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּדין ּבית ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי כא)על :(שמות ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּדין ּבית ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"ּכי
"ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּדין, ּבית ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"אֹו
ועֹוד ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹולא

ּתעניק "העניק ּכאן: החיים."חּדׁש אור ֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà äåäé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜È�Úz ˜È�Ú‰∑הטענה לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי, לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
צּוארֹו E·˜iÓe.על E�¯bÓe E�‡vÓ∑מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ַַָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהם מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּפרדֹות.ּׁשּברכ יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּומין מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ׁשוה ּבגזרה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו .ולמדּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åè)äåäé Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´
éäìà:íBiä äfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E ¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−©«

i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåEáäà ék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)Eì äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל ּתׁשּובּו",(ויקרא מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹובל ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑הׁשוה לרציעה אף יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? כא)הּכתּוב נרצעת(שמות אמה ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר החיים."ואם אור ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

a˙יב B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe�˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד C�ÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡�‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז d�„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ידיי"א) על ּכי עֹוד, ונֹוסף מפּזר ְְְִֵֵֵַַָיׁש
ׁשערי לֹו ּפֹותחים ידֹו הּוא ְֲִֵֵֶַַָׁשּפֹותח

אֹומרֹו והּוא ׁשאניÈkׁשפע, טעם ּפרּוׁש ְְֶַƒֲִֵֶַַ
וגֹו' תאּמץ ׁשּלא ל Á˙Ùאֹומר Èk ְְְֵֵֶַֹƒ»…«

ּתפּתח אּתה אם הּנעלם אֹוצר ְֱִִֵֶַַַָָָּפרּוׁש
אמר וגמר ,יד ּפרּוׁשË·Ú‰Âאת וגֹו' ְְֶֶַָָֹ¿«¬≈ְֵ

עֹוׂשה אינ לֹו יד את ּפֹותח ְְְֵֵֶֶֶַַָָּכׁשאּתה
ל יׁשּלם ה' ותכף ּדוקא הלואה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
נכֹון טעם יׁש ּובזה מרּבה, ְְֵֶֶֶַַָָָֻּבתֹוספת

וכּו': יתאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֶַֹללּבֹו
ּבתֹו'E„·ÚÂאֹומרֹוE„·ÚÂ.'B‚Âיב) «¬»¿¿ְ«¬»¿ְ

לפניה, מצוה ׁשּקדמה להעיר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָוא"ו
ּבתבת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּדרׁשּו מה ְְְֵֵֶַַַָוהּוא
עבד למּכר ּדין לבית רׁשּות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֹל
ׁשעּור הּוא וזה ליׂשראל, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָיׂשראל

ÎnÈ¯הּכתּוב Èkלּמכר ּכׁשּיצטר ּפרּוׁש ַָƒƒ»≈ְְִִֵֵֵֶָָ
מׁשּפט ּומֹוסיף ׁשּיּמכר, הּוא לבד ְְְִִִֵֶַָָל
ואֹומרֹו ׁשנים, ׁשׁש ועבד ְְְֲִֵַָָב'

˙ÈÚÈ·M·eלחּוץ ויצא אמר ולא וגֹו' «¿ƒƒְְְַַָָָֹ
ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָּבּׁשביעית,
אם ּוכגֹון ּבּׁשביעית ּגם יעבד ְְְֲִִִִִַַַָֹלפעמים
ׁשנים ׁשׁש ׁשּׁשלמּו הגם העבד ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּברח

ׁשׁש העבּדּות להׁשלים צרי ְְְֲִִֵַַַָָָלעבֹודתֹו
מה' פ"ב רמּב"ם ּפסק וכן ְְִִֵֵַַָָָׁשנים,

ּדרׁשּוה ז"ל ורּבֹותינּו (קּדּוׁשיןעבדים, ְְֲִִִֵַָָָ

ּבמׁשּפטיםט"ז:) הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִִֶַַַָָָמּמה
מּׁשׁש ּדדרׁשינן ואּולי יעבד, ׁשנים ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹׁשׁש
חלה ׁשאם ללמד ׁשּבא יעבד ְֲִִִֶֶַָָָָֹֹׁשנים

להׁשלים צרי ׁשנים י"ז.)ד' (קּדּוׁשין ְְִִִִִַָָ

נלמד ּובּׁשביעית ּומּדקּדּוק ׁשׁש, ְְְְֲִִִִִֵַַֹֹולעבד
ּבריחת אפּלּו להׁשלים ׁשּצרי ּברח ְְְֲִִִִִֶַַַָָאם

אחת: ַַָָׁשנה
EÏ.ÌÏBÚיז) „·Úׁשנים ׁשּבׁשׁש לפי ¿∆∆»ְְִִֵֶָ



סי d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(áé)éçà Eì øëné-ékLL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´
:Cnòî éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«

i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר(קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּדין ּבית ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי כא)על :(שמות ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּדין ּבית ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"ּכי
"ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּדין, ּבית ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"אֹו
ועֹוד ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹולא

ּתעניק "העניק ּכאן: החיים."חּדׁש אור ֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà äåäé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜È�Úz ˜È�Ú‰∑הטענה לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי, לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
צּוארֹו E·˜iÓe.על E�¯bÓe E�‡vÓ∑מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ַַָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהם מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּפרדֹות.ּׁשּברכ יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּומין מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ׁשוה ּבגזרה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו .ולמדּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åè)äåäé Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´
éäìà:íBiä äfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E ¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−©«

i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåEáäà ék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)Eì äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל ּתׁשּובּו",(ויקרא מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹובל ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑הׁשוה לרציעה אף יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? כא)הּכתּוב נרצעת(שמות אמה ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר החיים."ואם אור ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

a˙יב B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe�˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד C�ÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡�‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז d�„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ידיי"א) על ּכי עֹוד, ונֹוסף מפּזר ְְְִֵֵֵַַָיׁש
ׁשערי לֹו ּפֹותחים ידֹו הּוא ְֲִֵֵֶַַָׁשּפֹותח

אֹומרֹו והּוא ׁשאניÈkׁשפע, טעם ּפרּוׁש ְְֶַƒֲִֵֶַַ
וגֹו' תאּמץ ׁשּלא ל Á˙Ùאֹומר Èk ְְְֵֵֶַֹƒ»…«

ּתפּתח אּתה אם הּנעלם אֹוצר ְֱִִֵֶַַַָָָּפרּוׁש
אמר וגמר ,יד ּפרּוׁשË·Ú‰Âאת וגֹו' ְְֶֶַָָֹ¿«¬≈ְֵ

עֹוׂשה אינ לֹו יד את ּפֹותח ְְְֵֵֶֶֶַַָָּכׁשאּתה
ל יׁשּלם ה' ותכף ּדוקא הלואה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
נכֹון טעם יׁש ּובזה מרּבה, ְְֵֶֶֶַַָָָֻּבתֹוספת

וכּו': יתאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֶַֹללּבֹו
ּבתֹו'E„·ÚÂאֹומרֹוE„·ÚÂ.'B‚Âיב) «¬»¿¿ְ«¬»¿ְ

לפניה, מצוה ׁשּקדמה להעיר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָוא"ו
ּבתבת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּדרׁשּו מה ְְְֵֵֶַַַָוהּוא
עבד למּכר ּדין לבית רׁשּות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֹל
ׁשעּור הּוא וזה ליׂשראל, אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָיׂשראל

ÎnÈ¯הּכתּוב Èkלּמכר ּכׁשּיצטר ּפרּוׁש ַָƒƒ»≈ְְִִֵֵֵֶָָ
מׁשּפט ּומֹוסיף ׁשּיּמכר, הּוא לבד ְְְִִִֵֶַָָל
ואֹומרֹו ׁשנים, ׁשׁש ועבד ְְְֲִֵַָָב'

˙ÈÚÈ·M·eלחּוץ ויצא אמר ולא וגֹו' «¿ƒƒְְְַַָָָֹ
ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָּבּׁשביעית,
אם ּוכגֹון ּבּׁשביעית ּגם יעבד ְְְֲִִִִִַַַָֹלפעמים
ׁשנים ׁשׁש ׁשּׁשלמּו הגם העבד ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּברח

ׁשׁש העבּדּות להׁשלים צרי ְְְֲִִֵַַַָָָלעבֹודתֹו
מה' פ"ב רמּב"ם ּפסק וכן ְְִִֵֵַַָָָׁשנים,

ּדרׁשּוה ז"ל ורּבֹותינּו (קּדּוׁשיןעבדים, ְְֲִִִֵַָָָ

ּבמׁשּפטיםט"ז:) הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִִֶַַַָָָמּמה
מּׁשׁש ּדדרׁשינן ואּולי יעבד, ׁשנים ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹׁשׁש
חלה ׁשאם ללמד ׁשּבא יעבד ְֲִִִֶֶַָָָָֹֹׁשנים

להׁשלים צרי ׁשנים י"ז.)ד' (קּדּוׁשין ְְִִִִִַָָ

נלמד ּובּׁשביעית ּומּדקּדּוק ׁשׁש, ְְְְֲִִִִִֵַַֹֹולעבד
ּבריחת אפּלּו להׁשלים ׁשּצרי ּברח ְְְֲִִִִִֶַַַָָאם

אחת: ַַָָׁשנה
EÏ.ÌÏBÚיז) „·Úׁשנים ׁשּבׁשׁש לפי ¿∆∆»ְְִִֵֶָ



d`xסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(çé)ðéòá äL÷é-àìék Cnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À
äåäé Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´

éäìàô :äNòz øLà ìëa E ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰�LÓ Èk∑ׂשכירי ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו לאדֹוןיֹום, והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקיָך ה' יח)ּוברכָך (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ׁשּיהיה היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק עליו האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעל

הראּוי. לּמקֹום ּתלְך הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על החייםהּכל אור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkLéc÷z øëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−
éäìà äåäéìøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬

ðàö:E Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום מקּדיׁשֹו(ויקרא אינֹו ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

אּתה 'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לבכֹורה'לקרּבן כט)קדֹוׁש 'ּתקּדיׁש',(ערכין לֹומר אפׁשר אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא "ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּכבר

הקּדׁש ׁשּבֹואּתה הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן B‚Â'.עּלּוי, Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï∑החּלּוף אף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ִַַ
רּבֹותינּו כה)למדּו ּבהוה(בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ë)éäìà äåäé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà äåäé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ∑,מּום ּבעל ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
יח)ׁשּנאמר וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰�L· ‰�L∑יהא יכל ׁשנתֹו, על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַָָָ»»¿»»ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּנאמר למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה יד)ּפסּול ויצהר,(לעיל ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"וצאנ ּבקר ׁשנתֹוּובכֹורֹות ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור .אף ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‰�L· ‰�L∑ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם »»¿»»ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.(ספרי)אחד ֶָ

(àë)àì òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ
éäìà äåäéì epçaæú:E ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑,חֹוזר ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל .אף ְְֵֵֶַָָ

ÔÈ¯BÁיח ¯a d˙È C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈ�L ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C�Ú·eיט C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L�‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבנֹו, לפני יׁשלים הרב ימּות ְְְִִִֵַַָָאם
ׁשּיהיה הּוא ל רציעה ׁשל זֹו ְְְֲִִֶֶֶַָָּבעבֹודה

:לבנ ולא עֹולם ְְְִֶֶָֹעבד

Èk.¯ÈÎNיח) ¯ÎN ‰�LÓהּדין זה ּולפי ƒƒ¿∆¿«»ƒְִִֶַ
צרי אינֹו ׁשנים ג' חלה ׁשאם ִִִִֵֵֶָָָָיּתן
ׁשּנתן ממֹון ּתׁשלּום ּבזה יׁש ּכי ְְְִִֵֶֶַַַָָָלהׁשלים

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ט"ו.)ּבֹו, וז"ל(קּדּוׁשין ְְְִִֵַָ
ּבּיֹום עבד ּבּיֹום, עֹובד ׂשכיר אמרּו ְִִֵֶֶַַָָָמּכאן
ּבּמקרא: ּורמּוזה הלכה וזֹו ע"כ, ְְְְֲִַַַָָָָָּובּלילה

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)ô :íénk epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ּבחּוץ∑¯˜ ונׁשחט קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

תאכל לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ."ּבלא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)äåäéì çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−
éäìàéäìà äåäé EàéöBä áéáàä Lãça ék EE ¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:äìéì íéøönî¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,לאו ואם העמר, מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּׁשנה את ÏÈÏ‰.עּבר ÌÈ¯ˆnÓ∑ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא וגֹו'"?(במדבר יׂשראל בני יצאּו הּפסח "מּמחרת : ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי יב)אּלא וגֹו'(שמות לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(á)éäìà äåäéì çñt zçáæåøLà íB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ£¤´
ì äåäé øçáé:íL BîL ïkL ¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן לחגיגה,(ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ּתזּבח ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְֲִִַַָ
מ מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ּדבריםׁשאם רּבֹותינּו למדּו ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה מּפסּוק .הרּבה ְִֵֶַָ

(â)úBvî åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
økæz ïòîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úàéiç éîé ìk:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£È�Ú ÌÁÏ∑ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑להחמיץ ּבצק הסּפיק וזהולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְְֲִִִֵֶַָֹ

אֹומר הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יב)יהיה וגֹו'"(שמות העם על מצרים "וּתחזק :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
¯kÊz ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)ïéìé-àìå íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´
:ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−©«Ÿ¤

i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּלא לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶֶַַַָָֹ
מצרים, ּבפסח אּלא אמר:נאמר ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום הראׁשֹון(שמות ּבּיֹום א" ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

"ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּתׁשּביתּו
ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים
ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ"ולא
ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואינן
ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, הּכתּוב הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹחגיגה

ּפסחים ּבמּסכת .(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

Ák„‡כב ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

Ú�‡ב È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù�¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»



סג d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)ô :íénk epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ּבחּוץ∑¯˜ ונׁשחט קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

תאכל לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ."ּבלא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)äåäéì çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−
éäìàéäìà äåäé EàéöBä áéáàä Lãça ék EE ¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:äìéì íéøönî¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,לאו ואם העמר, מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּׁשנה את ÏÈÏ‰.עּבר ÌÈ¯ˆnÓ∑ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא וגֹו'"?(במדבר יׂשראל בני יצאּו הּפסח "מּמחרת : ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי יב)אּלא וגֹו'(שמות לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(á)éäìà äåäéì çñt zçáæåøLà íB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ£¤´
ì äåäé øçáé:íL BîL ïkL ¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן לחגיגה,(ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ּתזּבח ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְֲִִַַָ
מ מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ּדבריםׁשאם רּבֹותינּו למדּו ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה מּפסּוק .הרּבה ְִֵֶַָ

(â)úBvî åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
økæz ïòîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úàéiç éîé ìk:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£È�Ú ÌÁÏ∑ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑להחמיץ ּבצק הסּפיק וזהולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְְֲִִִֵֶַָֹ

אֹומר הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יב)יהיה וגֹו'"(שמות העם על מצרים "וּתחזק :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
¯kÊz ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)ïéìé-àìå íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´
:ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−©«Ÿ¤

i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּלא לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶֶַַַָָֹ
מצרים, ּבפסח אּלא אמר:נאמר ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום הראׁשֹון(שמות ּבּיֹום א" ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

"ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּתׁשּביתּו
ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים
ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ"ולא
ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואינן
ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, הּכתּוב הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹחגיגה

ּפסחים ּבמּסכת .(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

Ák„‡כב ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

Ú�‡ב È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù�¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»



d`xסד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìäåäé-øLà E ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà äåäé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékì EïkL Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´
ãòBî LîMä àBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤¥−

:íéøönî Eúàö¥«§¬¦¦§¨«¦

i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי)ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּׂשרפה לבית ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא .זבחהּו, ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(æ)éäìà äåäé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeBa E ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe:E ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙È�Ùe∑(ספרי)ׁשל לינהלבקרֹו ׁשּטעּון מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוב יֹום מֹוצאי ׁשל טז)לילה החיים.(חגיגה אור ְֵֶַָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà äåäéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן(שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת מן: וׁשּׁשה ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר ׁשביעיהחדׁש. ׁשהרי הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּכלל
ׁשּנאמר חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל (שמותעל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּצֹות"יב) ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑,ּומׁשּתה מאכל ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יג)לׁשֹון אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְַָָָ

(è)ìçz äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´
:úBòáL äòáL øtñì¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר(ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, החיים.מּׁשּנקצר אור ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà äåäéì úBòáL âç úéNòåEãé úáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−
éäìà äåäé Eëøáé øLàk ïzz øLà:E £¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„� ˙qÓ∑,יד נדבת לאכלּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

Áa„‡ה ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dz�ÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· È�t˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ L�k ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט ˙eÈ¯LcÓ CÏ È�Óz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
È�ÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּׁשּולzÏM·e.zÏÎ‡Âז) לׁשֹון אמר ƒ«¿»¿»«¿»ְִַָ
הּפסח ּבמצות אמרה ְְְְִֶַַַַָָָוהּתֹורה

ט') י"ב ּובּׁשל(ׁשמֹות וגֹו' ּתאכלּו אל ְְְֵַָֹ
לזבי ׁשחֹוזר אּולי הּבקרמבּׁשל, חת ְְִִֵֶַַַָָָֻ

וזבחּת למעלה הּכתּוב ׁשאמר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָלׁשלמים
רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' ּובקר צאן ְְְֵֶַַָָָֹפסח

ע:)ז"ל ּובקר(ּפסחים לפסח צאן ְְִֶַָָָֹ

יֹורה על ּתאר ּפרי ּובחּבּורי ְְְִִִִִֶַַָֹלׁשלמים,
סימן ּבתחּלת זה ּבדבר הארכּתי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָּדעה

פ"ז:
ÏÁz.˙BÚ·Lט) ‰Ú·L ¯tÒÏלדעת צרי »≈ƒ¿…ƒ¿»»Àִַַָָ

ׁשבעה ּתסּפר לֹומר ּכפל ְְִִַַָָָָֹלּמה
אם להם לֹומר ּבא ּכי ואּולי ְִִֶַַָָָֻׁשבעֹות,
ּובא חרמׁש ּבּה להחל קמה היה ְְֵֵֶָָָָָָָֹלא

העלּיה פ"ג:)מן כן(מנחֹות ּפי על אף ְֲִִִֵַַָָָ
למאן וזה ׁשבּועֹות, ׁשבעה לסּפר ְְְְִִֵֶָָָָֹּתחל

ּפֹוסקים)ּדאמר ּבּזמן(רב העמר ספירת ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ
ּדאמר למאן אבל מּדרּבנן, (רמּב"ם)הּזה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָ

הּזה: לּזמן הּכתּוב ּכפל ְְְֶַַַַָָָָָּדאֹוריתא
‰‡¯ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿≈

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðôì zçîNå|éäìà äåäéðáe äzà EEcáòå Ezáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´
éøòLa øLà éåläå Eúîàåäðîìàäå íBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàì EïkL £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑אּתה אם ,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א מׂשּמח אני ׁשּלי, את ׁשּלמׂשּמח .ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן .עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)ðøbî Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âçE ©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
:Eá÷iîe¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמדּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà äåäéì âçz íéîé úòáL-øLà íB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤
éäìà äåäé Eëøáé ék äåäé øçáéEúàeáz ìëa E ¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ

éãé äNòî ìëáe:çîN Cà úééäå E §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑לרּבֹות מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׂשמחה אחרֹון יֹוםֿטֹוב .(שם)ליל ְְֲִֵַָ

(æè)íéîòt LBìL|éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa| ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà äåäéâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬

:í÷éø äåäé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«
i"yx£Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ראּיה עלֹות הבא חגיגהאּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà äåäé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙�zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

ידֹו ּכמּתנת יז)איׁש (טז, ְְִַַָ
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן לא(פסוק ולכן רש"י), (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש ידָך. נדבת מּסת נקט ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּכסף את לעני להעביר - ותפקיד חֹובה מּלּוי הּכל ּבסְך היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמתאים

Cz¯·eיא C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»



סה d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðôì zçîNå|éäìà äåäéðáe äzà EEcáòå Ezáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´
éøòLa øLà éåläå Eúîàåäðîìàäå íBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàì EïkL £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑אּתה אם ,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א מׂשּמח אני ׁשּלי, את ׁשּלמׂשּמח .ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן .עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)ðøbî Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âçE ©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
:Eá÷iîe¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמדּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà äåäéì âçz íéîé úòáL-øLà íB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤
éäìà äåäé Eëøáé ék äåäé øçáéEúàeáz ìëa E ¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ

éãé äNòî ìëáe:çîN Cà úééäå E §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑לרּבֹות מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׂשמחה אחרֹון יֹוםֿטֹוב .(שם)ליל ְְֲִֵַָ

(æè)íéîòt LBìL|éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa| ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà äåäéâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬

:í÷éø äåäé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«
i"yx£Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ראּיה עלֹות הבא חגיגהאּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà äåäé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙�zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

ידֹו ּכמּתנת יז)איׁש (טז, ְְִַַָ
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן לא(פסוק ולכן רש"י), (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש ידָך. נדבת מּסת נקט ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּכסף את לעני להעביר - ותפקיד חֹובה מּלּוי הּכל ּבסְך היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמתאים

Cz¯·eיא C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»



d`xסו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

ּבאדם מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדרְך זֹו צדקה לתת עליו אְך העני. ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשּלֹו,

ׁשאף הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּבדרְך לתת זֹוכה נדבה ּבדרְך צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי למּתנה, נדבה וקדמה לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו כן ּפי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעל

ַָָמּתנה.

סימן. פליא"ה פסוקים, ראהקכ"ו פרשת חסלת

ô÷ 'îò ïî÷ì äñôãð äàø úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oileg(iying meil)

`l` ,mizyltn eid `lïîézîeyr oa ftil` oa,eàaeid `le ¦¥¨¨
wx `l` ,mizylt ipxq dyy yiy weqtd azk `l okle ,mizyltdn

.dyngéëä énð àéðz,ax ixack `ziixaa epipy oke -ïîézî íéeò ©§¨©¦¨¦©¦¦¥¨
,íéeò ïîL àø÷ð änìå .eàaitlïîB÷î úà eúeéòLe`viy - ¨§¨¨¦§¨§¨©¦¤¦§¤§¨

.axgp xnelk ,zeerzp mnewn okle ,mizylt ux`l eklde mnewnn
,øçà øáce`xwpíéeòitläaøä úeäìàì eeéàLoeyln eeir - ¨¨©¥©¦¤¦¥Ÿ©§¥

mizylt ipxqn cg` lkle ,zetlgzn s"l`e o"ir zeize`dy ,eei`
ee`zdy iptn mizyltd oia xebl e`a mde ,elyn dxf dcear dzid

.zeceard zyng lk z` cearl,øçà øáce`xwp,íéeòeidy itl ¨¨©¥©¦
dngln ixeaibúéåò BzæçBà íúBà äàBøä ìkL ,.dlglge zzx - ¤¨¨¤¨©§£¦

ãçå ãç ìëì épéL éøc éøñzéL eäì úéàå ,óñBé éaø øîàyie - ¨©©¦¥§¦§¦§§¥¨¥¦¥§¨©§©
.mipiy ly zexey dxyr yy mierdn cg` lkl

,df z` df mixzeqk mi`xpd miweqt `xnbd d`iady jk ab`
dpey`xde ,mixzeink mi`xpd miweqt lr zeyxc `xnbd d`ian

:mierd oipra `id mday,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàyiäaøä ©¨©©¦¦§¤¨¦©§¥
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לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א מנחם-אב
מפרק קד 

עד סוף פרק קה 

יום רביעי - כ"ד מנחם-אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח  

יום שני - כ"ב מנחם-אב
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה מנחם-אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג מנחם-אב
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו מנחם-אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מנחם-אב
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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eðéäå ,äàéøaäecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqepy zexnl ± ©§¦¨§©§

,cgeine cigi `ede ,`edéaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥
,Búeîöòå Búeäîiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - ¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaúBà Bîëe§

ãçà,zg` ±éaâì BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§§©¥
ì ,ìLî Cøc ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììkCkL §¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤¨¨§©¥

,ïæàä úà,ytpl xzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤
,zilkyd ytpd lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka

ze`a ytpay lkyd oiprne

ze`a odne ,zecnd ixd

iable ,xeaicde daygnd

dlrnl `edy) ytpd mvr

ze` ,ixd (lkyd oiprn

,daygn e` xeaic ly zg`

,llk mewn zqtez oi`

mieedn mixen`d mixacd

oiadl lkez ofe`dy lyn

d`ixad zeqt` biydle

.d"awd iablïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,- £¥¤§¦

mcew epxn`y itk `ly

ly zg` ze` enk dfy

iabl daygn e` xeaic

ze`l ixdy ,dlek ytpd

jxr mipt lk lr yi zg`d

iabl eli`e ,"`edy lk"

mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤
"dpen`de.íL ïiò (è ÷øt¤¤©¥¨

:íéøîBàL eäæå,dltza - §¤¤§¦
oipr lr miywanyk

:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxdBcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©
äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàîzenlerd ly ± ¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨

,mi`xapde,àeä Bcáì àeä äéä,miiw did `l ecrla xac meye - ¨¨§©
äzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä ¨©¨§¨

,miiw `ed wxy -íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨
,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨

"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå,onfd oipr ±÷ø àeä §©§§¦¤©¨§¨©
,"'eë Cìnä" úðéçaîzpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ¦§¦©©¤¤

zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary ,"jlnd"

,jelnie jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d

"zekln"n dlrnly zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy

,"onf"d oipr oiicr jiiy `løçà íB÷îa øàBáîL Bîëe9éàå . §¤§¨§¨©¥§¦
,úàæìd`ixad oiprn elek `yepne mnexn d"awdy ,jk m`e - ¨Ÿ

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`yúeðîçøä̈©£¨
õBöépä ìò ãàî ãàî äìBãbdwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ± §¨§Ÿ§Ÿ©©¦
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה מפרש הי' אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר

ÏÈÚÏ„ÎÂ.ואכמ"ל ח"ב". "בלק"א



a`Îmgpnע a"k ipy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ב שני יום

,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

lrnn10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd -àëLî ©¥©¤¨§¨¨¥¨§¨
àéåçc11,,(ipencwd) ygpd ly xerd -äàîè ìa÷ì ìeìòä §¦§¨¤¨§©¥ª§¨

,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyny xeqi` ly mipipr ici lr ±

,ïìvì àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìemipiprn od m` s`y - §¦§¨¥§¨©©£©£¨¨¦§©
,"dbep" ztilwny xzid ly

ly ote`a odyk ,j`

zee`zjlkeln sebd dyrp

sebd lelr dl` lkl ,dfn

,ribdl-LBãwäL éìeì¥¤©¨
ïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøä¨¥§¥
íçìì úBîeöòúå æò BìŸ§©£¦§Ÿ

óebä íò,ïçvðìe åéúBàúåd"awd ly ezxfr ilan ,j` - ¦©§©£¨§©§¨
envr dfe ,df lkl envr cvn sebd lelr ,zee`zd z` gvpl

epi`e cala geka x`yp dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed

`edy df sebae .zee`zd ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a

.dnypd ly uevipd okey ± zegp jk lk:íéøîBàL eäæå- §¤¤§¦
,d`ixadn d"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y ixg`

"ecal mnexnd jlnd"

miywan ,(lirl xkfpk)

jingxa mler iwl`"

"epilr mgx miaxd

miniiqne'eë eðfò ïBãà"£ª¥
."'eë eðòLé ïâî± ¨¥¦§¥

gekd lr `id dpeekdy

miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ±

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -:eîéçøe eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦§¦
ipy mpyi dad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi -

:(mipinúBðBLàøä,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd ±ïä ¨¦¥
e 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpäzwnrde zeppeazddn ± ©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zrcdíéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦
,Búàøéå 'ä úáäà éãéì- ¦¥©£©§¦§¨

ly ezad`e eaexiw zcn lr

,'eke l`xyi ipal d"awd

winrn mc`dy dryay

zeclep ,dl` mipipra ezrc

,'d z`xie 'd zad` ea

úBðBøçàäåmibeqd ± §¨©£
dad`e d`xia mipexg`dïä¥

äìòîlî Ck øçà úBàaä©¨©©¨¦§©§¨
,äðzî úðéçáaixg` - ¦§¦©©¨¨

z`xi envrl biyd mc`dy

ici lr 'd zad`e 'd

d`xid ze`a ,zeppeazd

dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa13: §¨©¥©¨

úà ïzà äðzî úãBáò"£©©¨¨¤¥¤
àéäL ,"íëúpäk`id ,mkzpedk -,äáäà úcîxne` jk lre - §ª©§¤¤¦¦©©£¨

dpzn jxca ,dpzn zcear `edy dad` ly df ote` epyiy weqtd

,dlrnlnàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk íbdbixcn dpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idy d`xiaéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéà §¦¥©©¥

úBðBLàøä ïéa ììk CBøò,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd oia - £§¨¥¨¦
úBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäLmibeqd oial - ¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥¨©£

,dad`e d`xia mipexg`dïäL,dpzn ly jxca -Cøaúé àøBaäî ¤¥¥©¥¦§¨¥
,BîLoia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk - §

zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd beqd

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`d beqd oial (elkyïä ïëìå§¨¥¥
dad`de d`xid -

,zepexg`dúBàø÷pä ïä¥©¦§¨
BîúBç" ék ,"úîà" íLa§¥¡¤¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

"úîà14úîà àeäL , ¡¤¤¡¤
úîàä ìëå ,ézîàä̈£¦¦§¨¨¡¤
éáéLç àìk íéàøápaL¤©¦§¨¦§¨£¦¥

.dén÷melkk zaygp - ©¥
d`xid ,okl ,jxazi eiptl

jxca ze`ad dad`de

ze`xwp ,`xeadn dpzn

."zn`" myaäæéà Cà©¥¤
íãàä äkæiL Cøcä©¤¤¤¦§¤¨¨¨

,"'ä úîà"ìdkfiy - §¡¤
ody dad`e d`xil mc`d

ly "zn`"d zpigan "zn`"

,d"awdéãé ìò àeä äpä¦¥©§¥
éðôì íéaø íéîçø øøBòiL¤§¥©£¦©¦¦§¥

àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä`id ,mingxd zcn -ìL Búcî ©©¦¤§©§¤¦¦¨¤
eðééäc ,äöwä ìà äöwäî çéøáî ,á÷òé,xnelk -íeøî ©£Ÿ©§¦©¥©¨¤¤©¨¤§©§¥

úBìònä,zebixcnde -,ähî ähîì ãòzcn zxfzyne zxaer - ©©£©§©¨©¨
dgeka yi - jky oeeikne ,awri ly mingxdéLîäì"'ä úîà" C §©§¦¡¤
áeúkL Bîëe ,CeLçä äfä ìôMä íìBòì15CLça áLà ék" : ¨¨©¨¨©¤¤¨§¤¨¦¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd ly -eäæå ."éì øBà 'äaezky dn -16:øáb ék" ¦§¤¦¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
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רפ"ב.10. ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, 15.שבת

ח. ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים

a`Îmgpn b"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ג שלישי יום
אגרתז ,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

."'eë Bcñç eðéìòytpae ,dfd mlerd jyeg lr xabzn 'd cqgy - ¨¥©§
,mipt lk lr ,ixd .'dn xe` ielib xi`n - seba z`vnpd mc`d

.miax mingx zexxerzd ici lr `id ,'"d zn`" zkyndl jxcdy

ïk íb úBéäì äëéøö ¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦©¦¦§¥§¦¨¦§©¥
àeäLk íâå ,úîàa¤¡¤§©§¤

éà ¯ BlL úîàaìò ìëeé C ¤¡¤¤¥©©
øøBòì BlL úîà éãé§¥¡¤¤§¥
úîà"î íéðBéìò íéîçø©£¦¤§¦¥¡¤

?"'älk ,xen`ky oeeik -

"`lk" `id `xap ly zn`

.d"awd ly zn`d iablCà©
úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©
úcî àéäL ,ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦©
úéìc ïàî ìò íéîçøä̈©£¦©©§¥

déîøbî déìel oi`y inl - ¥¦©§¥
,melk envrnçeø úBéçäì§©£©

àúeøòúàáe ,'eë íéìôL§¨¦§¦§¨¨
àzúìczexxerzda" - ¦§©¨

- "dhnlnyàúeøòúà¦§¨¨
,àìéòìcd`a - ¦§¥¨

,"dlrnln zexxerzd"'ä
õé÷îe íéðLé øøBòî§¥§¥¦¥¦

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð,íéîìòpä ¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md dncxze dpiy -

mingxd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a lynl

,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde miax

uiwne xxern d"awd mze`eäøàäå éelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦§¤¨¨

ì eäæå ."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaøäòéøæ ïBL ©¨¥§©©¦¡¤§¨§¤§§¦¨
,ä÷ãöa øîàpäerxf" e` ,zxb`d zligzay "dwcv rxef" enk - ©¤¡©¦§¨¨

"dwcvl mkl17,çéîöäìly ielibd `idy dginv enk ,zelble - §©§¦©
,drixfdúîà ìL ãñçå ä÷ãöa ,èøôáe ."'ä úîà" ,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§¡¤¦§¨¦§¨¨¨¤¤¤¡¤

Lãwä õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤©Ÿ¤
äøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨
äî íi÷ì ,ïîà eðéîéa§¨¥¨¥§©¥©

áeúkL18õøàî úîà" : ¤¨¡¤¥¤¤
,"çîözux`" df dhnl - ¦§¨

zxitq df dlrnle "l`xyi

mya z`xwpd "zekln"d

,"ux`"úòéøæ éãé ìò©§¥§¦©
,da ä÷ãväux`a - ©§¨¨¨

,l`xyiíéîçøå ãñçå§¤¤§©£¦
íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦
ïk íb íéøøBòî íä ,dëBúì§¨¥§§¦©¥
íéðeôvä íéðBéìò íéãñç£¨¦¤§¦©§¦
,(da :øçà çqða) íéîìòðå§¤§¨¦§ª¨©¥¨

áeúkL Bîk19:ax dn" - §¤¨
jaeh¯ "'eë zðôö øLà"£¤¨©§¨

.dîé÷äìå dððBëìz` - §§¨§©£¦¨
,l`xyi ux` dhnly ux`d

xewn zeidl zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d z`e

dniwdl yie ,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl

,dzelrdleáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" :zqpk lr aqend - §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
zqpk" z`xwpd "zeliv`c zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi

."l`xyi

."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà" .æmixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
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ùã÷ä úøâà
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä
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כ.5. לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, תהלים

a`Îmgpn c"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cráåøî øôñé
יוםשלישֿירביעיכ"גֿכ"דמנחֿםאב
.
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,úéìëúå ìeáb,seq ilae leab ila -ïéàì íéîìòð úBîìBò úBéçäì §§©§¦§©£¨¤§¨¦§¥
,úéìëúå õ÷mb -ibeqmdn mler lk mbe ,leab ila md dl`zenler ¥§©§¦

e`a `edleab ila ly ot

,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨
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uw oi`l minlrp zenler

,zilkzeïë-ét-ìò-óà©©¦¥
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."diyr"e "dxivi" ,"d`ixa"

xaecn df iptly oaen jkn
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dlrnly seqÎoi` zenlere

,"zeliv`"d mlernàéä¦
øtñîì ììk Cøc ú÷ìçð¤§¤¤¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -â"éøz ãâðk ©§©§¤¤©§©
ïä ïäL ,äøBzä úBöî¦§©¨¤¥¥
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íãàä úîLðì øéàäì ,àeä§¨¦§¦§©¨¨¨
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ly oiprd jiiy - icedi ly eznyp `id mzilkze mxwiry.miwlg

,dx`dd zwlgzn mda miwlg (613) b"ixz md illk ote`ae

,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl owfd epax xiaqi - zeihxtae

.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäå,dxezd zeevn b"ixz cbpk - (613) b"ixz -àeä §¦¥¦§¨¤
,ììk Cøãa,miwlg (613) b"ixzl dx`dd zwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨
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,'eë úBëìääila ody - ©£¨
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,leab ila ixd `ed oeilrd

mdy ,zekldd ihxt mb jk

oevxdn zekynd ihxt

myke .leab ila md - oeilrd

miwlgd b"ixz iably

zwlgzn mda miillkd

,lirl xn` ,dx`dd

,mze` zhlewd ,dnypay

g"nx ,mipipr b"ixz mpyi

mb jk ,micib d"qye mixa`

zekyndd ihxt iabl

leab ila mdy ,dx`ddny

milk l`xyi zenypl yi -

mihxtd helwl miihxt

oeylae .ef dkynde dx`dn

:owfd epaxLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðayiy - §¦§©¨¨¨

zhilwl milk dnypl

miiteqÎoi`d mihxtd

.ef dx`de dkyndnék¦
íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä¦¥¨©§¨¤¨¨

a úBìeìk eéäly eznyp - ¨§¨
ïBLàøä íãà13êøãå ,ììk ¨¨¨¦§¤¤§§¨

BúîLð äúéä,oey`xd mc` ly -ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð ¨§¨¦§¨¤§¤¤§¦§©©§©§¨
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xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d

dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly

zenypl jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde

aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi oldl .l`xyi

lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie"

mc`a xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ‡„ÂÓ"¯15.הושע ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.(י טז, (שם אחר" מפסוק "סיום



עג a`Îmgpn c"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cráåøî øôñé
יוםשלישֿירביעיכ"גֿכ"דמנחֿםאב
.

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyéìa úðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©§¦

,úéìëúå ìeáb,seq ilae leab ila -ïéàì íéîìòð úBîìBò úBéçäì §§©§¦§©£¨¤§¨¦§¥
,úéìëúå õ÷mb -ibeqmdn mler lk mbe ,leab ila md dl`zenler ¥§©§¦

e`a `edleab ila ly ot
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dhnl zenlera dxi`nd ziwl`d dx`dda ,j` ,miwlg ly oipr
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ‡„ÂÓ"¯15.הושע ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.(י טז, (שם אחר" מפסוק "סיום



a`Îmgpnעד e"kÎd"k iyiyÎiying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

יוםחמישֿישישיכ"הֿכ"ומנחֿםאב
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

מנחםֿאב כ"ו שישי יום

,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk `ed awri ly ezenilye

ïwzL,awri -ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç ¤¦¥¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpä ìkî äìeìk,xnelk - §¨¦¨©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

`nlr"n zenypd mb

zenlerdn) "`iqkz`c

zenypd mbe ,(miqeknd

"`ilbz`c `nlr"n

eid (miielbd zenlerdn)

ly eznypa zelelk olek

,awriäákøî äéäå§¨¨¤§¨¨
,äìòîlL äøBúì§¨¤§©§¨
,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨

"mc` dxezd z`f"17,Bîk§
áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§

äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥
,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§

`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéaz`fe - §¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta

äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eëmcewn did ,dxez ,"z`f"y - ¥Ÿ¤¨¨
,l`xyia,"àáñ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäL- ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥¨¨

eyxey lr oke ,"`aq l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend

,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnläìeìkäl`xyi" znyp - ©§¨
dlelk "`aq.úBîLpä ìkî.dxezd xe`l ilk did `ede -eäæå ¦¨©§¨§¤

ì "ìà" ¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå"úëLîä ïBL,oky - ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥§©§¨©
,drtyde dkynd ,cqgd zcn lr fnex lÎ` mydäøàää©¤¨¨

,éelbä ìà íìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàîxe`l dpeekd - ¥¥¨¥©¤§¥¤©¦

,dxeza yaelnd seq oi`Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§¦§¨§
áeúkL22;"eðì øàéå 'ä ìà" :,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd - ¤¨¥©¨¤¨

`xw awriy ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfejiyndezelbzdd

lk ekeza liknd llkd ,seq oi` xe` ly zillkd dx`ddn

- zeevne dxezay mihxtd

.eznypa xi`z zelbzddy

áì éøLé ìk åéøçàå23,- §©£¨¨¦§¥¥
xi`nd iwl`d xe`dy dl`

yi xy`e mala `a mgena

zad` ly zexxerzd mdl

zeig dqipknd ,'d z`xie 'd

mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,íúîLða éelb úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§¨¨

" z`xwp ef "dx`d"epiwlg"

aeh dn epixy`)epiwlg,("

ziwl`d dx`dd ,xnelk

ici lr dxi`nd zihxtd

wlg `idy ,devn lk

itke .zillkd dx`ddn

ly ote`a `id ,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy ,lirl xaqedy

dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b"ixzl zewlgzd

xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa xi`n ziwl`d

aeh dn epixy`"epiwlg."æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨
øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå íçîa äøàää©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨¦§©©§¦¨§¤§¨

øçà íB÷îa24.ici lr ,oky -mleqzeevnd iyrn miler dltzd §¨©¥
zelbzdde ziwl`d dx`dd zkynp mleqd ici lre ,icedi ly

."epiwlg" oeyld owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray

mirp dn" oeyld xiaqi oldlepilxebwlg lr dxen ixd lxeby ,"

epax oeylae .dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei

:owfdéelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤
ék ,ììk Cøãa ìàøNiî¦¦§¨¥§¤¤§¨¦
ãçà ètLîe úçà äøBz¨©©¦§¨¤¨

eðlëìaiiegn icedi lk - §ª¨
cvne ,zeevne dxeza

ddlrnly dx`dzkynpd

,zeevnde dxezd ici lr

,deya l`xyin cg` lkl zkynp `idèøt Cøãa ïë-ét-ìò-óà©©¦¥§¤¤§¨
Bà úBLôpä ìk ïéà,dpnn dlrnly dbixcnd -å úBçeøäe` - ¥¨©§¨¨§

,dpnn dlrnly dbixcndäæ ïéðòa úBåL úBîLpädx`da - ©§¨¨§¦§¨¤
dxi`nd ziwl`d zelbzde

meiwe dxez ici lr mdl

,devníìebìb ïîæe úò éôì§¦¥§©¦§¨
,äfä íìBòa íàBáe- ¨¨¨©¤

ly zenypd ziaxn

ixd od dl` epizexec

df mlera xak eidy zenyp
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, כז.22.זח"ג קיח, תהלים

.23‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמן "להעיר

a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá
אגרתח

dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl ick dfd mlerl aey ecxie

dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzn dnypdy

dlrnln.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥
."'eë úéöéöa déì øîà- ¨©¥§¦¦

?"xzei xidf did dna jia`"

."ziviv zevna" :el dpre

dxi`d ziviv zevnay ,ixd

,zcgein ziwl` zelbzd el

xzei dneiwa xidf did okly

itke ,zexg` zeevna xy`n

yexitd26ied i`na" :xidf

dna - "ithxi`dxzei el

.iwl`d xe`dìk ïéà ïëå§¥¥¨
úBøBcä27.ïéåLef `l - ©¨¦

oia miiepiy mpyiy cala

`l` ,dipyl zg` dnyp

cvn miiepiy mb mpyi

zexec eidy ,zexecd

mzcearyzixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwird

'eke dwcvd oipr dzid28dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzddl`.øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨
ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt Bì LéîLCk ,ò ¥§ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨

äåöî ìëa"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" -øéàî §¨¦§¨¥¦
Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî ãçéîe éèøt øBà§¨¦§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤

,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiîcvik - ¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§
,dxi`n dl` zexece df onf ly dnyply ,xnel ,`eti` ,mi`zn

dwfge zcgein zexidf zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd ,xg` ote`a

zeevna xzeizeihxt?zeniieqnäëøöð àì íB÷î ìkîzexidfd - ¦¨¨Ÿ¦§§¨
,zniieqn devna zcgeind,äøúé úeæéøæe úeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦§¦§¥¨

úeøéäfî äìòî äìòîì ,úìtëîe äìeôk ,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨§¨§ª¤¤§©§¨©§¨¦§¦
øîàL eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
éèøtä äfä øBàä ïBøúé¦§¨©¤©§¨¦

úBièøt úBîLðìoday - ¦§¨§¨¦
xzia devndny xe`d xi`n

,zelbzdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©
àlà ,âOî úòãå íòè©©¨©©ª¨¤¨
,úòcä úðéçaî äìòîì- §©§¨¦§¦©©©©

,dpaddeäìò CkL¤¨¨¨
,Cøaúé åéðôì äáLçîa- §©£¨¨§¨¨¦§¨¥

zelbzde dx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay

.zecgein:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå`ed mby - §§¨§©¨§¦©©¨©¨
rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi`

aezky enk ,dlrnln30,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy

dn dtid wlgdy ,"epilxeboiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn

.zrce mrhn dlrnly

."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" .ç.dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1eòøæ" : ¤¨©¨¦§
,"'eë ä÷ãöì íëì- ¨¤¦§¨¨

,"cqg itl exvw" :miiqne

itl drixfd ixt z` exvwiy

,cqgd zcnäî ét ìò ïáeé¨©¦©
íðBøëæ eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥¦§¨

äëøáì2øæòìà éaø" : ¦§¨¨©¦¤§¨¨
øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©

,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥
xg`le iprl (dwcv) dhext

,lltzd okn:áéúëc- ¦§¦
aezk ,oky3:÷ãöá éðà£¦§¤¤

éðô äæçà,Leøt ."E,"jipt dfg`" dltzl `xew `edy dn - ¤¡¤¨¤¥
,dwcv ly dpkdd ici lr `wec df recneCøaúé Búe÷ìà éelb ék¦¦¡Ÿ¦§¨¥

ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkàeä
'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©

."'eë åéàøédxi`ny - §¥¨
oeilrd mlerdn zcxeie

zelbzd oezgzd mlerl

,myd i`xi lr ziwl`

óBñ-ïéà 'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥
äìòîì øéànä àeä-Ceøä©¥¦§©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé

òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö
ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
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עה a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá
אגרתח

dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl ick dfd mlerl aey ecxie

dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzn dnypdy

dlrnln.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥
."'eë úéöéöa déì øîà- ¨©¥§¦¦

?"xzei xidf did dna jia`"

."ziviv zevna" :el dpre

dxi`d ziviv zevnay ,ixd

,zcgein ziwl` zelbzd el

xzei dneiwa xidf did okly

itke ,zexg` zeevna xy`n

yexitd26ied i`na" :xidf

dna - "ithxi`dxzei el

.iwl`d xe`dìk ïéà ïëå§¥¥¨
úBøBcä27.ïéåLef `l - ©¨¦

oia miiepiy mpyiy cala

`l` ,dipyl zg` dnyp

cvn miiepiy mb mpyi

zexec eidy ,zexecd

mzcearyzixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwird

'eke dwcvd oipr dzid28dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzddl`.øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨
ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt Bì LéîLCk ,ò ¥§ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨

äåöî ìëa"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" -øéàî §¨¦§¨¥¦
Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî ãçéîe éèøt øBà§¨¦§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤

,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiîcvik - ¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§
,dxi`n dl` zexece df onf ly dnyply ,xnel ,`eti` ,mi`zn

dwfge zcgein zexidf zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd ,xg` ote`a

zeevna xzeizeihxt?zeniieqnäëøöð àì íB÷î ìkîzexidfd - ¦¨¨Ÿ¦§§¨
,zniieqn devna zcgeind,äøúé úeæéøæe úeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦§¦§¥¨

úeøéäfî äìòî äìòîì ,úìtëîe äìeôk ,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨§¨§ª¤¤§©§¨©§¨¦§¦
øîàL eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
éèøtä äfä øBàä ïBøúé¦§¨©¤©§¨¦

úBièøt úBîLðìoday - ¦§¨§¨¦
xzia devndny xe`d xi`n

,zelbzdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©
àlà ,âOî úòãå íòè©©¨©©ª¨¤¨
,úòcä úðéçaî äìòîì- §©§¨¦§¦©©©©

,dpaddeäìò CkL¤¨¨¨
,Cøaúé åéðôì äáLçîa- §©£¨¨§¨¨¦§¨¥

zelbzde dx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay

.zecgein:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå`ed mby - §§¨§©¨§¦©©¨©¨
rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi`

aezky enk ,dlrnln30,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy

dn dtid wlgdy ,"epilxeboiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn

.zrce mrhn dlrnly

."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" .ç.dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1eòøæ" : ¤¨©¨¦§
,"'eë ä÷ãöì íëì- ¨¤¦§¨¨

,"cqg itl exvw" :miiqne

itl drixfd ixt z` exvwiy

,cqgd zcnäî ét ìò ïáeé¨©¦©
íðBøëæ eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥¦§¨

äëøáì2øæòìà éaø" : ¦§¨¨©¦¤§¨¨
øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©

,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥
xg`le iprl (dwcv) dhext

,lltzd okn:áéúëc- ¦§¦
aezk ,oky3:÷ãöá éðà£¦§¤¤

éðô äæçà,Leøt ."E,"jipt dfg`" dltzl `xew `edy dn - ¤¡¤¨¤¥
,dwcv ly dpkdd ici lr `wec df recneCøaúé Búe÷ìà éelb ék¦¦¡Ÿ¦§¨¥

ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkàeä
'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©

."'eë åéàøédxi`ny - §¥¨
oeilrd mlerdn zcxeie

zelbzd oezgzd mlerl

,myd i`xi lr ziwl`

óBñ-ïéà 'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥
äìòîì øéànä àeä-Ceøä©¥¦§©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé

òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö
ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
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a`Îmgpnעו f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa,zenka - §¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©
,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãò,mipeilrd zenleray mi`xapd - §¨©¤¤¡¤

dén÷ éáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïämiyg mdy - ¥§¥¦©§¦§Ÿ©¨£¦¥©¥
,jxazi eiabl melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaaïéììëðå§¦§¨¦

ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§¥¥
íéëàìnä íò úBìëéää©¥¨¦©©§¨¦
,ïäaL úBîLpäå§©§¨¤¨¤
LBãwä øäfa íéøàánä©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨
íúBîB÷îì íúBîLa¦§¨¦§¨
eðì eøcqL älôzä øãña§¥¤©§¦¨¤¦§¨
,äìBãbä úñðk éLðà- ©§¥§¤¤©§¨

mifnexn dltzd xcqa

mik`lnde zelkidd

,mday zenypdeíMî äpä¦¥¦¨
ziwl`d zelbzddn -

zenlera mda dxi`nd

.mipeilrdék øBàä øéàî¥¦¨¦
,äfä ìôMä íìBòì áBè¨¨©¨¨©¤
éáLBçå 'ä éàøé" ìò- ©¦§¥§§¥

Îa mippeazn,"BîL§
äãBáò"a Bãáòì íéöôçä©£¥¦§¨§©£¨

,"älôz Bæ álaL- ¤©¥§¦¨
"alay dcear" z`xwpd4,

áeúkL Bîëe5débé 'äå" : §¤¨©©¦©
."ékLçltyd mleray - ¨§¦

dfdjeyg mler `edy

ielib ea xi`n epi`y

,"ikyg dibi 'ied" ,zewl`

z` 'ied my ly xe`d xi`i

.ily jyegdúãéøé ,äpäå§¦¥§¦©
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð ,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä,oky - ¤¨¨§©¨¨¨©¤¦§¥§¥¤¤

jxra dpi` dnvr dceard j` ,icedi ly ezcear ici lr `a df

xi`nd "'d cqg" ly oipr df `l` ,ef dkynd jiynzy llk

,df ielib icediläpëîä,dpekn "'d cqg" -,"íéî" íLa ©§ª¤§¥©¦
'eë Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBiä6:mind rah enk - ©§¦¦¨¨©§¨¨

mipeilrd zenlerdn 'd xe` cxei jk ,jenpl deab mewnn zcxl

"`zzlc `zexrz`" ici lr jynp df "'d cqg" ,ltyd mlerd l`

okly ,dyer icediy dwcvde cqgdn - dhnln zexxerzdd -

`a - ezltza icedil zewl` ly zeiniptd zii`x ,"jipt dfg`"

cqgd z` jiyndl ick ,iprl dhext zpizp ixg` ,"dwcva" ixg`

ielib zx`dy oeeik ,dxe`kl ,mxa .dhnly cqgd ici lr dlrnly

leki df ixd - dlrnly cqge dwcv ly oipr dk oia `ed df

- dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d ila mb xi`dl

dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d ly cqgdn

okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd zcn

,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl miwewf

ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny ick

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya icedil

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
älbúé ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©¦§©¤

.íéðBzçzìmi`xapl - ©©§¦
,cvik ,ixd ,mipezgzd

,"'d cqg" xi`n ,`eti`

dxeabd zcn zniiwy drya

z` dwiqtnd mevnvde

?zelbzddéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

.dhnlny zexxerzda

âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥
úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦

'eë ãñçå íéiç òétLäì- §©§¦©©¦¨¤¤
zniiwnd dwcv ozep `edy

,miiga iprd z`øøBòî Ck̈§¥
,äìòîìzcn jynezy - §©§¨

zelbzda dlrnly cqgd

,eil` ziwl`deøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7: ©¥¦§¨¦§¨¨

da ¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥¨
."Bì ïéããBî`ed xy`ke - §¦

- cqgd zcna bdpzn

mb jk ez` mibdpzn

cqg el mipzepy ,dlrnln

.dlrnlyäøBàëìc àlà¤¨§¦§¨
,äcnä ïî dðéà Bæly - ¥¨¦©¦¨

,oipr eze`òétLäì íà ék¦¦§©§¦©
ãáì àaä íìBòä éiç Bì©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðk- mi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryayely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerdfy jkl hxt ,

,`ad mler ,xzei dlrp mleraøBà úøàä éiç Bì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©©¥¤¨©
,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà :øçà çqð] 'ä,"seq oi`" ly oipr - ª¨©¥¥¨©¨

dlrnly,"mler"n ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
äàlò äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôz Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥§¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyz -òãBpk8,z`f el ritydl "dcnd on" df oi` ixd - , ©©
àéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d -éiç ìkî äìòî äìòîì ¤£¥¦§©§¨©§¨¦¨©¥

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò9äòL äôé" : ¨©¨§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨¨¨¨
,"'eë íéáBè íéNòîe äáeLúa úçàmlerd iig lkn dfd mlera - ©©¦§¨©£¦¦

,"`adøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe10Bðéà àaä íìBòc ,úeëéøàa §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨©¨¥
:'eëå äøàäå åéæ àlà."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - ¤¨¦§¤¨¨§

zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici lr eli`e

on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd zryay

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lry "dcndef?
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ùã÷ä úøâà
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî

ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

בתחילתה.4. כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ב.7.ראה ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א

a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd -òøfä ìL ïúeîöòå ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥¨¥©©§¦¥¨¨¨§©§¨¤©¤©

íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨
íúeîöòårxfd ly - §©§¨
,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

gek" `l` ,oirxba e` rxfa

ux`a `vnpd "gnevd

,dnvr[Bîöò :øçà çqð]ª¨©¥©§
,ux`ay "gnevd gek" -

,envr `edàéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba

,mixac ginvnd iwl` gek

"oi`"n :"oi`n yi" ly oipr

gekn inyb xac ,"yi" dyrp

ipt md jk m` ,mxa .ipgex

:dl`yd zl`yp ,mixacd

dginvd oi` dk oia ixd - oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl

:`id daeyzde ?ux`ay "gnevd gek"n `l` ,mdn d`aBðéàL ÷ø©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd gek" -ìà çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©¤

,ìòtädn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdlìò íà ék ©Ÿ©¦¦©
ïéòøbäå òøfä éãéd geky milretd -zleki`vnpd ginvdl §¥©¤©§©©§¦

oli`d z` e` d`eazd z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a

?df xac milret md ,ok` cvik .eizexiteìk äìëå õøàa ïéá÷øpL¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨
íçky drya ux`ay "gnevd gek"n `ay -mdgekn egnv Ÿ¨

,gnevd,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëad -hxt §Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ay "gnevd gek" lyllkly

,cg` xacl miyrp - ux`ay "gnevd gek"çk àéöBî äæ éãé ìòå§©§¥¤¦Ÿ©
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBväïéòk úìaL ìcâì ú ©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥

,òøfäzleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - ©¤©
.dnecke ,dhg ly,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáà- £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©

,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbnïëå§¥
,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøtcer sqeezin oli`d zexitl xy`ae - ¥©§¥©¦¨¤¨

- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr

íeöòå áø éelòa älòî úBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥§ª¨§¦©§¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîìixd - §©§¨©§¨¦¨§©§¤©©§¦©¨©

mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly

mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh xzei daxd zedna

,d`pde aeh mrh ixa zexitàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -úBøôa §¥§©©§¨§¥
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä õøàä,ixt dyer oli` ly -Bîk ¨¨¤©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§

.àðåb éàäëe íéàeM÷mpi` zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨
`ly ,xzeia dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n

d`eazd ipirxb enk ynn zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk

.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfyìkäå`id dginvdy dn - §©Ÿ
mb `l` ax ieaixa wx `l

xy`n xzeia dlrp zedna

,erxfpy rxfd ipirxb,àeä
úeiç LøLå øwòL éðtî¦§¥¤¦©§Ÿ¤©
çkî òtLð úBøtä©¥¦§¨¦Ÿ©
ììBkä ,õøàaL çîBvä©¥©¤¨¨¤©¥

.úBøtä ìk úeiç- ©¨©¥
,`l` .zexitd lk ginvne

miwewf dn myl ,jk m`

,oirxbd e` rxfd zrixfl

"gnevd gk"n recne

ibeq lk ginvdl egekay

oin eze` `wec gnev ,zexit

,`l` - ?erxfyïéðéòøbäå§©©§¦¦
àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä©§¦¨¨¤¥¨¤¨
àúeøòúà" ïéòk§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd" - ¦§©¨
zyxcpy myk ,"dhnln

ick dhnln zexxerzd

zexxerzd jiyndl

,dlrnlníLa àø÷pä©¦§¨§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -,"oiawep oiin §¦§¥¨£¦©
.ritynde xkfdn ,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk

lk llekd ipgex gek `ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk

cvn oke ,zexitd ibeqezeipgexzexit ginvdl xy`n dlrnl `ed

miinyblreta ginvie cxi df ipgex geky lret ,`eti` ,dne in ,

- lynl getz ly hxtdny lrety df ine ,miinyb zexite oli`

?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl "gnevd gek" zlekiay

,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd -

drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd

ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin eze` gnviy

cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd oipry

owfd epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl

oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl

didy itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy

dfd mlerd ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei -dfmdipy mdy ,

zenlerdcn daexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh`adoipr rityd `edy dn xear

mler lydfd- "el oiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe

gnev drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`

dlrnl daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn

ly oipr ,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn
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ùã÷ä úøâà
êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä

åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã
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עז a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd -òøfä ìL ïúeîöòå ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥¨¥©©§¦¥¨¨¨§©§¨¤©¤©

íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨
íúeîöòårxfd ly - §©§¨
,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

gek" `l` ,oirxba e` rxfa

ux`a `vnpd "gnevd

,dnvr[Bîöò :øçà çqð]ª¨©¥©§
,ux`ay "gnevd gek" -

,envr `edàéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba

,mixac ginvnd iwl` gek

"oi`"n :"oi`n yi" ly oipr

gekn inyb xac ,"yi" dyrp

ipt md jk m` ,mxa .ipgex

:dl`yd zl`yp ,mixacd

dginvd oi` dk oia ixd - oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl

:`id daeyzde ?ux`ay "gnevd gek"n `l` ,mdn d`aBðéàL ÷ø©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd gek" -ìà çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©¤

,ìòtädn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdlìò íà ék ©Ÿ©¦¦©
ïéòøbäå òøfä éãéd geky milretd -zleki`vnpd ginvdl §¥©¤©§©©§¦

oli`d z` e` d`eazd z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a

?df xac milret md ,ok` cvik .eizexiteìk äìëå õøàa ïéá÷øpL¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨
íçky drya ux`ay "gnevd gek"n `ay -mdgekn egnv Ÿ¨

,gnevd,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëad -hxt §Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ay "gnevd gek" lyllkly

,cg` xacl miyrp - ux`ay "gnevd gek"çk àéöBî äæ éãé ìòå§©§¥¤¦Ÿ©
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBväïéòk úìaL ìcâì ú ©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥

,òøfäzleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - ©¤©
.dnecke ,dhg ly,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáà- £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©

,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbnïëå§¥
,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøtcer sqeezin oli`d zexitl xy`ae - ¥©§¥©¦¨¤¨

- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr

íeöòå áø éelòa älòî úBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥§ª¨§¦©§¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîìixd - §©§¨©§¨¦¨§©§¤©©§¦©¨©

mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly

mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh xzei daxd zedna

,d`pde aeh mrh ixa zexitàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -úBøôa §¥§©©§¨§¥
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä õøàä,ixt dyer oli` ly -Bîk ¨¨¤©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§

.àðåb éàäëe íéàeM÷mpi` zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨
`ly ,xzeia dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n

d`eazd ipirxb enk ynn zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk

.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfyìkäå`id dginvdy dn - §©Ÿ
mb `l` ax ieaixa wx `l

xy`n xzeia dlrp zedna

,erxfpy rxfd ipirxb,àeä
úeiç LøLå øwòL éðtî¦§¥¤¦©§Ÿ¤©
çkî òtLð úBøtä©¥¦§¨¦Ÿ©
ììBkä ,õøàaL çîBvä©¥©¤¨¨¤©¥

.úBøtä ìk úeiç- ©¨©¥
,`l` .zexitd lk ginvne

miwewf dn myl ,jk m`

,oirxbd e` rxfd zrixfl

"gnevd gk"n recne

ibeq lk ginvdl egekay

oin eze` `wec gnev ,zexit

,`l` - ?erxfyïéðéòøbäå§©©§¦¦
àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä©§¦¨¨¤¥¨¤¨
àúeøòúà" ïéòk§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd" - ¦§©¨
zyxcpy myk ,"dhnln

ick dhnln zexxerzd

zexxerzd jiyndl

,dlrnlníLa àø÷pä©¦§¨§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -,"oiawep oiin §¦§¥¨£¦©
.ritynde xkfdn ,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk

lk llekd ipgex gek `ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk

cvn oke ,zexitd ibeqezeipgexzexit ginvdl xy`n dlrnl `ed

miinyblreta ginvie cxi df ipgex geky lret ,`eti` ,dne in ,

- lynl getz ly hxtdny lrety df ine ,miinyb zexite oli`

?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl "gnevd gek" zlekiay

,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd -

drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd

ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin eze` gnviy

cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd oipry

owfd epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl

oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl

didy itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy

dfd mlerd ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei -dfmdipy mdy ,

zenlerdcn daexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh`adoipr rityd `edy dn xear

mler lydfd- "el oiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe

gnev drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`

dlrnl daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn

ly oipr ,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn
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ùã÷ä úøâà
êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä

åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
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a`Îmgpnעח f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ì "ïéá÷eð ïééî úàìòä" úðéçáa äìòîì äìBòïäéúBîLð LøL ¤§©§¨¦§¦©©£¨©©¦§¦§Ÿ¤¦§¥¤
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gek"n epyi mirxefy oirxba

zeidl leki okl ,"gnevd

"oiawep oiin z`lrd" jkn

ux`ay "gnevd gek" l`

mb jk ,dginvd d`a epnny

drya - dwcva ,lynpa

,cqge dwcv dyer icediy

z`lrd" xeza ,xacd dler

cqgde ,eznyp yxeyl "p"n

lylzypy eznyp ly
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(zexitqd xyrn elylzyp
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,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBL`ni`" z`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©
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ùã÷ä úøâà
äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî

ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
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a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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zeevnd lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df llk jxca ,l`xyi
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"z`fd devnd18cgeina ,

zevn ici lr xacd dyrp

on hxtae ,ynn dwcv

xacd dyrp hxtd

ux`a dwcv mirxefyk

ux`a ,dhnl ycewd

dwcv mipzepyk ,l`xyi

,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdlúðeëîäux` - ©§ª¤¤
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xewn ,dlrnly miigd

miigd ux`e ,zenypd

,l`xyi ux` ,dhnlyék¦
äæ"ycwnd mewn - ¤

,l`xyi ux`ayøòL©©
"íéîMä19;ïk ïéàM äî ©¨¨¦©¤¥¥

,õøàì õeçampyi my - §¨¨¤
ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripn meyn mda yiy mipipr

,dlrnly:ïéáîì éãå§©©¥¦
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יג. קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש"י יז כח, ויצא

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אלו הענינים שכותב.

במ"ש אודות השכחה ל"ע ול"ע, ידועה הסגולה לזה ללמוד משניות בעל פה וכן נתינה לצדקה איזה 

פרוטות בימות החול קודם תפלת הבקר, וזהו סגולה לכמה ענינים ובכלל לבקשת האדם לבוראו בתפלתו, 

וכהודעת רז"ל יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, וכמ"ש אני בצדק אחזה פניך גו'.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וישמור 

על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . פ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ – ּבְ

ַחִיים[ אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.
דֹול ְוָקָטן  ּגָ ין  ל ּבֵ ִלי ֶהְבּדֵ ית[ ִמּבְ ְבָרא ]=חֹוָבה ִאיׁשִ ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא חֹוַבת  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ

יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ ְלָבֵרְך –  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ַחר. ְרכֹות ַהּשַׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ְנָיא "ְוֶנֶפׁש ַהּשֵׁ ֵסֶפר ַהּתַ י ּבְ "ּב[ ָלַמד ִעּמִ י ]ָהַרׁשַ ר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֲאׁשֶ ֹחֶרף תרנ"ב, ּכַ ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ
ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאֹלִקית[, ׁשֶ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשֵׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. הָאט 
דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט זייער 
ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין מעזריטש, 
הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת ישראל איז 
אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער הָאט מען הָאלט 

די קינדער.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פי היום יום . . . 

ּסּוִרים  ֶדל ַהּיִ ֵקן ֶאת ּגֹ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלֶקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
ם טֹוב –  ַעל ׁשֵ ה ֶאת ַהּבַ י ְמַכּנֶ ְך ָהָיה ָהַרּבִ ָבא – ּכָ י: ַהּסָ ִדים. ָעָנה ָהַרּבִ ְתַנּגְ ׁשּוֵטי ַהּמִ ּסֹוְבִלים ִמּפְ ׁשֶ
יד  ּגִ י – ָהַרב ַהּמַ מֶעְזִריְטׁש, ָהַרּבִ ָהִייִתי ּבְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ׁשּוִטים. ּבַ הּוִדים ַהּפְ יֹוֵתר ֶאת ַהּיְ ָאַהב ּבְ
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ת ֲאבֹוֵתינּו  ְקֻדּשַׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ָאְמרּו ַרַז"ל  י ַמה ּשֶׁ ים טֹוִבים( ", ַעל ּפִ ה ּוַמֲעׂשִ ת ָצִריְך לֹוַמר "ְלתֹוָרה )ּוְלֻחּפָ ם ַעל ּבַ ּגַ ָיֵגן ָעֵלינּו[ ׁשֶ
ִלּמּוד  ים ֵחֶלק ּבְ ׁשִ ם ַלּנָ רּוֵיי כּו' ּוְבַאְתנּוֵיי כּו' ְוַנְטִרין כּו'" ]ּגַ ִאּקְ ַמאי ַזְכָיין, ּבְ י ּבְ ָרכֹות יז, א( "ָנׁשֵ )ּבְ

עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון סיפור 
פנימית  א  אין  סיפור  דעם  דערהערען  און  ספורים  חסידישע  דערציילען  בדבור,  יצ"מ 
דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור בעדארף 
בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען דעם דרכי 

נועם פון תורת החסידות.

ל ִסּפּור  ְצָוה ׁשֶ ֶמת ַהּמִ ל ֲחִסידּות ַקּיֶ "יִציַאת ִמְצַרִים" ׁשֶ "ּב[: ּבִ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּבַ ּפּור  ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקֹלט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ּבְ ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ַעם ׁשֶ ְרֵכי ַהּנֹ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ם ּבָ ן הּוא ּגַ ל ַהֶחְסרֹונֹות.. ּכֵ ן ֶאת ּכָ ּבֹון ּוְלַתּקֵ ַמן ִלְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ן ֶרַוח ַרב, ָצִריְך ִמּזְ ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָכל ַהּשָׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ר ָעַבר ֲעֵליֶהם  ל ֲאׁשֶ ם ִמּכָ ַנְפׁשָ ּבֹון ֶצֶדק ּבְ ַעל ֵעֶסק, ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ב ֹאֶהל ְוֵהן ַהּבַ ֵהן ַהּיֹוׁשֵ
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ַהּשָׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א מנ"א כ"א ראשון יום כהלכתה השאלה

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìk :ììkä äæ¤©§¨Ÿ

Bøëîì øeñà Z úéòéáMa äøeñàL äëàìîì úãçéî BzëàìnL¤§©§§ª¤¤¦§¨¨¤£¨©§¦¦¨§¨§

øzî Z úøzî äéäúå äøeñà äéäzL øLôàL äëàìîìå ;ãeLçì§¨§¦§¨¨¤¤§¨¤¦§¤£¨§¦§¤ª¤¤ª¨

äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî ïëå :[æ äëìäáå] .ãeLçì Bøëîì§¨§§¨§¥©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨

.øepúå íéçø ,äøáëe äôð úéòéáMä ìò©©§¦¦¨¨§¨¨¥©¦§©

להשתמש שכוונתה יתכן כי הוא ורחיים בנפה ההיתר טעם

לטחינת ריחיים מעות, לספירת נפה כמו מותר לדבר בהן

שלום דרכי מפני זאת התירו וחז"ל וכיו"ב. סא,סממנים .א)(גיטין

מותרות למלאכות גם המיועד שכלי נאמר ב' שבהלכה ואף

דרכי משום רק התירו ומדוע הדין, מעיקר לחשוד למוכרו מותר

והשימושים למאכל הוא השימוש עיקר וכברה בנפה כי שלום?

מפני אלא הדין מעיקר אינו ההיתר ולכן שכיחים, אינם האחרים

שלום שם)דרכי גיטין .(תוספות

להתיר ניתן שלום דרכי מפני וכי גיסא: לאידך קשה אך

עור'? 'לפני איסור

הריטב"א דברי לפי ליישב ב)ויש טו, איסור(ע"ז התורה שמן

אך בודאי, בעבירה יכשל שהלה במצב רק הוא עור' 'לפני

האיסור לכך, גבוהה הסתברות כשקיימת אף ודאי, זה כשאין

שלום מדרכי והותר מדרבנן עלהוא יעקב רנט)(אמרי ע' אדם .חכמת

אברהם' ה'מגן סק"ד)וכתב שמ"ז סי' להשאיל(א"ח "אסור :

אם בשבת, מלאכה לעשות חשוד הוא אם מלאכה כלי לאדם

המצוי, בדבר ודוקא היתר. מלאכת בה שיעשה לתלות שיש לא

שלום". דרכי מפני לא אם אסור מצוי שאינו בדבר אבל

למלאכת בכלי שהשימוש – המצוי" "בדבר מפרשים ויש

דרכי מפני לא "אם דבריו, בהמשך זה ולפי מצוי, ההיתר

מצויה אינה ההיתר מלאכת כאשר אף מתיר הוא (משנהשלום",

שם) .ברורה

הזקן אדמו"ר ס"ד)אך אברהם'(שם ה'מגן שכוונת מפרש

המצוי בכלי רק הוא שההיתר היינו לכלי, היא המצוי" "בדבר

לעבור וניתן מאחר מהתורה עור' 'לפני איסור בו ואין להשיגו,

כדי תנאים שני נדרשים זה ולפי הסיוע. ללא גם העבירה את

את להשיג שאפשר ב) היתר. במלאכת לתלות שניתן א) להתיר:

ניתן לא כאשר גם להתיר ניתן שלום ומדרכי אחר. במקום הכלי

גם בו להשתמש מצוי שיהא ובלבד אחר, במקום להשיגו

היתר יעקב)למלאכת .(אמרי

ה'תשע"א מנ"א כ"ב שני יום בשביעית כספים שמיטת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥

.Bãé äMî ìòa ìk èBîL :øîàpL ,úéòéáMa äåìnä èéîLäì§©§¦©¦§¨©§¦¦¤¤¡©¨¨©©©¥¨

:øîàpL ,äOòú àì ìò øáò Z úéòéáL åéìò äøáòL áBç òáBzäå§©¥©¤¨§¨¨¨§¦¦¨©©Ÿ©£¤¤¤¡©

.eäòø úà Obé àìŸ¦Ÿ¤¥¥

מצוות גם כוללת בשביעית חובות השמטת הרמב"ם, לדעת

יגוש. לא של תעשה לא מצות וגם החוב את להשמיט עשה

חבירו את מלהלוות שנמנע למי נוסף לאו שיש כתב ל' ובהלכה

וישמט, החוב פירעון יתאחר שמא מחשש השמיטה קודם

." בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך "השמר ככתוב

עשה והמצות יגוש' 'לא הלאו הפוסקים רוב לדעת והנה,

על אמורים הרא"שseqלשמט, לדעת אך השמיטה, (גיטיןשנת

יחֿכ) אות הלווהzligznפ"ד את ליגוש איסור יש השמיטה שנת

השנה ובסוף ממנו), לקחת מותר מעצמו משלם הוא אם (אך

לשמט. מצוה יש

עשה שהמצות הרמב"ם כדעת נפסק ס"ל) סז (סי' בשו"ע

הם אדה"זseqaוהלאו ולדעת השמיטה. ל"ו)שנת סע' הלואה (הל'

'פרוזבול' כותבים לכתחילה ולכן הרא"ש, לשיטת לחוש יש

שביעית. של ר"ה לפני

'אפקעתא היא בשביעית חוב השמטת הפוסקים ולרוב

נשמט הוא הרי החוב, את משמט לא המלווה אם ואף דמלכא'

ה'יראים' אמנם קסד)מאיליו. המלווה(מצוה על גברא שחובת כתב

דין. בית בפני הלווה חובות את לשמט

ויש מדרבנן, היא כספים שמיטת הפוסקים לרוב הזה, בזמן

הרמ"א בעלמא. מנהג שהיא ס"א)אומרים סז סי' שיש(חו"מ מביא

שאר אבל בעלמא מנהג שהיא שסברו משום בחו"ל בה מקילים

בחו"ל. אף ונוהגת מדרבנן שהיא כתבו הראשונים

מאליו נפקע החוב השמיטה שנת בגמר הפוסקים, רוב לדעת

תעז) מצ' חינוך דעת(מנחת החוב את להחזיר הרוצה מקום ומכל ,

לך. אני משמט לו לומר צריך והמלווה הימנו, נוחה חכמים

ה'תשע"א מנ"א כ"ג שלישי יום המקדש בבניית נשים חיוב

:·"È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰ïéáiç ìkäå§©Ÿ©¨¦

.øaãnä Lc÷îk ,íéLðå íéLðà ,íðBîîáe ïîöòa ãòñìe úBðáì¦§§©¥§©§¨§¨¨£¨¦§¨¦§¦§©©¦§¨

וביום שנאמר בלילה, המקדש את בונין "אין הרי להבין: ויש

המשכן" את ההלכה)הקים בתחילת מצוות(לעיל, זו הרי כן ואם ,

בבניית חייבות ומדוע ממנה, פטורות שנשים גרמא שהזמן עשה

המקדש? בית

המוריה' ב'הר כח)ותירץ :(ס"ק

לסייע רק וחייבות פטורות אכן הנשים המקדש בבניית

לא שנשים המשכן בניית בעת גם היה וכך הבניה. צרכי בהכנת

כנאמר למשכן, הצמר בטווית עסקו אלא עצמה, בבניה השתתפו

הבניה עבודת את רק ואכן, טוו". בידיה לב חכמת אשה "וכל

"וביום (ככתוב בלילה לעשות אסור המשכן"),miwdעצמה את

בלילה. גם מותרות הבניה לצורך ההכנות אבל

מלכיאל' ה'דברי צ"ט)והוסיף סי' :(ח"ה

" הוא הפסוק "eyreלשון נאמר ולא מקדש" ליepaieלי

המקדש לבניית הנדרשות ההכנה פעולות גם כלומר, מקדש".
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דווקא, ביום חיובן אין אלו שפעולות וכיון המצוה, בכלל הן

חייבות נשים גם ולכן בזמן, תלוי אינו המצוה שעיקר נמצא

בכך.

אמת' ה'שפת של חידושו פי על המבארים תוד"הויש כ, (מגילה

:דכתיב)

מתקיימת עשייתה שבעצם מצוה (א) הן: מצוות סוגי שני

קיום נמשכת עשייתה לאחר שגם מצוה (ב) המצוה. תכלית

הימים. כל נימול להיות צריך שהאדם מילה מצוות כמו המצוה,

אף כי מסוים, בזמן תלויה אינה מילה שמצוות לומר ויש

להיות היא שלה "התכלית הרי דווקא ביום הוא המילה שמעשה

עשה מצוות אינה ולכן הלילות, ובכל הימים בכל תמיד", נימול

גרמא. שהזמן

לה' בית "לעשות היא המצוה המקדש, בנין במצוות גם וכך

בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין הקרבנות מקריבים להיות מוכן

מקדש" לי ועשו ה"א)שנאמר בניית(לעיל שמצות אף כלומר, .

וקיום הימים, כל בנויה להיות תכליתה חדֿפעמית, היא המקדש

הנעשות ובעבודות ביום הקרבנות בהקרבת נעשה זו מצוה

מצוה זו הרי כן ואם האיברים). והקטרת הנרות (הדלקת בלילה

גרמא שהזמן עשה מצוות ואינה בלילה ובין ביום בין תמידית

(639 היומי בדף .(סוגיות

ה'תשע"א מנ"א כ"ד רביעי יום קנים שבעה של מנורה

:„Œ‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰...íéòéábä©§¦¦

íéøác äna ...äæ úà äæ ïéákòî ïlëå ...íéøBzôkäå ...íéçøtäå§©§¨¦§©©§¦§ª¨§©§¦¤¤¤©¤§¨¦

da ïéOBò ïéà úBëzî éðéî øàL ìáà ,áäæ äeàOòLk ?íéøeîà£¦§¤£¨¨¨¨£¨§¨¦¥©¨¥¦¨

.íéçøôe íéøBzôk ,íéòéáb§¦¦©§¦§¨¦

קנים? שבעה בעל פמוט לרכוש מותר האם

ערוך קמ"א)בשולחן סו"ס בתבנית(יו"ד כלי לעשות שאין נפסק

אפילו קנים, שבעה של מנורה לעשות ואסור המקדש, בית כלי

פרטים כי ופרחים, וכפתורים גביעים בה שאין ואף מזהב שאינה

המקדש. במנורת מעכבים אינם אלו

כפתורים עושים אין מתכת של שבמנורה כאן האמור ולפי

לכאורה בלעדיהם, כשרה אינה זהב של מנורה אך ופרחים,

אינה שהרי ופרחים כפתורים ללא זהב של מנורה לעשות מותר

למקדש. ראויה

הסוברים יש שור')אך ה'בכור בשם שם זו(רעק"א מנורה שגם

הפסוק על הרמב"ן דברי לפי יובן וטעמם פרשתאסורה. (בתחילת

היא",בהעלותך) מקשה זהב... מקשה המנורה מעשה "וזה

שאינם משום ופרחים, וכפתורים גביעים נזכרו לא זה שבפסוק

עליו והקשו צ"ח)מעכבים. מצוה חינוך זהב(מנחת של במנורה הרי :

מעכבים! כן ופרחים כפתורים גביעים

המנורה עשיית המקדש: במנורת הם דינים שני והביאור:

צורת דיני הנרות. להדלקת ככלי והמנורה המקדש מכלי כחלק

עם יחד תרומה בפרשת מבוארים המקדש מכלי כחלק המנורה

כפתורים גביעים עשיית חיוב נאמר ושם המקדש, כלי שאר

בפרשת אמורים ההדלקה לגבי המנורה דיני ואילו ופרחים,

שחיוב היינו זהב", מקשה המנורה מעשה וזה ..." בהעלותך

שכתב וזהו זה. מסוג במנורה דוקא מתקיים הנרות הדלקת

מעכבים שאינם היינו מעכבים, אינם ופרחים שכפתורים הרמב"ן

עשיית חיוב לגבי הם מעכבים עדיין אבל ההדלקה, מצות את

אף זהב, מנורת לעשות אין כן ואם המקדש. מכלי ככלי המנורה

נרות להדלקת כשרה זו מנורה שהרי ופרחים, כפתורים ללא

המקדש.

.(ew 'iq b"g ield hay)

ה'תשע"א מנ"א כ"ה חמישי יום כישיבה? נחשבת הישענות האם

:Â ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰áLéì íãà ìëì øeñàå§¨§¨¨¨¥¥

.äøæòä ìëa§¨¨£¨¨

בעזרה? להשען מותר האם

צריך הדיין הבאה: מההלכה זאת ללמוד אפשר לכאורה

שחובה אדם לפניו בא אם יעשה ומה הדין. גמר בשעת לשבת

מפניו? לקום

הגמרא כך על ב)אומרת ל, אלא(שבועות יישב, ולא יעמוד לא :

שנעשית (פעולה הסנדל מן רצועה שמתיר כאדם נסמך יהא

ש'סמיכה' להוכיח יש ומכאן הישענות). כדי תוך אך בעמידה,

לשבת! צריך הדיין שהרי כ'ישיבה' היא (הישענות)

בזבחים התוספות מדברי וליתב)אך ד"ה ב שלעניין(יט, נראה

הגמרא כישיבה. אינה 'סמיכה' בעזרה, ישיבה דנה(שם)איסור

כי לאיסור, ומסיקה בישיבה, ורגליים ידיים לקדש אפשר האם

בתוספות, ומבואר הוא". מעומד ושירות - לשרת קרא "אמר

ידיים קידוש להתיר הגמרא כוונת היתה לא שמלכתחילה

היה הספק אלא בעזרה", ישיבה "אין שהרי בישיבה, ורגליים

אינה סמיכה שאף היא (והמסקנה סמיכה ידי על להתיר יש האם

כן, אם ויוצא מעומד). דווקא הוא ו'שירות' עמידה, נחשבת

ישיבה. נחשבת אינה ש'סמיכה' התוס' מדברי

לבאר: ויש

ולכן, גמורה. עמידה ואינה גמורה ישיבה אינה סמיכה

תהא שלא העיקר אלא גמורה, בישיבה צורך להם שאין הדיינים

לעני אך עמידה. זו אין סוף סוף כי לסמוך, רשאים - יןעמידה

הכבוד". מפני ממש ישיבה אלא אסור "אין בעזרה ישיבה

מותרת. היא ולכן ממש', 'ישיבה אינה אכן וסמיכה

(my y"dvgne `i w"q akz 'iq g"e` `"bn)

ה'תשע"א מנ"א כ"ו שישי יום במקדש בפיך' המותר 'מן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ícä àeä ønä©Ÿ©¨

ìëa íãà éða da ïéîOaúnL ,ìkì òeãiä ecäaL äiça øeøvä©¨§©¨¤§Ÿ©¨©©Ÿ¤¦§©§¦¨§¥¨¨§¨

.íB÷î̈

הקודש במעשה שיכניסו מקבלת דעתי "אין השיג: והראב"ד
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דווקא, ביום חיובן אין אלו שפעולות וכיון המצוה, בכלל הן

חייבות נשים גם ולכן בזמן, תלוי אינו המצוה שעיקר נמצא

בכך.

אמת' ה'שפת של חידושו פי על המבארים תוד"הויש כ, (מגילה

:דכתיב)

מתקיימת עשייתה שבעצם מצוה (א) הן: מצוות סוגי שני

קיום נמשכת עשייתה לאחר שגם מצוה (ב) המצוה. תכלית

הימים. כל נימול להיות צריך שהאדם מילה מצוות כמו המצוה,

אף כי מסוים, בזמן תלויה אינה מילה שמצוות לומר ויש

להיות היא שלה "התכלית הרי דווקא ביום הוא המילה שמעשה

עשה מצוות אינה ולכן הלילות, ובכל הימים בכל תמיד", נימול

גרמא. שהזמן

לה' בית "לעשות היא המצוה המקדש, בנין במצוות גם וכך

בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין הקרבנות מקריבים להיות מוכן

מקדש" לי ועשו ה"א)שנאמר בניית(לעיל שמצות אף כלומר, .

וקיום הימים, כל בנויה להיות תכליתה חדֿפעמית, היא המקדש

הנעשות ובעבודות ביום הקרבנות בהקרבת נעשה זו מצוה

מצוה זו הרי כן ואם האיברים). והקטרת הנרות (הדלקת בלילה

גרמא שהזמן עשה מצוות ואינה בלילה ובין ביום בין תמידית

(639 היומי בדף .(סוגיות

ה'תשע"א מנ"א כ"ד רביעי יום קנים שבעה של מנורה
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קנים? שבעה בעל פמוט לרכוש מותר האם

ערוך קמ"א)בשולחן סו"ס בתבנית(יו"ד כלי לעשות שאין נפסק

אפילו קנים, שבעה של מנורה לעשות ואסור המקדש, בית כלי

פרטים כי ופרחים, וכפתורים גביעים בה שאין ואף מזהב שאינה

המקדש. במנורת מעכבים אינם אלו

כפתורים עושים אין מתכת של שבמנורה כאן האמור ולפי

לכאורה בלעדיהם, כשרה אינה זהב של מנורה אך ופרחים,

אינה שהרי ופרחים כפתורים ללא זהב של מנורה לעשות מותר

למקדש. ראויה

הסוברים יש שור')אך ה'בכור בשם שם זו(רעק"א מנורה שגם

הפסוק על הרמב"ן דברי לפי יובן וטעמם פרשתאסורה. (בתחילת

היא",בהעלותך) מקשה זהב... מקשה המנורה מעשה "וזה

שאינם משום ופרחים, וכפתורים גביעים נזכרו לא זה שבפסוק

עליו והקשו צ"ח)מעכבים. מצוה חינוך זהב(מנחת של במנורה הרי :

מעכבים! כן ופרחים כפתורים גביעים

המנורה עשיית המקדש: במנורת הם דינים שני והביאור:

צורת דיני הנרות. להדלקת ככלי והמנורה המקדש מכלי כחלק

עם יחד תרומה בפרשת מבוארים המקדש מכלי כחלק המנורה

כפתורים גביעים עשיית חיוב נאמר ושם המקדש, כלי שאר

בפרשת אמורים ההדלקה לגבי המנורה דיני ואילו ופרחים,

שחיוב היינו זהב", מקשה המנורה מעשה וזה ..." בהעלותך

שכתב וזהו זה. מסוג במנורה דוקא מתקיים הנרות הדלקת

מעכבים שאינם היינו מעכבים, אינם ופרחים שכפתורים הרמב"ן

עשיית חיוב לגבי הם מעכבים עדיין אבל ההדלקה, מצות את

אף זהב, מנורת לעשות אין כן ואם המקדש. מכלי ככלי המנורה

נרות להדלקת כשרה זו מנורה שהרי ופרחים, כפתורים ללא

המקדש.

.(ew 'iq b"g ield hay)

ה'תשע"א מנ"א כ"ה חמישי יום כישיבה? נחשבת הישענות האם
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בעזרה? להשען מותר האם

צריך הדיין הבאה: מההלכה זאת ללמוד אפשר לכאורה

שחובה אדם לפניו בא אם יעשה ומה הדין. גמר בשעת לשבת

מפניו? לקום

הגמרא כך על ב)אומרת ל, אלא(שבועות יישב, ולא יעמוד לא :

שנעשית (פעולה הסנדל מן רצועה שמתיר כאדם נסמך יהא

ש'סמיכה' להוכיח יש ומכאן הישענות). כדי תוך אך בעמידה,

לשבת! צריך הדיין שהרי כ'ישיבה' היא (הישענות)

בזבחים התוספות מדברי וליתב)אך ד"ה ב שלעניין(יט, נראה

הגמרא כישיבה. אינה 'סמיכה' בעזרה, ישיבה דנה(שם)איסור

כי לאיסור, ומסיקה בישיבה, ורגליים ידיים לקדש אפשר האם

בתוספות, ומבואר הוא". מעומד ושירות - לשרת קרא "אמר

ידיים קידוש להתיר הגמרא כוונת היתה לא שמלכתחילה

היה הספק אלא בעזרה", ישיבה "אין שהרי בישיבה, ורגליים

אינה סמיכה שאף היא (והמסקנה סמיכה ידי על להתיר יש האם

כן, אם ויוצא מעומד). דווקא הוא ו'שירות' עמידה, נחשבת

ישיבה. נחשבת אינה ש'סמיכה' התוס' מדברי

לבאר: ויש

ולכן, גמורה. עמידה ואינה גמורה ישיבה אינה סמיכה

תהא שלא העיקר אלא גמורה, בישיבה צורך להם שאין הדיינים

לעני אך עמידה. זו אין סוף סוף כי לסמוך, רשאים - יןעמידה

הכבוד". מפני ממש ישיבה אלא אסור "אין בעזרה ישיבה

מותרת. היא ולכן ממש', 'ישיבה אינה אכן וסמיכה

(my y"dvgne `i w"q akz 'iq g"e` `"bn)

ה'תשע"א מנ"א כ"ו שישי יום במקדש בפיך' המותר 'מן
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הקודש במעשה שיכניסו מקבלת דעתי "אין השיג: והראב"ד
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השירים בשיר האמור הוא המור אבל . . בעולם חיה שום דם

וריחו אילן ממין או עשב ממין והוא בשמי', עם מורי אריתי ...'

נודף".

ונעשה דם מצורת שנשתנה "כיון משנה': ה'כסף ותירץ

יגרע". למה – טוב ריח מריח בושם והוא בעלמא, כעפר

השלחן' יא)וה'ערוך בבגדי(טז, מצינו הרי הראב"ד: על תמה

תולעת מדם צבע וכן החלזון מדם צבע שהוא תכלת כהונה

שני!

ביהודה' ה'נודע א"חאך הנוב"י)(מהדו"ת מבן – ג אףסי' כי כתב

בפיך' המותר 'מן אלא מצוה לדבר להשתמש ב)שאין כח, (שבת

בה שאין 'לחזותא', לצביעה, שימשו השני ותולעת התכלת –

טהור. מצמר היו עצמם והחוטים ממש,

תפילין של רצועות לענין ביהודה' ה'נודע כתב ועוד

שאין להוכיח יש שלכאורה טמא, דג בשמן אותם שמושחים

הרמב"ם מדברי בפיך' המותר 'מן שיהיה הי"ג)צורך פ"ח (להלן

בתולעת". הצבוע הצמר "הוא כהונה שבבגדי השני שתולעת

קדושה שתשמישי אף כי ולומר לחלק יש כי זאת, דחה אך

תפילין לענין הרי טמא, מדבר להיות יכולים ובמקדש במשכן

תהיה "למען תפיליןzxezנאמר תורה שספר ומכאן בפיך", ה'

ש בפיך',zxezומזוזה המותר 'מן להיות צריכים בהם, כתובה ה'

שבמקדש קדושה תשמישי אבל לתפילין, נטפלות והרצועות

טהור. מדבר להיות צריכים אינם ה'' 'תורת שאינן

ה'נודע מוכיח המור, לגבי הנ"ל משנה' ה'כסף מדברי וגם

להיות(שם)ביהודה' צריכים ה'', 'תורת עצמם שהם סת"ם שרק

"מן להיות צריכה שמים" "מלאכת כל אם כי טהור, מדבר

מהלימוד הרי כעפר, נעשה החיה שדם בכך מה בפיך" המותר

כעפר שהוא אף טמאה בהמה עור ממעטים בפיך" ה' "תורת

להפסל, צריך החיה דם וגם לאכלו) אפשר אי (שהרי בעלמא

תורה. דברי בהם שיש באלו רק אמור שהדין בהכרח אלא

ה'תשע"א מנ"א כ"ז קודש שבת לבוא לעתיד הלוים' 'הכהנים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰eìcáä íéðäkä©Ÿ£¦ª§§
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יחזקאל בנבואת האמור א)על בני(מד, הלוים "והכהנים

הכהנים הם אהרן בני שכיום בעוד כי האריז"ל כתב צדוק..."

לבוא לעתיד הכהנים), על (הנלווים לויים הם לוי בני ויתר

התפקידים. יתהפכו

שאלה: מעוררים האריז"ל דברי ולכאורה,

כפי מוחלפת", תהא לא הזאת ש"התורה האמונה מעיקרי

הרמב"ם רפ"ט)שהאריך שהיא(יסה"ת בתורה ומפורש ברור "דבר :

ולא שינוי לא לה אין עולמים, ולעולמי לעולם עומדת מצוה

עולם". עד לעשותם אנו מצווין התורה דברי שכל גרעון...

בני ויתר הכהנים הם ובניו שאהרן בתורה שמפורש ומאחר

וישרתוך" עליך "ילוו בֿד)לוי יח לעבוד(במדבר הלוי על ונאסר ,

שלעתיד יתכן איך להיפך, וכן לכהנים המיוחדות בעבודה

שינוי? בכך יחול לבוא

למעשה, העניינים. בפנימיות מדבר שהאריז"ל הרבי, ומבאר

עבודת את יעבדו והכהנים הלוויים עבודת את יעבדו הלוויים

לבוא שלעתיד בנשמות יהיה והמהפך הזה, כבזמן הכהנים,

כהן. נשמת תבוא ובלוי לוי נשמת בכהן תבוא

לעתיד על חז"ל בדברי נוספים דברים יש הרי להקשות: ואין

לא התורה ש'זאת הכלל עם אחד בקנה עולים שאינם לבוא,

ש'עתיד וכן שמאי, כבית תהי' שההלכה כמו מוחלפת', תהא

ליטהר'? החזיר

"על הרי כב"ש, הלכה תהיה לבוא שלעתיד שכתוב מה כי

אחרת. לפסוק יכול הקודם דין מבית הגדול דין בית – דין פי

– הלל ובית שמאי בית למחלוקת בנוגע כן גם שזהו ומובן

שייכות בזה אין וכהנים ללויים בנוגע כן שאין מה כמי. הלכה

חזיר 'עתיד חז"ל למאמר ובנוגע ולמחלוקת". דין לבית כלל

סופר' ה'חתם תירץ לשמיני)(בס'ליטהר', משה ישתנהתורת שאז ,

"קושיא – תצא" מאיתי חדשה "תורה שכתוב מה ולענין סימנו.

והוראת אחת. פעם דבר על המדובר כאן כי – ליתא מעיקרא

הקב"ה שכן וכל מורה, נביא שאפילו התורה דין הרי – שעה

"שינוי" נאמר ולא – תורה" "חידוש הדיוק וזהו הנבואה. מקור

שינוי". בזה אין אבל (הוראה), חידוש –

(753 'nr `ipzd xtqa mixeriy)
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ׁשביעית‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר2אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ
מֹוכר - ׁשביעית מּפרֹות ּכפרֹות3מעט הן הרי הּדמים ואֹותן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

מאכל4ׁשביעית ּבהן ויּלקח ׁשביעית5, ּבקדּׁשת ;6ויאכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻואֹותֹו

לֹוקח·. יהיה ּׂשדה7לא מּקלּפי9ּומֹוכר8ירקֹות יצּבע ולא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשביעית.10ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

הּמֹותר למּכר מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות והּדמים11לקח , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ
לעצמֹו ירקֹות לּקט אם וכן ּבנֹו12ׁשביעית. מהן אֹו13ולקח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

מּתר זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ׁשביעית.14ּבן ּדמי והּדמים , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבמּדה15ּכׁשּמֹוכרין‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ

יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ּפרֹות16ולא ּכסֹוחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ
אכסרהּבּׁשב ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא להֹודיע17יעית. , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הפקר אחר.18ׁשהּוא אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּׁשּוק19ואֹוגד„. למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לּבית להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ׁשאֹוגדין20אכסרה, ּכדר לא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבצמצּום21לּׁשּוק ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשאין22, ּודברים . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן
נמּכרים‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו .23ּבמּדה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּתר. - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם

.Âיצא - ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחמר
ּכן, אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהקּדׁש
ּכפרֹות ויעּׂשּו הּדמים יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעּׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי24ׁשנים לעֹולם; ּתהא ּבהויתּה - ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. ּתֹופּׂשת - קדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָנתּפּׂש
.Êנעּׂשה - ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

הּפרֹות ּכאֹותן וצרי25הּבּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אֹו ּבּׂשר ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלבער

הּבּׂשר יצא - ּדגים אֹו26ּבדמיו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפּׂשּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
דגים יצאּו - ׁשמן אֹו27ּבדמיהן ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפּׂש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות
אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא מּׁשניהם עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹׁשביעית.

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִֵָּכׁשאר
.Áׁשביעית מּקח28אין ּדר על אּלא ּבּמה29מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? מתחּלל30ּדברים - ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ִִֵֵֶֶֶֶָּבין

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי על31ּוכׁשּמחּללין אֹותֹו מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
יּניחם ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה עדרים32ּבהמה מהם .33ויגּדל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח"ל1) פירות שביעית. פירות מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט, מכר ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר
העושין החמרים החוב. את מהם פורעין אם שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש. בשביעית חומר ודין לארץ שנכנסו

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין ואם בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה שביעית שנאמר:2)בפירות
לסחורה". ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת שביעית3)"והיתה פירות קניית ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה

מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם
סעודות. שלוש מזון [ויובל]4)הוא שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי שנאמר
ואסורה. דמיה את אחרים.6)לאדם.5)תופסת לדברים ולא לוקט.7)לאכלה בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,

ספיחים. איסור בהם למכור.9)שאין דעת על ילקוט לא שביעית.10)כלומר, קדושת עליהם שחלה לצביעה, הראויים
שהותיר.11) מה אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על לקח לא לא12)שהרי

למכור. דעת למכרם.13)על אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ומכרו,14)לפני אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו אֿב.15)אין בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן

ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי ועתה18)כלומר, לאכלם, בהם זכה אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רבינו19)רוצה ומפרש בשוק. אותו אוגדין בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

לאגוד שדרכו כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר לבית.שלא מדקדקים20)גם שאין
בו.21)בו. אכסרה.22)שמדקדקים ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,
שביעית.23) בפירות סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו כפירות24)שהרואה חולין נעשו לא כלומר,

השנים. שאר כדמיהם.25)של דמיהם.27)לחולין.26)או עצמם.28)או שביעית פירות ממה29)כלומר, כן למדו
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר" תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שביעית.30)שהסמיכה בדמי

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ופשוט33)ולא מעשר. קנה לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא
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ׁשביעית‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר2אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ
מֹוכר - ׁשביעית מּפרֹות ּכפרֹות3מעט הן הרי הּדמים ואֹותן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

מאכל4ׁשביעית ּבהן ויּלקח ׁשביעית5, ּבקדּׁשת ;6ויאכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻואֹותֹו

לֹוקח·. יהיה ּׂשדה7לא מּקלּפי9ּומֹוכר8ירקֹות יצּבע ולא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשביעית.10ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

הּמֹותר למּכר מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות והּדמים11לקח , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ
לעצמֹו ירקֹות לּקט אם וכן ּבנֹו12ׁשביעית. מהן אֹו13ולקח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

מּתר זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ׁשביעית.14ּבן ּדמי והּדמים , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבמּדה15ּכׁשּמֹוכרין‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ

יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ּפרֹות16ולא ּכסֹוחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ
אכסרהּבּׁשב ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא להֹודיע17יעית. , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הפקר אחר.18ׁשהּוא אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּׁשּוק19ואֹוגד„. למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לּבית להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ׁשאֹוגדין20אכסרה, ּכדר לא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבצמצּום21לּׁשּוק ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשאין22, ּודברים . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן
נמּכרים‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו .23ּבמּדה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּתר. - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם

.Âיצא - ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחמר
ּכן, אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהקּדׁש
ּכפרֹות ויעּׂשּו הּדמים יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעּׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי24ׁשנים לעֹולם; ּתהא ּבהויתּה - ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. ּתֹופּׂשת - קדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָנתּפּׂש
.Êנעּׂשה - ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

הּפרֹות ּכאֹותן וצרי25הּבּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אֹו ּבּׂשר ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלבער

הּבּׂשר יצא - ּדגים אֹו26ּבדמיו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפּׂשּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
דגים יצאּו - ׁשמן אֹו27ּבדמיהן ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפּׂש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות
אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא מּׁשניהם עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹׁשביעית.

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִֵָּכׁשאר
.Áׁשביעית מּקח28אין ּדר על אּלא ּבּמה29מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? מתחּלל30ּדברים - ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ִִֵֵֶֶֶֶָּבין

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי על31ּוכׁשּמחּללין אֹותֹו מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
יּניחם ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה עדרים32ּבהמה מהם .33ויגּדל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ח"ל1) פירות שביעית. פירות מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט, מכר ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר
העושין החמרים החוב. את מהם פורעין אם שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש. בשביעית חומר ודין לארץ שנכנסו

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין ואם בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה שביעית שנאמר:2)בפירות
לסחורה". ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת שביעית3)"והיתה פירות קניית ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה

מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם
סעודות. שלוש מזון [ויובל]4)הוא שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי שנאמר
ואסורה. דמיה את אחרים.6)לאדם.5)תופסת לדברים ולא לוקט.7)לאכלה בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,

ספיחים. איסור בהם למכור.9)שאין דעת על ילקוט לא שביעית.10)כלומר, קדושת עליהם שחלה לצביעה, הראויים
שהותיר.11) מה אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על לקח לא לא12)שהרי

למכור. דעת למכרם.13)על אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ומכרו,14)לפני אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו אֿב.15)אין בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן

ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי ועתה18)כלומר, לאכלם, בהם זכה אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רבינו19)רוצה ומפרש בשוק. אותו אוגדין בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

לאגוד שדרכו כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר לבית.שלא מדקדקים20)גם שאין
בו.21)בו. אכסרה.22)שמדקדקים ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,
שביעית.23) בפירות סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו כפירות24)שהרואה חולין נעשו לא כלומר,

השנים. שאר כדמיהם.25)של דמיהם.27)לחולין.26)או עצמם.28)או שביעית פירות ממה29)כלומר, כן למדו
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר" תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שביעית.30)שהסמיכה בדמי

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ופשוט33)ולא מעשר. קנה לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא



laeieפו dhiny zekld - a`Îmgpn `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עצמּה ׁשביעית לֹומר צרי אֹותן34ואין מחּללין אבל . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
הּׁשחּוטים על .35הּפרֹות ְִֵַַַ

.Èהחֹוב את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית עֹוּׂשין36ּדמי ואין , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַ
ּתגמּולין מהן מׁשּלמין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּפֹוסקין37ּבהן ואין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּכנסת ּבבית לענּיים צדקה מהן38מהן מׁשּלחין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
להֹודיע וצרי חסדים. ּגמילּות ׁשל לֹוקחין39ּדברים אין וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ

טמאה ּובהמה וקרקעֹות עבדים יאכל40מהם - לקח ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ּבמעּׂשר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכנגּדן,

יאכל41זבים - הביא ואם ואׁשמֹות. וחּטאֹות ויֹולדֹות וזבֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשביעית42ּכנגּדן ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכים ואין ואם43. . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

ּכנגּדן. יאכל - ְְֶַָָֹס
.‡Èמהן נֹותנין לּבּלן44אין ולא45לא לּסּפן ולא לּסּפר ולא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

האּמנין הּבֹור46לׁשאר מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹותֹו

חּנם מּתנת .47לאּמנין ְִִַַָָָֻ
.·Èירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: -48האֹומר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשביעית ּכדמי ואינֹו מּתר, מה49ּׂשכרֹו ּבכל מֹוציאֹו אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשביעית50ּׁשּירצה ּכדמי ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא .51. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבֹו לי לּקט לֹו: אמר ּכדמי52ואם זה הרי - ירק הּיֹום ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכפרֹות53ׁשביעית ּוׁשתּיה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

ְִִׁשביעית.

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
מּדאי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ּכדמי54האסּורה, ּׂשכרן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבּׂשכר55ׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
לא מעט ׁשּׂשכרֹו מּפני הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחּמרים

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, .56קנסּו ְְִֵַָָ
.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח

ּׂשדה ירקֹות ּכׁשאלּקט ּבֹו57לקיחה: ל זה58אביא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשביעית ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ואֹותֹו לקח59מּתר, ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

סתם ׁשביעית60מּמּנּו מּדמי לֹו יׁשּלם לא ּפֹורעין61- ׁשאין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מהן .62חֹוב ֵֶ

.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ּבטֹובה63אֹוכלין .64וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶָָֹ
עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבטֹובה

ׁשּנתן לֹוטֹובה ׁשעּׂשה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָטֹובה.

אֹותן65ּבירּׁשה ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
הּׂשדה מן ּבעצמֹו .66הּוא ְְִֶַַָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין
זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השני,34) הפרי על נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה על אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
מ שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה הפקיעו פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונכנסהונמצא הפרי יצא הדין ן

כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה שום נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה
מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: אחת, בפעולה אלא הנ"ל.35)צורך החשש כאן שייך שלא כעושה36)כיוון הוא שהרי

סחורה. חבירו.37)בהם לו שעשה טובה עבור ותגמול תשלום שהתחייב38)כלומר, מה עבור השביעית דמי את נותנים אין
חולין. מעות לשלם התחייב הסתם מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת, בבית המתנה,39)לעניים למקבל

זה. עבור ביותר טובה לו יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג דבר40)כדי אלא שביעית בדמי לוקחים שאין
כפרה".41)מאכל. מחוסרי אלו בהם שחייבים יונה בני שני או תורים שתי הדבר42)"הם שווה שהוא מה מממונו "שיוציא

שביעית". בקדושת ויאכלם שביעית פירות בלבד פירות, בו ויקנה בלבד.43)ההוא האדם לסיכת אלא שביעית ניתנה שלא
שביעית.44) המרחץ".45)מדמי מאכל.46)"בעל דבר אלא בהם קונים להודיעם47)שאין וצריך חסד. כגמילות זה שהרי

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו שהאומנין פי על ואף שביעית. של ירק48)שהדמים
ספיחין. מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, כלומר,49)של רגלו", "שכר אלא אינו הירק.שהאיסר את ללקט טרחתו שכר

שביעית.50) קדושת בו שאין לפי ושתייה, באכילה רק הסמוכה.51)ולא כבהלכה בחמרים שקנסו באיסר.52)כדרך
שביעית".53) פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר לי תן לו כאומר זה עשר54)"שהרי וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,

יין. שביעית.55)כדי כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק לי ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,
ביותר.56) גדול החמרים של שכרם אבל חייו, כדי אלא אינו הפועל של ששכרו "ירקות",57)כלומר, כתב וכאן שביעית. של

מותר. עצמם, שביעית בפירות ששניהם59)בכיכר.58)שאפילו הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית. חליפי הוא שהרי
חינם. מתנות לזה זה כנ"ל.60)נותנים בו", לך "אביא לקיחה בשעת לו לומר עצמן.61)מבלי שביעית מפירות שכן וכל

בהן.62) חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן מעות, לו נתחייב סתם, שלקח פי63)שכיוון על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות עבור טובה לו יהודה64)שיכיר ר' מדברי להוציא בזה השמיענו

אלא אוכלין שאין הלל דבית לכך.אליבא לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו לשדה להיכנס יתרגל שלא בטובה,
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם,66)והרואה המשנה בפירוש רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי שם: במשנה

באכילתן לבדו יתייחד ש"לא לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות אוכלים שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר'
מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו החולקים חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר, בטובה" אוכל שיהיה מפני
השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות שאוכל כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל כבית פוסקים שאנו

מבערין1) ואם בשנה. פעמים ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו זמן כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר
שעת זהו אי כלו. שלא למקום שכלו ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות וששלשתן לביעור ארצות ג' הדמים.

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה - הּׂשדה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן
ּפרֹות ׁשל ּבעּור וזהּו הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ְִִׁשביעית.
.·- ּביתֹו ּבתֹו ׁשביעית גרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָּכיצד?

הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹוכל
אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - הּׂשדה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

לכל‚. סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - מרּבין ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֻֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבאׁש ּׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹלעׁשירים.

ׁשּמאּבד. ּדבר לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מן„. הּׂשדה מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָהיּו

ּפי על אף הפקר, ׁשהן והּפרּדסים ענביםהּגּנֹות יׁש ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינן לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה
מּפרֹותיו‰. לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
אחרת. ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Âמינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש
הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

.Ëוהּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד

אחתוהּתח ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות
.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש

האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.·È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
.„Èּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,
עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,

והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף
.ÂËיׁש - והּגרעינין אגֹוזים קלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַקלּפי

ולא ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלהם
ולדמיהם להם יׁש - והחרּובים זרדים לּולבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהם.
להן יׁש - והאטדין והּבטנה האלה לּולבי ּובעּור. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשביעית
ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; להם אין אבל ׁשביעית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָולדמיהן

ּבעּור. ִֵיׁש
.ÊËונֹוׁשרין ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

להם אין - חרּובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאילנֹותיהן.
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,

.ÊÈלחין עּׂשבים ללּקט רּׁשאי אדם יהיה מתי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועד
עד - יבׁשים עּׂשבים ויגּבב הּמתֹוק. ׁשּייבׁש עד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּׁשביעית?

ׁשביעית. ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתרד
.ÁÈּבמֹוצאי ּבּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד

ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית
.ËÈ.ׁשביעית ולדמיהן להן יׁש - והּלטם והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומהעּקרים העלים מן מהאילנֹות הּיֹוצא ּׂשרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקטף,
ּולדמיו לֹו יׁש - הּפּגים מן והּיֹוצא ׁשביעית. לֹו אין -ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ְִִׁשביעית.
.Î,סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכּפרי - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשביעית. ְְִִָָּולדמיו

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ׁשביעית ורד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Îמֹוצאי ּביין אֹו ׁשּׁשית ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחרּובין
ּבֹו. ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשביעית
מין אחרֹות, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָזה

טעם. ּבנֹותן - ּבמינֹו וׁשּלא ׁשהּוא, ּבכל - ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו
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פז laeie dhiny zekld - a`Îmgpn `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה - הּׂשדה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן
ּפרֹות ׁשל ּבעּור וזהּו הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ְִִׁשביעית.
.·- ּביתֹו ּבתֹו ׁשביעית גרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָּכיצד?

הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹוכל
אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - הּׂשדה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

לכל‚. סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - מרּבין ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֻֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבאׁש ּׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹלעׁשירים.

ׁשּמאּבד. ּדבר לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מן„. הּׂשדה מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָהיּו

ּפי על אף הפקר, ׁשהן והּפרּדסים ענביםהּגּנֹות יׁש ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינן לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה
מּפרֹותיו‰. לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
אחרת. ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Âמינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש
הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

.Ëוהּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד

אחתוהּתח ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות
.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש

האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.·È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
.„Èּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,
עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,

והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף
.ÂËיׁש - והּגרעינין אגֹוזים קלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַקלּפי

ולא ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלהם
ולדמיהם להם יׁש - והחרּובים זרדים לּולבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהם.
להן יׁש - והאטדין והּבטנה האלה לּולבי ּובעּור. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשביעית
ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; להם אין אבל ׁשביעית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָולדמיהן

ּבעּור. ִֵיׁש
.ÊËונֹוׁשרין ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

להם אין - חרּובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאילנֹותיהן.
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,

.ÊÈלחין עּׂשבים ללּקט רּׁשאי אדם יהיה מתי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועד
עד - יבׁשים עּׂשבים ויגּבב הּמתֹוק. ׁשּייבׁש עד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּׁשביעית?

ׁשביעית. ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתרד
.ÁÈּבמֹוצאי ּבּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד

ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית
.ËÈ.ׁשביעית ולדמיהן להן יׁש - והּלטם והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומהעּקרים העלים מן מהאילנֹות הּיֹוצא ּׂשרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקטף,
ּולדמיו לֹו יׁש - הּפּגים מן והּיֹוצא ׁשביעית. לֹו אין -ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ְִִׁשביעית.
.Î,סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכּפרי - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשביעית. ְְִִָָּולדמיו

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ׁשביעית ורד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Îמֹוצאי ּביין אֹו ׁשּׁשית ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחרּובין
ּבֹו. ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשביעית
מין אחרֹות, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָזה

טעם. ּבנֹותן - ּבמינֹו וׁשּלא ׁשהּוא, ּבכל - ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו
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לחּזק‡. אסּור ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר
לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור
למי·. ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו

והּמזרה העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד
ׁשאסּורהוהּדקר למלאכה מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה . ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבּׁשביעית
לחׁשּוד. למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשּתהיה

ׁשאם‚. ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. - ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

דבר„. אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

יין.‰. ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
לארץ, ּבחּוצה ליּׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ליּׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹימּכר

לארץ. יביאם ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְִֵֵֵֶֶָָָואינֹו
.Âאפׁשר ׁשהרי ּבּׁשביעית, חֹורׁשת ּפרה לחׁשּוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומֹוכר

לא אבל ׁשּיֹובירּה. אפׁשר ׁשהרי ּׂשדהּו, לֹו ּומֹוכר ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלׁשחטּה.
ׁשאין מנת על עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא האילן, ּׂשדה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹימּכר
יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ּבּה, למּדד סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלֹו
ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי ּגרן, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּיׁש
וכּלן ּפֹועלים. לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

אסּורים. - ְֲִֵּבפרּוׁש
.Êנפה הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

עּמּה. ּתטחֹון ולא תבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹּוכברה,
.Á,ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית ּכֹוכבים עֹובדי ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָמחזיקין

'ּתצליח' אֹו 'ּתתחּזק' לֹו אֹומר - זֹורע אֹו חֹורׁש ׁשראהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכגֹון
הארץ; ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכּיֹוצא
וחֹוכרין הּכּורת. עּמהן לרּדֹות ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל

אֹותן. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ׁשאינן לפי נירין, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹמהן
.Ë?ּכיצד ּבמחּבר. לא אבל ּבתלּוׁש, ּבסּוריא לעּׂשֹות ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹֻֻמּתר

ּבֹוצרין ולא קֹוצרין לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹּדׁשין
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין. ְְְִֵֵֵַָֹֹולא

.È,לׁשמרן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּכׁשם
ׁשביעית ּדמי מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם לּקח אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכ
ּבקדּׁשת אֹותן יאכל לא ׁשּמא ׁשהּוא, ּכל ואפּלּו הארץ, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלעם

ְִִׁשביעית.

.‡Èאתרֹוג לֹו נֹותן - ּבּׁשביעית הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
לּולב. ּבדמי אתרֹוג דמי לֹו מבליע - לֹו נתן לא ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּתנה.

.·Èׁשּכמֹותן ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
מֹוכר היה אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשמּור,
והּׁשֹוטים והּירּבּוזין הּפיגם ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפרֹות
מּתר זה הרי - בהן וכּיֹוצא הרים ׁשל והּכסּבר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻוהחלגלֹוגֹות
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, סעּדֹות ׁשלׁש ּכדמי מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻלּקח

מֹוכר. ֵֶׁשל
.‚Èּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעּׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

וכן הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות ּוגריסין רכּפה ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּובצל
ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת זרע ּכגֹון נאכלֹות, ׁשאינן גּנה ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזרעֹוני

ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי -ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
.„Èׁשהּוא מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפרֹותיו לׁשמר אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹחׁשּוד
ׁשביעית זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולמּכר
לֹוקחין אבל סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָּכלל.

וׁשזּור. טוּוי ְִֶָָמּמּנּו
.ÂË,הּמעּׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו - הּׁשביעית על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו - הּמעּׂשרֹות על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מה מקֹום, הבאת טעּון מעּׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּכן ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית, ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין

ְֲֵַּבמעּׂשר.
.ÊËולא הּמעּׂשר על לא חׁשּוד אינֹו - הּטהרֹות על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

- טהֹור ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
לדברי והחׁשּוד סֹופרים, מּדברי אּלא אחרים מטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאינֹו

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - ְְְִִֵֵָָסֹופרים
.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל

קל ּבמיתה, סאההּזרים ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי ְְְֲִִִִֵֶַַָֻמדּמע,
.ËÈואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
להיֹות יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה
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ששית. בשמן שביעית ורד והכובש שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם יהיה מתי עד לעלין. הביעור
חשוד.1) שאינו למי אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן הכלים הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

לולב הלוקח מע"ה. שביעית פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין אם לישראל. בח"ל רבים כדים היוצר שמוכר
החשוד בהיפך. או המעשרות על חשוד אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות חשוד הוא ומי בשביעית. הארץ מעם

אדם. מכל מורסן לוקחין אם והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים אחרים. על נאמן הוא אם

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנֹותנין
ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָֻׁשביעית.

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות ְְִִֵֶָָָלהן

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ב שני יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

להׁשמיט‡. עּׂשה ׁשמֹוט2מצות ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל -3ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אחיו. ואת רעהּו את יּגּׂש לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעבר
ּכספים·. ׁשמּטת ׁשהּיֹובל4אין ּבזמן אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש לבעליו5נֹוהג, הּקרקע יׁשּוב ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכסף זה6ּבלא ודבר ּבזמן7. חכמים: אמרּו הּוא. קּבלה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - קרקע מׁשמיט ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשאּתה
קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

ּכספים מׁשמיט אּתה אין ּבארץ.8- אפּלּו ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
סֹופרים‚. הּזה9ּומּדברי ּבּזמן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מקֹום נֹוהג10ּבכל הּיֹובל ׁשאין ּפי על ׁשּלא11ואף ּכדי , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּתׁשּתּכח

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:12אין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע 13מּקץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
ׁשבע אחר - ּׁשם מה אחר14הּסּכֹות; - ּכספים הׁשמטת אף , ְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ

לפיכ ּגֹובה15ׁשבע. - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּמה ּוכׁשּתׁשקע הּׁשנה, ּכל ׁשל16חֹובֹו הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

החֹוב אבד - ׁשביעית .17מֹוצאי ְִִֵַַָָ
ׁשל‰. הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

ׁשביעית אלּול18מֹוצאי ונתעּבר הּי19, אֹותֹו סֹוףונמצא ֹום ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָ
החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .20ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

.Âׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
מׁשמיט זה הרי - נכסים אחריּות לֹו21ּבֹו סּים ואם ּׂשדה22. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מׁשמיט אינֹו - את23ּבהלואתֹו מׁשּמטת והּׁשביעית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לׁשּלם24הּׁשבּועה לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ולא25; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

.26להּׁשבע ְִַָ
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לחבירו1) והמלוה בסופה. אלא משמטת כספים שמיטת אין הזה. בזמן נוהגת ואם בשביעית. מלוה להשמיט עשה שמצות יבאר
על המלוה השמיטה. קודם אשתו את המגרש ומפתה. אונס של וקנסות שביעית. תשמטנו שלא והמתנה שנים. עשר זמן לו וקבע
בהיפך. או מחמשה שלוה אחד נכתב. מה ועל לכותבו. ראוי ומי ראוי ולמה פרוזבול, תקנת לב"ד. שטרותיו והמוסר המשכון
פרוזבול שהוציא ומי פרוזבול. צריכין היתומים אם פרוזבול. עמו ואין שביעית אחר חוב שטר המוציא והמאוחר. המוקדם ופרוזבול

השמיטה. קודם להלוות שמונע ומי זה. את זה שהלוו חכמים תלמידי הפרוזבול. אחר הייתה שהמלוה הנתבע להניח2)וטען
בסופה.3)מלגבות. אלא כספים משמטת שביעית אין תלוייה4)שהרי אינה הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,

נוהג. היובל שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא למוכר.5)ביובל, והחזרתה הקרקע עזיבת בשמיטת6)כלומר, גם כן [ואם
להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו ולפיכך כספים שמיטת יש שהיא7)קרקע פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל היא תלוייה הגוף, ביובל.8)חובת והיינו לבעליה, הקרקע השבת שם:9)כלומר, בגיטין
לשביעית". זכר דתשמט, רבנן רב10)"ותקינו של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול, את סידרו אסי ורב אמי
לעמוד11)מדרבנן. יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו

מתחילתה.12)בו. נוהגת קרקע שביתת השנה,13)אבל מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות
בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר קץ כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או

הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר ולא בתחילתה" [שהרי14)ולא
"במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם: נאמר
שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה
כל - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר התורה
הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות
לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף
"שמיטה", לומר הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה

שמיטה]. בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שביעית.15)שלא בסוף אלא אינה כספים ששמיטת לפי ואין16)כלומר,
הסוכות. בחג אלא תישמט שלא משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה פירוש אלא מ"הקהל" אם17)לומדים אלא

מתנה. בתורת להחזיר הלווה רוצה נשמטים.18)כן החובות אין ושוב שביעית, עברה שלושים19)וכבר בן החודש שנעשה
ואחד. שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו החנות20)יום, בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה ואין

היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו
משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה הרי ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, העומד21)ראש ש"שטר אומרים אנו ואין

דמי". כגבוי למלווה.22)לגבות כבר.23)הלווה כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה שכיוון
סוף24) זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע כגון

ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, השבועה.25)שנת את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
משמטת.26) שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו מט. ושם
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ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנֹותנין
ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָֻׁשביעית.

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות ְְִִֵֶָָָלהן

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ב שני יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

להׁשמיט‡. עּׂשה ׁשמֹוט2מצות ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל -3ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אחיו. ואת רעהּו את יּגּׂש לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעבר
ּכספים·. ׁשמּטת ׁשהּיֹובל4אין ּבזמן אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש לבעליו5נֹוהג, הּקרקע יׁשּוב ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכסף זה6ּבלא ודבר ּבזמן7. חכמים: אמרּו הּוא. קּבלה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - קרקע מׁשמיט ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשאּתה
קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

ּכספים מׁשמיט אּתה אין ּבארץ.8- אפּלּו ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
סֹופרים‚. הּזה9ּומּדברי ּבּזמן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מקֹום נֹוהג10ּבכל הּיֹובל ׁשאין ּפי על ׁשּלא11ואף ּכדי , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּתׁשּתּכח

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:12אין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע 13מּקץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
ׁשבע אחר - ּׁשם מה אחר14הּסּכֹות; - ּכספים הׁשמטת אף , ְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ

לפיכ ּגֹובה15ׁשבע. - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּמה ּוכׁשּתׁשקע הּׁשנה, ּכל ׁשל16חֹובֹו הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

החֹוב אבד - ׁשביעית .17מֹוצאי ְִִֵַַָָ
ׁשל‰. הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

ׁשביעית אלּול18מֹוצאי ונתעּבר הּי19, אֹותֹו סֹוףונמצא ֹום ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָ
החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .20ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

.Âׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
מׁשמיט זה הרי - נכסים אחריּות לֹו21ּבֹו סּים ואם ּׂשדה22. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מׁשמיט אינֹו - את23ּבהלואתֹו מׁשּמטת והּׁשביעית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לׁשּלם24הּׁשבּועה לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ולא25; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

.26להּׁשבע ְִַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחבירו1) והמלוה בסופה. אלא משמטת כספים שמיטת אין הזה. בזמן נוהגת ואם בשביעית. מלוה להשמיט עשה שמצות יבאר
על המלוה השמיטה. קודם אשתו את המגרש ומפתה. אונס של וקנסות שביעית. תשמטנו שלא והמתנה שנים. עשר זמן לו וקבע
בהיפך. או מחמשה שלוה אחד נכתב. מה ועל לכותבו. ראוי ומי ראוי ולמה פרוזבול, תקנת לב"ד. שטרותיו והמוסר המשכון
פרוזבול שהוציא ומי פרוזבול. צריכין היתומים אם פרוזבול. עמו ואין שביעית אחר חוב שטר המוציא והמאוחר. המוקדם ופרוזבול

השמיטה. קודם להלוות שמונע ומי זה. את זה שהלוו חכמים תלמידי הפרוזבול. אחר הייתה שהמלוה הנתבע להניח2)וטען
בסופה.3)מלגבות. אלא כספים משמטת שביעית אין תלוייה4)שהרי אינה הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,

נוהג. היובל שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא למוכר.5)ביובל, והחזרתה הקרקע עזיבת בשמיטת6)כלומר, גם כן [ואם
להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו ולפיכך כספים שמיטת יש שהיא7)קרקע פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל היא תלוייה הגוף, ביובל.8)חובת והיינו לבעליה, הקרקע השבת שם:9)כלומר, בגיטין
לשביעית". זכר דתשמט, רבנן רב10)"ותקינו של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול, את סידרו אסי ורב אמי
לעמוד11)מדרבנן. יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו

מתחילתה.12)בו. נוהגת קרקע שביתת השנה,13)אבל מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות
בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר קץ כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או

הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר ולא בתחילתה" [שהרי14)ולא
"במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם: נאמר
שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה
כל - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר התורה
הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות
לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף
"שמיטה", לומר הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה

שמיטה]. בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שביעית.15)שלא בסוף אלא אינה כספים ששמיטת לפי ואין16)כלומר,
הסוכות. בחג אלא תישמט שלא משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה פירוש אלא מ"הקהל" אם17)לומדים אלא

מתנה. בתורת להחזיר הלווה רוצה נשמטים.18)כן החובות אין ושוב שביעית, עברה שלושים19)וכבר בן החודש שנעשה
ואחד. שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו החנות20)יום, בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה ואין

היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו
משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה הרי ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, העומד21)ראש ש"שטר אומרים אנו ואין

דמי". כגבוי למלווה.22)לגבות כבר.23)הלווה כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה שכיוון
סוף24) זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע כגון

ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, השבועה.25)שנת את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
משמטת.26) שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו מט. ושם
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.Êהּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ּבּה27ּבּמה ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהן יֹודה ׁשאם מׁשּמטתן28מּדברים אבל29ׁשביעית ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשאם30ׁשבּועת מּׁשבּועֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

הּׁשמּטה32יׁשּלם31יֹודה אחר יּׁשבע זה הרי -33. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
.Áוהּוא34הלוהּו הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ׁשע35ּבכפירתֹו אחר והֹודה עליו, ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ברה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשביעית אחר מׁשּמטת36עדים הּׁשביעית אין -37. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את 38הּמלוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יּגּׂש לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּוא39מׁשּמט; הרי , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

עּמֹו40עּתה התנה לנּגּׂש. יכֹול -41אינֹו יתּבעּנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
מׁשּמטת .42ׁשביעית ְְִִֶֶַ

.È- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה התנה43הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

זה חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ּתנאֹו44עּמֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקּים;

חּיב ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ׁשּלא .45ּבממֹון ְְִֶֶַַָָָֹ
.‡Èמלוה46הּקפת עּׂשאּה ואם נׁשמטת. אינּה - -47החנּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נׁשמט אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר עליו48נׁשמטת. זקפֹו ואם .49 ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
נׁשמט. - ְְְִִָָּבמלוה

.·È- רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל אינםקנסֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נזקפין50נׁשמטין ּומאימתי נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚Èּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

ּפגמּתה51נׁשמטת ואם נׁשמטת.52. - ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
.„Èהּמׁשּכֹון על מׁשמיט53הּמלוה אינֹו ׁשּיהיה54- והּוא . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ

הּיתר. מׁשמיט - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹוב
.ÂËלי ּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

,אחי את ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָחֹובי
ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית הּדין55וזה את ׁשחתכּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

חּיב56וכתבּו אּתה ּפלֹוני איׁש אינֹו57: - וכ ּכ לזה לּתן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָנׁשמט;

.ÊËזה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ,58ּכׁשראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבּתֹורה הּכתּוב על דבר59ועֹוברין יהיה ּפן ל הּׁשמר : ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרֹוזּבּול התקין ׁשּילוּו60וגֹומר, עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
אין - ּתֹורה ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהּזה,

ּבּה. מֹועיל ְְִַָהּפרֹוזּבּול
.ÊÈּכבית ּביֹותר, ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָאין
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במקצת.27) מודה שבועת תובעו.28)שהיא שהמלווה ההלוואה בכל נשמטת29)כלומר, שבועה ונתחייב הודה לא אם ולכן
וזהו30)השבועה. שכר. כשומר לשלם חייב שותפות של דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי נעשים שהם

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל ישמור חבירו שגם שביעית.31)שכרו, סוף שמינית,32)לפני של השנה ראש לאחר
מלווה". ולא פקדון שהם כספים.33)"לפי שמיטת זמן זה על עבר שכבר השמיטה, אחר אפילו שביעית34)כלומר, ירושלמי

משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא, דא "פשיטא א: הלכה סוף י ממון35)פרק לתובעו יכול המלווה אין שאז
בלבד. היסת שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר לפי כך, על שנת36)ולנגשו שעברה לפני הודה אם אבל

משמטת. היא הרי השמיטה37)השביעית, דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר אלא משמטת אינה ששביעית כיוון
רעהו". את יגוש לא השמיטה.38)וגו' שנת ישנה שנים עשר בתוך שנים.39)והרי עשר הזמן.40)לאחר הלווה41)לפני

המלווה. לתבעו,42)עם יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על למלווה יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
מעצמו. כנתבע הוא והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה אלא43)הרי לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי

ייתכן. לא וזה תשמט, לא שהשמיטה מבלי44)התנה לו ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור שלא כלומר,
ההשמטה. עם עדים45)להתחשב בפני עצמו חייב שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק רבינו שכתב כמו

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או
עד46) הלווהו כאילו זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו נפרע ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם

- יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי משמטתו. שביעית שאין השביעית, ְְִִִֶֶָָֹאחר
מׁשּמטת]. לפרעו.47)ׁשביעית זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו שנתיים48)כלומר, או שנה שכר לקבץ שדרך ְְִִֶֶַ

כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו ואינו אותו השוכר "עשאה49)ביד כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת [למעלה
במלווה"]. עליו "זקפו כתב בפיקדון אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל אבל50)מלווה" חובות, כשאר "שאינם כיוון

שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב שהאיש חיובים הם
ומה לשלם, צריך שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון אינו קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה התובע

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה הלא קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם אלא51)יועיל מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה תוספת ודין שכיר. ושכר חנות הכתובה52)כהקפת הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק נתקבלה כלומר,

מטלטלין.53)למלווה. יהיה54)של המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון קונה חוב "בעל הלכה שהרי
נשמט". ואינו ידוע, לזמן שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו בי55)כאילו מעשה "וכל שם: משמטין".שביעית אין דין ת

בפני56) שהודה פי על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא דינים. גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית הוא שדין בפניהם, עדים הביאו או דין דין.57)בית גמר של נוסח שזהו

לבית58) שטרותיהם למסור היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת שחששו מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
פה. על למלווה ולא בשטר, למלווה אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות כל להביא להם היה שקשה נראה לפי59)דין,

דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה בזמן כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך, רבינו שכתב מה
הכתוב. על שהסמיכו דרבנן כלומר,60)אלא (=עניים), ובוטי (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול, "מאי לו: בגיטין

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבני ממֹון להפקיע ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדינֹו
ּכֹותבין61אדם אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ;62. ְְֲִִִֵֵָָָָָ

.ÁÈלכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ּופלֹוני63זהּו 64ּפלֹוני ְְְְְִִִֶֶֶַָ
ּפלֹוני ׁשּבמקֹום זמן65הּדּינין ּכל ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּדּינין66ׁשארצה העדים67. מּלמּטה.68אֹו חֹותמין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ËÈהּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין קרקע69אין אין אם . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

לֹו מֹוכר - ׁשהּוא70לּלוה ּכל אפּלּו71הּמלוה ּׂשדהּו, ּבתֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרּוב ׁשל הׁשאילֹו72קלח .73- לכירה אֹו לתּנּור מקֹום ְְְְִִִֶֶַַָָ

עליו ממׁשּכנת74ּכֹותבין ּׂשדה לֹו היתה ּכֹותבין75ּפרֹוזּבּול. - ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפרֹוזּבּול. ְְֶָָעליה

.Îלאיׁש אׁשּתֹו76ּכֹותבין נכסי נכסי77על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ּכֹותבין78אּפֹוטרֹוּפֹוס - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ

קרקע, לחברֹו ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָעליה
והּוא ׁשעּבּודֹו79הֹואיל ּפרֹוזּבּול80ּתחת עליו ּכֹותב -81. ְְְְִִֵַַָָ

.‡Îצריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה אחד82אחד לכל ּפרֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה .83ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

.·Îמֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ,84ּכתב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
נמצאת ׁשהלוה. אחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה - לּפרֹוזּבּול הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:

נׁשמטת - לּמלוה קֹודם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבפרֹוזּבּול
זה. ְְִֶּבפרֹוזּבּול

.‚Î.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ
הּורע ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

אדר85ּכחֹו עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו זמּנֹו86, אחר אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד מׁשמיט ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּוכתבֹו

ניסן,87אּיר עד אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּדין. לבית הּדברים מסירת ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת

.„Î- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא
חֹובֹו לי88אּבד היה אמר: ואם ׁשּמּזמן89. נאמן; - ואבד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול90הּסּכנה ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל עֹוד,91ואיל ולא . ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול ְְְְְְִֵֵֶַַַָָאּיה
ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, - הן אמר אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹואבד?

והיתֹומים חֹובֹו. אּבד ּפרֹוזּבּול.92- צריכין אינן ְְְְְִִִִֵֵַָ
.‰Îׁשהּוא93הֹוציא זֹו מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

היתה זה ּפרֹוזּבּול אחר קדם94ּתֹובע אֹומר: והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נאמן הּתֹובע - היתה לי95ּפרֹוזּבּול היה אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפניהם. דלת תנעל שלא ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו שלא עשירים ועניים. עשירים למדו61)תקנת שהרי
והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא: שהכריז ממה הפקר, דין בית שהפקר שם
הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם. הגדולים הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו ובית הגולה. מקהל ייבדל

דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור גם - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא וכל62)אמורים
רגיל דין בית בפני אף הפרוזבול את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל חכמים, תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה

פה. בעל כעין63)ואפילו זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר שהוא אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מודעה. דיינים.64)מסירת לשלושה שכוונתו וודאי אבל כלשונה, המשנה כתב אחר65)רבינו במקום הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר שמיטה.66)והוא לאחר לפניהם.67)אפילו דבריו מוסר הוא אם68)אם העדים, אפילו היינו,
אחר. שבמקום הדין לבית עדים, לפני כאן דבריו מוסר החוב69)הוא הרי קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של

בלי מעות לו להלוות הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו שאין ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי
עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ולהצניעה, להשמיטה יכול שאינו קרקע, ודווקא ובהסכמתו.70)בטוחות. מדעתו ללווה

החוב.71) כל את זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה שאין שכיוון דבר, של כל72)וטעמו קרקע כלומר,
כרוב. של אחד קלח אלא בה לזרוע אפשר שאי ללווה.73)שהוא המלווה תשמיש74)כלומר, זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע כאילו זה הרי בין75)בקרקע, אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה בין
בידו. ממושכנת אחרים של שדה הלווה.76)שהייתה שהוא פירותיהם.77)כלומר, אוכל שהבעל מלוג כשלווה78)נכסי

היתומים. לצורך אשרהאפוטרופוס על ממונה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
המדובר פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם. ומשועבד להם

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה השני.80)כלומר, המלווה הראשון,81)של למלווה משתעבד השני הלווה שהרי
נתן". דרבי "שעבודא ומלווה.82)מדין מלווה דין.83)כל לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי

קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה
כתיבתו.84) בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.85)כי בכלל86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל

ומשמטים. בפרוזבול).87)הפרוזבול, הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה שהרי88)כלומר,
שביעית. לעשותו,90)פרוזבול.89)שמטתו הגויים התירו לא - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא

כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון
תורתך". "להשכיחם שאין91)הייתה החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם

ואף ואבד, לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה כלום.94)המלווה.93)שהלוו.92)אחר מועיל הפרוזבול "שכיוון95)ואין

זו. הלוואה אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו



צי laeie dhiny zekld - a`Îmgpn a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבני ממֹון להפקיע ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדינֹו
ּכֹותבין61אדם אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ;62. ְְֲִִִֵֵָָָָָ

.ÁÈלכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ּופלֹוני63זהּו 64ּפלֹוני ְְְְְִִִֶֶֶַָ
ּפלֹוני ׁשּבמקֹום זמן65הּדּינין ּכל ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּדּינין66ׁשארצה העדים67. מּלמּטה.68אֹו חֹותמין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ËÈהּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין קרקע69אין אין אם . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

לֹו מֹוכר - ׁשהּוא70לּלוה ּכל אפּלּו71הּמלוה ּׂשדהּו, ּבתֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרּוב ׁשל הׁשאילֹו72קלח .73- לכירה אֹו לתּנּור מקֹום ְְְְִִִֶֶַַָָ

עליו ממׁשּכנת74ּכֹותבין ּׂשדה לֹו היתה ּכֹותבין75ּפרֹוזּבּול. - ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפרֹוזּבּול. ְְֶָָעליה

.Îלאיׁש אׁשּתֹו76ּכֹותבין נכסי נכסי77על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ּכֹותבין78אּפֹוטרֹוּפֹוס - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ

קרקע, לחברֹו ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָעליה
והּוא ׁשעּבּודֹו79הֹואיל ּפרֹוזּבּול80ּתחת עליו ּכֹותב -81. ְְְְִִֵַַָָ

.‡Îצריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה אחד82אחד לכל ּפרֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה .83ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

.·Îמֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ,84ּכתב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
נמצאת ׁשהלוה. אחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה - לּפרֹוזּבּול הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:

נׁשמטת - לּמלוה קֹודם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבפרֹוזּבּול
זה. ְְִֶּבפרֹוזּבּול

.‚Î.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ
הּורע ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

אדר85ּכחֹו עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו זמּנֹו86, אחר אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד מׁשמיט ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּוכתבֹו

ניסן,87אּיר עד אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּדין. לבית הּדברים מסירת ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת

.„Î- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא
חֹובֹו לי88אּבד היה אמר: ואם ׁשּמּזמן89. נאמן; - ואבד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול90הּסּכנה ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל עֹוד,91ואיל ולא . ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול ְְְְְְִֵֵֶַַַָָאּיה
ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, - הן אמר אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹואבד?

והיתֹומים חֹובֹו. אּבד ּפרֹוזּבּול.92- צריכין אינן ְְְְְִִִִֵֵַָ
.‰Îׁשהּוא93הֹוציא זֹו מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

היתה זה ּפרֹוזּבּול אחר קדם94ּתֹובע אֹומר: והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נאמן הּתֹובע - היתה לי95ּפרֹוזּבּול היה אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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בפניהם. דלת תנעל שלא ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו שלא עשירים ועניים. עשירים למדו61)תקנת שהרי
והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא: שהכריז ממה הפקר, דין בית שהפקר שם
הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם. הגדולים הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו ובית הגולה. מקהל ייבדל

דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור גם - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא וכל62)אמורים
רגיל דין בית בפני אף הפרוזבול את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל חכמים, תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה

פה. בעל כעין63)ואפילו זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר שהוא אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מודעה. דיינים.64)מסירת לשלושה שכוונתו וודאי אבל כלשונה, המשנה כתב אחר65)רבינו במקום הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר שמיטה.66)והוא לאחר לפניהם.67)אפילו דבריו מוסר הוא אם68)אם העדים, אפילו היינו,
אחר. שבמקום הדין לבית עדים, לפני כאן דבריו מוסר החוב69)הוא הרי קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של

בלי מעות לו להלוות הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו שאין ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי
עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ולהצניעה, להשמיטה יכול שאינו קרקע, ודווקא ובהסכמתו.70)בטוחות. מדעתו ללווה

החוב.71) כל את זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה שאין שכיוון דבר, של כל72)וטעמו קרקע כלומר,
כרוב. של אחד קלח אלא בה לזרוע אפשר שאי ללווה.73)שהוא המלווה תשמיש74)כלומר, זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע כאילו זה הרי בין75)בקרקע, אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה בין
בידו. ממושכנת אחרים של שדה הלווה.76)שהייתה שהוא פירותיהם.77)כלומר, אוכל שהבעל מלוג כשלווה78)נכסי

היתומים. לצורך אשרהאפוטרופוס על ממונה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
המדובר פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם. ומשועבד להם

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה השני.80)כלומר, המלווה הראשון,81)של למלווה משתעבד השני הלווה שהרי
נתן". דרבי "שעבודא ומלווה.82)מדין מלווה דין.83)כל לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי

קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה
כתיבתו.84) בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.85)כי בכלל86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל

ומשמטים. בפרוזבול).87)הפרוזבול, הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה שהרי88)כלומר,
שביעית. לעשותו,90)פרוזבול.89)שמטתו הגויים התירו לא - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא

כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון
תורתך". "להשכיחם שאין91)הייתה החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם

ואף ואבד, לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה כלום.94)המלווה.93)שהלוו.92)אחר מועיל הפרוזבול "שכיוון95)ואין

זו. הלוואה אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו



laeieצב dhiny zekld - a`Îmgpn a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּפרֹוזּבּול96ואבד זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
.97ׁשאבד ֶַָ

.ÂÎו הּנתּבע אצליטען לֹו יׁש מלוה והּתֹובע98אמר: , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי נׁשמטת, ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי לא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
יאמר: ירצה אם ׁשהרי נאמן; זה הרי - מלוה זקפּתיה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

היתה ואבד99מלוה לי היה ׁשּכיון100ּופרֹוזּבּול ׁשּתּקנּו101. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּתר ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, 102חכמים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

אסּור ּדבר .103ואֹוכל ְֵָָָ
.ÊÎחכמים זה104ּתלמידי את זה ּומסר105ׁשהלוּו ּדבריו106, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכם107לּתלמידים מֹוסרני לי108ואמר: ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מּפני ּפרֹוזּבּול; לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאגּבּנּו
מּדבריהם, הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהן

נדחית היא ּבלבד .109ּובדברים ְְְִִִִִֵַָ
.ÁÎחכמים רּוח - ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל

הימּנּו אני110נֹוחה מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּתקּבל רצֹוני כן ּפי על אף לֹו: אמר מּמּני. נפטרּת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּוכבר

יּגּׂש, לא ׁשּנאמר: מּמּנּו; יקּבל נגּׂש- לא יאמר111והרי ואל . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹ
הם ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ,ל נֹותן אני ּבחֹובי ּובמּתנה112לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

.ל נֹותן ְֲִֵאני

.ËÎמסּבב113החזיר - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו עּמֹו114לֹו ְְֱִִֵֵֶַַָֹ
ואם .ל נתּתים ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים

יּטל אּלא מּמּנּו, יקּבל לא - אמר לֹו115לא ויל .116מעֹותיו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
.Ïׁשּמא הּׁשמּטה קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי

ׁשּלֹו החֹוב ׁשּנאמר:117יתאחר תעּׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עליו הזהירה ׁשהרי הּוא, ּגדֹול וחטא וגֹומר. ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָהּׁשמר
מקֹום וכל וגֹומר, ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין; ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹורה
תעּׂשה. לא מצות זה הרי - 'אל' אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

ּבלּיעל ּוקראּתּו זֹו רעה מחׁשבה על הקּפידה .118והּתֹורה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָ
יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף אּלא119והרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּתּתן120יּתן נתֹון ׁשּנאמר: ירע121, ולא לֹו122לֹו ּבתּת לבב ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבעֹולם זֹו מצוה ּבּׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָוגֹומר.

וגֹומר.123הּזה יברכ הּזה הּדבר ּבגלל ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשנת‡. ּולקּדׁש ׁשנים ׁשבע ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות
וגֹומר, ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל וספרּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים,
לבית מסּורין אּלּו מצֹות ּוׁשּתי החמּׁשים. ׁשנת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ְִִַַָּדין
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פרוזבול.96) מוציא היה ולא הזמן.97)כלומר, על גם שנאמן נשמטת.98)הרי המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
מותר100)כדבריך.99) דבר מניח אדם שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון להוציא מיגו אמרו שלא פי על ואף

היא. חנות שהקפת כדבריו הוא כן ובוודאי אסור, דבר ממון.101)ואוכל להוציא במיגו האמינו מדוע הוא זה כלומר,102)טעם
נשמטה. שלא שנשמטה.103)מלווה פרוזבול104)מלווה שעשו (כלומר, להדדי מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם

חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא זה וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל
צריכת". לא ליה אמר אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי מסר יונתן שגם105)רבי נזכר לא שם בגמרא

ורבינ חכם, תלמיד להיות צריך מזההלווה זה ללוות מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו מה פי על זאת כתב ו
לתת מותר חכם, תלמיד אינו המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה אסורה דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית,
גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא שמא כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד שהוא הלווה שהרי ריבית, לו

כספים. בשמיטת להקל יבוא שלא חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו לא שאינם107)המלווה.106)לענייננו,
ביותר. גדולים הדיינין.108)חכמים ופלוני כששמיטת109)פלוני אבל חשוב. דין בית בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,

שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי אף התורה, מן הייתה כספים
להקל יבוא להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול לכתוב חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים ששמיטת

כספים. יימנעו110)בשמיטת שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה בעיניהם וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
התירו".111)מלהלוות. מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר", שאמר ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:

שביעית.112) ששמטתן מרתא.113)המעות, בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה לאביי),114)שם, (רבה ליה אמר שם:
כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה רבינו ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי (כלומר, הכי דאמר עד נמי ליה תלי
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי אלא מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה שהרי

מעשה,116)הלווה.115) הוה הכי ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה לרבה) (אביי אשכחיה שם: אמרו שהרי
לאבא אביי את ולשלוח עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה מן המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל

מרתא. הפירעון.117)בר בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה לפי118)כלומר, זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.
(הרי תעביטנו והעבט צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם: נאמר שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר וגו' "להזהיר".119)הלוואה) היינו,120)היינו
הציווי.121)"לצוות". האזהרה.122)זהו והקרן123)זוהי הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם חסדים, גמילות בכלל והוא

שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל שזהו המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא לעולם לו קיימת
אוכל אדם חסדים שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה "רודף במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה עיון

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל הפסוק מן כן למדו ולא הזה, בעולם מאימתי1)פירותיה החמשים. שנת לקדש עשה שמצות יבאר
היובל. בהנהגת תלויות מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע. שני למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
הארץ, שביתת לעניין השמיטה, ודין היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל. בשנת לתשרי בעשירי לתקוע עשה מצות

הוא. אחד

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשנה·. עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי
ׁשנים וׁשׁש ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: לארץ. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתזמר
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
מראׁש ליצירה, ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאֹומר:
ליצירה, ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד מאחר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
ליצירה, מאֹות וחמׁש עּׂשר ׁשנת ועּׂשּו למנֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהתחילּו
ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ועּׂשרים אחת ׁשנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַׁשבע

לארץ. מּׁשּנכנסּו ְְְִִִִֶֶָָוׁשּׁשים
ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יּׂשראל מנּו יֹובלים עּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו.
ׁשארּבע היתה, ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשביעית
הּבית ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ נׁשארה מּׁשּבטלה זה. מנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבטל
ּובּׁשנה עמד. ׁשנה ועּׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונבנה
ּומּׁשנה הּׁשנּיה. הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
לבנין עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָזֹו
החמּׁשים. ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היתה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּתׁשרי
היתה. הּתׁשיעי הּיֹובל מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשביעית
וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּולפי
מאֹות וארּבע ואלף וׁשבעה ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻלחרּבן,
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמנין
אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָוארּבעת

הּיֹובל. מן ְְִִֵֶַועּׂשרים
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
וכן יֹובל. ּבלא ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע ׁשבע אּלא החמּׁשים, ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשחרב
זרה עבֹודה ּבגמרא עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד

קּבלה. ׁשהּוא זה ְֶֶֶַָָחׁשּבֹון
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

מׁשליכין חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותן
אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
.Êׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשנת

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע

ואח יֹובלחמּׁשים ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ְֵויֹובל.

.Áּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה
ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.È.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.‡È.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.·Èּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

.ÂËלכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

.ÊËּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא
ּבּתֹורה, האמּורֹות ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּומׁשמיט
מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא

אי ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, אּלאקרקע ּכספים מׁשּמטת נּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,
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ׁשנה·. עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי
ׁשנים וׁשׁש ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: לארץ. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתזמר
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
מראׁש ליצירה, ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאֹומר:
ליצירה, ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד מאחר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
ליצירה, מאֹות וחמׁש עּׂשר ׁשנת ועּׂשּו למנֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהתחילּו
ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ועּׂשרים אחת ׁשנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַׁשבע

לארץ. מּׁשּנכנסּו ְְְִִִִֶֶָָוׁשּׁשים
ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יּׂשראל מנּו יֹובלים עּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו.
ׁשארּבע היתה, ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשביעית
הּבית ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ נׁשארה מּׁשּבטלה זה. מנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבטל
ּובּׁשנה עמד. ׁשנה ועּׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונבנה
ּומּׁשנה הּׁשנּיה. הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
לבנין עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָזֹו
החמּׁשים. ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היתה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּתׁשרי
היתה. הּתׁשיעי הּיֹובל מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשביעית
וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּולפי
מאֹות וארּבע ואלף וׁשבעה ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻלחרּבן,
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמנין
אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָוארּבעת

הּיֹובל. מן ְְִִֵֶַועּׂשרים
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
וכן יֹובל. ּבלא ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע ׁשבע אּלא החמּׁשים, ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשחרב
זרה עבֹודה ּבגמרא עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד

קּבלה. ׁשהּוא זה ְֶֶֶַָָחׁשּבֹון
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

מׁשליכין חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותן
אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
.Êׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשנת

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע

ואח יֹובלחמּׁשים ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ְֵויֹובל.

.Áּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה
ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.È.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.‡È.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.·Èּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

.ÂËלכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

.ÊËּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא
ּבּתֹורה, האמּורֹות ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּומׁשמיט
מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא

אי ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, אּלאקרקע ּכספים מׁשּמטת נּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,
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נמּכרת‡. אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ
מכר ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
ׁשאין·. ּבּיֹובל; יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר
ׁשהם‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אחי ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחֹוזרין
לעּׂשֹות אֹו ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֻּומכר
אינֹו - ּובהמה עבדים אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
- מקֹום מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרּׁשאי;

מכּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
אחּזה.„. ּׂשדה ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין

הּׁשנים לפי הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּדין
עם מחּׁשב - לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשארֹות
לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלֹוקח

ְַָהּׁשאר.
עּׂשר‰. לּיֹובל הּנׁשאר הרי ּׂשדהּכיצד? לֹו ּומכר ׁשנים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
גאלּה לא ּׂשדהּו. לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹאּלא

.ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: דמים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבלא
.Â- ּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו
הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹל
ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּוגאלּה
ּבלבד; ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנים,

הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים, ּפי על ְֱִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
.Êׁשל הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים

- ׁשּיבׁש אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
קרקע, ּבדמיו ויּלקח יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהן

מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּלֹוקח
.Áּכׁשהיא והׁשּביחה, אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח

ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת
- ּבית ממּכר ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה

הּׁשבח. ולא חֹוזר, ְְִֵֶַַָֹממּכר
.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר

ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
ׁשּנאמר: אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹתבּואת

ּפחֹות אין - עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמסּפר
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמּׁשתי

.Èואחר ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוצרי
אחת היתה אם ,לפיכ תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: יגאל; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכ
אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת אֹו ׁשביעית הּׁשנים ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּׁשתי

הּמנין. מן ְִִַָָעֹולה
.‡Èׁשנה אכלּה אֹו ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ּבּורה הּלֹוקח ֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּניחּה

ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין אּלּו הרי - זרעּה ולא ׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹונרּה
לּבעלים. חֹוזרין והּדמים נמּכרת, אינּה - עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹובל

.·Èאֹותּה אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכרּה
תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל; אחר ׁשנּיה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשנה

.‚Èראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
ׁשאינּה היא לתבּואה הראּויה ּׂשדה - תבּואת ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמסּפר
ּפי על אף גאלּה, לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנגאלת

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת - לזריעה ראּויה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
.„Èׁשהרי ׁשנים, מּׁשתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים חֹוזרין אינן - גאלן לא ואם לתבּואֹות. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויים
לאילנֹות. ולא - לאחּזתֹו וׁשב ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּיֹובל;

.ÂË,לׁשליׁשי וׁשני לׁשני, מכר וראׁשֹון לראׁשֹון, ּׂשדהּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמכר
לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - זה אחר זה מאה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון;

הארץ. אחּזת לֹו לאׁשר ֲֲִֵֶֶַַָָֻמאּתֹו,
.ÊË,ּבמאתים לׁשני וראׁשֹון דינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכרּה

הראׁשֹון; עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹורצה
ּבמאתים, לראׁשֹון מכרּה לֹו. מכר אׁשר לאיׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
אם וכן האחרֹון. עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוראׁשֹון
להּמכר ראּויה היא והרי הּלֹוקח ּביד והׁשּביחה ּבמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכר
ּבמאתים מכרּה ואם ּׁשּמכר. מה לפי מחּׁשב - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמאתים
מה לפי מחּׁשב - ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהכסיפה
ּכח ּומרעין אחּזה, ּׂשדה מֹוכר ּכח מיּפים ּולעֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻּׁשהיא.

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈּומכר אחרֹות, ּׂשדֹות לֹו והיּו אחּזתֹו ּׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ּׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותם
מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּימצא עד - גאּלתֹו ּכדי ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
לֹו; ׁשֹומעין אין - לגאל לוה אם וכן ׁשּמכר. ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלֹו

ׁשּילוה. לא - ידֹו והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.ÁÈׁשֹומעין אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

גֹואל. אינֹו אֹו ּכּלּה את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו ּכדי ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָֻֻלֹו;
הּקרב גאלֹו ּובא ׁשּנאמר: ּגֹואלים; - לגאל קרֹוביו רצּו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹואם

ֵָאליו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקנים1) העני. כן אם אלא אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות. תמכר לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר
עצמה. היובל בשנת מכרה ודין שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה אחוזה שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות
רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות למכור הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל. לבעלים חוזרין אם ואילנות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן השדה. חצי לגאול

laeie dhiny zekld - a`Îmgpn b"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈ:ׁשּנאמר ּבּיֹובל; לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן
הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻּתׁשבּו

.Îחלקֹו לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהאחין
מּכ חלּקתן תּבטל ולא הּבכֹורּבּיֹובל, וכן ׁשהיתה. מֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ונֹוטל ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהמיּבם
ׁשּכנגּדֹו. ְְֵֶֶֶַהחלק

.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
מחזיר ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם
מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּיֹובל.
קבר דמי לֹו ּומנּכין דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי ְְֲִִֵֶַָָָאׁשּתֹו,

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

חֹומה‡. הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית גֹואלּה2הּמֹוכר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּמכר3ּכל ׁשּירצה4מּיֹום עת ואפּלּו5ּבכל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר. ׁשּלקח,6ּבּיֹום הּדמים ּכל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכלּום לּלֹוקח גֹורע .7ואינֹו ְְֵֵֵַַַ

אם·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין
ידֹו לֹו8הּׂשיגה ויׁש ילוה9. לא אבל ולפּדֹותֹו; מּנכסיו למּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ

לחצאין יגאל ולא .10ויגאל, ְְְְֲִִִַַַָֹ
יפּדה‚. - הּלֹוקח ּבנֹו11מת -12מּיד הּמֹוכר מת אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַ

חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה לבנֹו .13יׁש ְְְִִֵֵֶָָָָֹ
הּׁשנה„. ּבתֹו לׁשני וראׁשֹון לראׁשֹון, מֹונין14מכר -15 ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּביד16לראׁשֹון הּבית החלט ראׁשֹונה ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

לידֹו ׁשּתבֹוא זכּות ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּגיע17הּׁשני; . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד נחלטת זֹו הרי - גאלּה ולא חדׁש עּׂשר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשנים

מּתנה הּבית נתן אם -18וכן חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל גאלֹו ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מּתנה. לֹו ׁשּנתן זה ּביד נחלט זה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

עד‰. ׁשּנאמר: סֹופּה; עד נחלט אינֹו - מעּברת ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
העּבּור. חדׁש להביא - תמימה ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה ׁשני: ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר

הּבאה ׁשנה ׁשל ׁשנה19ּבאדר לֹו ּבחצי20עלתה ׁשּמכר וזה ; ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני .21הּבאה, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Êנמצאיֹו22הּגיע ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים לפּדֹות23ם הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
לביתֹו ויּטל24ונכנס יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ְָמעֹותיו.
.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

לֹו ׁשעלתה ולא25ּכיון ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּגֹואל ּביד נחלט ּבעליו, אּלא26גאלֹו חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

חֹוזר ׁשּירצה27אינֹו עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר

.Èחֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר
יפה28ּכראּוי ּבכח נגאל זה הרי וׁשּבדין29- הּׂשדה ׁשּבדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

חֹומה הּמּקפין מּיד30הּבּתים לגאל רצה אם ּכיצד? .31- ְִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
הּבּתים ּכדין הרי32ּגֹואל, - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשני1) וראשון לראשון והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין הקרובין ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר
המקדיש ודין הלוקח. נמצא ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון אדר בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך
בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה בעיר בית מכר ואם חומה. בעיר בית
שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא שראויה העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע על אמות ד' בו שאין

הערים. כל הארץ.2)נתקדשו כיבוש ממכרו".3)בשעת שנת תום עד גאולתו "והייתה חודש4)שנאמר עשר שנים כלומר,
כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום. אחוזה.5)מיום שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה הרי6)ואינו שם:

ריבית (שאין ריבית ואינו בידו), המעות החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא כספו, כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה
במכר). ולא בהלוואה, אחוזה.7)אלא שדה כדין זה.8)ולא לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש נאמר9)שלא שלא

אחוזה. בשדה שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא אחוזה.10)כאן לשדה חומה עיר בית הוקש זה המוכר.11)שלעניין
מקום".12) מכל גאולתו והייתה לן משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר אותו לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
מקום".13) מכל גאולתו והייתה לן משמע קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי ואיש דתימא "מהו שם:
המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה אחוזה16)י"ב שהייתה למי (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר. משעת

רש"י)". - מונין יצא17)שלו לא לדורותיו, אותו לקונה נחלטת כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע הייתה ואילו
כמכר.18)ביובל. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים היא זו, פשוטה.19)והלכה ירד20)שהייתה כאילו זה שהרי

מעוברת. שאינה שנה של אדר נחלטת21)בראש השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר, שהוא ראשון באדר היינו,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, הלל.22)עד כתקנת שם: הבית23)משנה שיהיה כדי יום, באותו שנטמן כלומר,

לו. אפילו24)חלוט טובה הנתינה שתהא לתקן, נזקק שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של כרחו בעל שהנתינה
כאן. כמו המקבל בפני שלא היא הקדש?26)לבית.25)אם ולחלטיה ההקדש. מיד ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:

דורות. לו שאין הקדש יצא "לדורותיו", קרא ביובל.27)אמר יצא לא החומה28)שנאמר: ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. החצרות שיבנו המוכר.29)לפני כח את שמייפים שמכר.31)כראוי.30)היינו, אינו32)ביום אחוזה בשדה אבל

שנים. משתי לפחות לגאול מותר



צה laeie dhiny zekld - a`Îmgpn b"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈ:ׁשּנאמר ּבּיֹובל; לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן
הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻּתׁשבּו

.Îחלקֹו לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהאחין
מּכ חלּקתן תּבטל ולא הּבכֹורּבּיֹובל, וכן ׁשהיתה. מֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ונֹוטל ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהמיּבם
ׁשּכנגּדֹו. ְְֵֶֶֶַהחלק

.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
מחזיר ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם
מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּיֹובל.
קבר דמי לֹו ּומנּכין דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי ְְֲִִֵֶַָָָאׁשּתֹו,

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

חֹומה‡. הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית גֹואלּה2הּמֹוכר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּמכר3ּכל ׁשּירצה4מּיֹום עת ואפּלּו5ּבכל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר. ׁשּלקח,6ּבּיֹום הּדמים ּכל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכלּום לּלֹוקח גֹורע .7ואינֹו ְְֵֵֵַַַ

אם·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין
ידֹו לֹו8הּׂשיגה ויׁש ילוה9. לא אבל ולפּדֹותֹו; מּנכסיו למּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ

לחצאין יגאל ולא .10ויגאל, ְְְְֲִִִַַַָֹ
יפּדה‚. - הּלֹוקח ּבנֹו11מת -12מּיד הּמֹוכר מת אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַ

חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה לבנֹו .13יׁש ְְְִִֵֵֶָָָָֹ
הּׁשנה„. ּבתֹו לׁשני וראׁשֹון לראׁשֹון, מֹונין14מכר -15 ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּביד16לראׁשֹון הּבית החלט ראׁשֹונה ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

לידֹו ׁשּתבֹוא זכּות ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּגיע17הּׁשני; . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד נחלטת זֹו הרי - גאלּה ולא חדׁש עּׂשר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשנים

מּתנה הּבית נתן אם -18וכן חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל גאלֹו ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מּתנה. לֹו ׁשּנתן זה ּביד נחלט זה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

עד‰. ׁשּנאמר: סֹופּה; עד נחלט אינֹו - מעּברת ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
העּבּור. חדׁש להביא - תמימה ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה ׁשני: ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר

הּבאה ׁשנה ׁשל ׁשנה19ּבאדר לֹו ּבחצי20עלתה ׁשּמכר וזה ; ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני .21הּבאה, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Êנמצאיֹו22הּגיע ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים לפּדֹות23ם הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
לביתֹו ויּטל24ונכנס יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ְָמעֹותיו.
.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

לֹו ׁשעלתה ולא25ּכיון ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּגֹואל ּביד נחלט ּבעליו, אּלא26גאלֹו חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

חֹוזר ׁשּירצה27אינֹו עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר

.Èחֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר
יפה28ּכראּוי ּבכח נגאל זה הרי וׁשּבדין29- הּׂשדה ׁשּבדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

חֹומה הּמּקפין מּיד30הּבּתים לגאל רצה אם ּכיצד? .31- ְִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
הּבּתים ּכדין הרי32ּגֹואל, - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשני1) וראשון לראשון והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין הקרובין ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר
המקדיש ודין הלוקח. נמצא ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון אדר בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך
בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה בעיר בית מכר ואם חומה. בעיר בית
שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא שראויה העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע על אמות ד' בו שאין

הערים. כל הארץ.2)נתקדשו כיבוש ממכרו".3)בשעת שנת תום עד גאולתו "והייתה חודש4)שנאמר עשר שנים כלומר,
כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום. אחוזה.5)מיום שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה הרי6)ואינו שם:

ריבית (שאין ריבית ואינו בידו), המעות החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא כספו, כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה
במכר). ולא בהלוואה, אחוזה.7)אלא שדה כדין זה.8)ולא לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש נאמר9)שלא שלא

אחוזה. בשדה שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא אחוזה.10)כאן לשדה חומה עיר בית הוקש זה המוכר.11)שלעניין
מקום".12) מכל גאולתו והייתה לן משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר אותו לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
מקום".13) מכל גאולתו והייתה לן משמע קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי ואיש דתימא "מהו שם:
המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה אחוזה16)י"ב שהייתה למי (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר. משעת

רש"י)". - מונין יצא17)שלו לא לדורותיו, אותו לקונה נחלטת כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע הייתה ואילו
כמכר.18)ביובל. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים היא זו, פשוטה.19)והלכה ירד20)שהייתה כאילו זה שהרי

מעוברת. שאינה שנה של אדר נחלטת21)בראש השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר, שהוא ראשון באדר היינו,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, הלל.22)עד כתקנת שם: הבית23)משנה שיהיה כדי יום, באותו שנטמן כלומר,

לו. אפילו24)חלוט טובה הנתינה שתהא לתקן, נזקק שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של כרחו בעל שהנתינה
כאן. כמו המקבל בפני שלא היא הקדש?26)לבית.25)אם ולחלטיה ההקדש. מיד ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:

דורות. לו שאין הקדש יצא "לדורותיו", קרא ביובל.27)אמר יצא לא החומה28)שנאמר: ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. החצרות שיבנו המוכר.29)לפני כח את שמייפים שמכר.31)כראוי.30)היינו, אינו32)ביום אחוזה בשדה אבל

שנים. משתי לפחות לגאול מותר
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גֹואל הּׂשדֹות33זה ּכדין הּיֹובל, ׁשנת ׁשּגֹואל34עד ּובעת .35 ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּׁשאכל מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר עם מחּׁשב יֹובל36- הּגיע .37 ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות ּכדין דמים, ּבלא הּבית חֹוזר - גאל .38ולא ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ
.‡Èהּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא והּמרחצאֹות39ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכּבּתים40והּׁשֹובכֹות הּוא הרי אבל41- ּבעיר. אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נגאלין42הּׂשדֹות - העיר ׁשחּוץ43ׁשּבתֹו הּׂשדֹות ּכדין ְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּדֹומה וכל ּבית - ּבעיר אׁשר הּבית וקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלעיר;
הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

.·Èאינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה44נחלט נחלט הּבית אין - וירּוׁשלים חֹומה. ערי .45ּכבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אינֹו - ּבחֹומה הּבנּוי חֹומה.46ּובית ערי ּכּבתי ְִֵֵֵַַַָָָָָ
.‚Èחֹומתּה ׁשּגּגֹותיה אינּה47עיר - חֹומתּה ׁשהּים אֹו ִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

חֹומה .48ּכמּקפת ְֶֶָֻ
.„Èח ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד חֹומה ערי נקרא הּמקֹום צרֹותאין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

חֹומה ויּקיפּוה יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
ּבתֹוכֹו החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ׁשּיׁשב49ּתחּלה מקֹום אבל . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻואחר
החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו -ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.ÂËסֹומכין ּבׁשעת50אין הּמּקפת חֹומה על ּכּבּוׁש51אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.

עּתה ׁשּמּקפת ּפי על אף הארץ, את היא52יהֹוׁשע הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
אף יהֹוׁשע, ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכבּתי

עּתה מּקפת ׁשאינּה ּפי ּכמּקפת53על היא הרי וכיון54- . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ
חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה - ראׁשֹון ּבחרּבן ּבימי55ׁשּגלּו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּכל נתקּדׁשּו - הּׁשנּיה ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.
העת ּבאֹותֹו חֹומה הּמּקפֹות ּבימי56הערים ׁשּביאתן מּפני . ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן - ׁשנּיה ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא,
ויֹובלֹות ׁשמּטין מנּו - יהֹוׁשע חֹומה,57ּבימי ערי ּבּתי וקּדׁשּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ

ׁשמּטין מנּו - עזרא ּבימי ּביאתם אף ּבמעּׂשר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו
ּבמעּׂשר58ויֹובלֹות ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ,59. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

.ÊËלארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן
חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיתחילּו

ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ׁשּנאמר:61ּבמעּׂשרֹות60ויתחּיב . ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
- וירׁשּתּה אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי יי ְְְֱֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹוהביא
אּתה - אבֹותי ּירּׁשת מה :אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֻֻֻמּקיׁש
נֹוהג אּתה ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש [ּבּה] ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻנֹוהג

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ְְִִֵַָָָָּבּה

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף לוי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למוכר33) אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא, "וביובל אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה. בשנה אפילו
(אחרי ללוקח ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה, מדמית למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי בית
מדבר זה שפסוק ומכיוון יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל בעי השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה),
שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא שנייה, בשנה הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק אף כן אם המכר, של שנייה בשנה

עיר34) בית ללוקח.אבל נחלט אלא35)חומה גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש והרדב"ז ראשונה. בשנה אפילו
חומה. עיר בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית ואינו36)מטעם שלקח, הדמים כל נותן בבתים אבל השדות. כדין

כלום. ללוקח שנייה.37)גורע בשנה חודש.38)אפילו י"ב אחר ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים [שבהם39)שהרי
בערכין במשנה וחכמים מאיר ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות ליטע דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות.
הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין לפי מאיר, כר' הלכה אין שם,

לא]. וזריעות כחצר, החומה,40)הם בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו בדים". "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי בית אפילו חומה.41)והרי ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח יהודה42)ונחלטים כר'

לעיר. שמחוץ כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, היובל.43)במשנה (שנאמר:44)עד בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב בבבא45)"ובית

ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים נתחלקה לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה לצמיתות, חומה לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, קרקע להקנותו יכול איש "ותורידם46)אין דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי אמר שם: ובגמרא

ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה סבר שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי החלון, בעד
חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר, כחומה.47)יהודה לזו, זו הבתים ותכופות בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא

חומה48) היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה (שגגותיה איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא חצרים. ערי כבתי ובתיה
חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה). גגותיה שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט, (בראשית כמפורש

לה49) היה שכבר בעיר מושב ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף - חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה.50)חומה), כמוקפות ערים להחשיב נון.51)כלו', בן יהושע בית52)מימות בזמן היינו,

ואף53)ראשון. לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית בזמן
כמותו. הלכה אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה סוברת יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו פי על

לכן".54) קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה") לא "לו קרי =) חומה לוא "אשר שמוע.55)שנאמר: בן אלעזר כר'
לבוא. לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני שהייתה לפי ראשונה, שנייה.56)שקדושה לאחר57)בקדושה

וחילוק. כיבוש של שנה שמיטין.58)י"ד מכיוון59)לקדש אבל התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה מצד והנה,
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו בהם60)שלא שהחזיקו המקומות אבל עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו

הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת לפי לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי
בטלה. לא וחזקה החזקה, מצד התורה.61)אלא מן אלה בכל יתחייבו כולם, לוי1)כשיבואו לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר
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ׁשׁש הם והערים ּומגרׁשיהם. לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיּׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר. וארּבעים ׁשּתים ועליהן מקלט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל - הּמׁשיח ּבימי אחרֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמקלט
אלפים·. ׁשלׁשת ׁשהם ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמגרׁשי

העיר מּקיר ׁשּנאמר: וחּוצה. העיר מּקיר רּוח לכל ְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּמה
מחּוץ ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב, אּמה אלף ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחּוצה
הראׁשֹונים אלף וגֹומר; ּבאּמה אלּפים קדמה ּפאת את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעיר
ּוכרמים. לּׂשדֹות - לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ואלּפים מגרׁש, -ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ׁשאין‚. זה, לתחּום חּוץ הּקברֹות ּבית עיר לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָונֹותנין
יהיּו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם; ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

מ„. ולא מגרׁש עיר הלוּים ּבערי עֹוּׂשין ולאאין עיר, גרׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
עריהם מגרׁש ּוּׂשדה ׁשּנאמר: מגרׁש. ּׂשדה ולא ּׂשדה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁש

יּמכר. ִֵָֹלא
יׁשּנה,‰. לא - יּמכר לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּומּפי

ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל - והעיר והּמגרׁש הּׂשדה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
יּׂשראל. ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ְְְְִִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

.Âחרבתֹו יּטע ולא גּנה לעּׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
יּׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹּגּנה,

.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם מּׂשדה ּׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים
מֹוכרין אּלא הּזה. ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד. וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלים הּיֹובל. לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלים - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׂשדה
ּגאּלת ׁשּנאמר: ׁשנים. ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻחֹומה

ללוּים. ּתהיה ְְִִִֶַָעֹולם
.Áּכלוּים גֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׂשראל

לוּים ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי. ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. ולא אּלּו ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם. ּגֹואל -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ëולא ּכיּׂשראל ּגֹואל - יּׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולוי
ּבערי אּלא ללוּים' ּתהיה עֹולם 'גאּלת נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלוּים;

ְִִַהלוּים.
.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים. את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין
ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה לא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא וכן ּבארץ. - ונחלה ּבּבּזה, - חלק יּׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעם
ּובן ּבּבּזה. - ּבתֹוכם ל יהיה לא וחלק תנחל, לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבארצם
ּבארץ נחלה נטל ואם לֹוקה. - ּבּבּזה חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלוי

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין -ֲִִִֶַָ
.‡Èׁשּנכרתה ּבארץ אּלא אמּורים הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּבניהם וירׁשּוה ּוליעקב ליצחק לאברהם ּברית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹעליה
מּמלכי מל ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתחּלקה

ּככל ּובבּזתן הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹיּׂשראל
ְִֵָיּׂשראל.

.·Èעם ּובבּזתּה יּׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
ּדרכיו ּולהֹורֹות לׁשרתֹו יי, את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאחיו?
מׁשּפטי יֹורּו ׁשּנאמר: לרּבים; הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיׁשרים
לא העֹולם: מּדרכי הבּדלּו לפיכ ליּׂשראל. ותֹורת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻליעקב
זֹוכין ולא נֹוחלין, ולא יּׂשראל, ּכׁשאר מלחמה ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹֹעֹורכין
יי ּבר ׁשּנאמר: הּׁשם, חיל הם אּלא ּגּופן. ּבכח ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלעצמן
חלק אני ׁשּנאמר: להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָחילֹו;

.ְְֲַָונחלת
.‚Èּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּכמֹו יׁשר והל יי, את לדעה ּולעבדֹו, לׁשרתֹו יי ְְְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ונחל חלקֹו ּבעֹולםיי לֹו ויזּכה עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם תֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּדוד הרי ללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה
ּגֹורלי. ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת יי אֹומר: הּׁשלֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָעליו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו
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סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו

והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ב. הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָא.
ה. מזּבח. אּסּורי הלכֹות ד. מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִִֵֵַַָּבֹו.
ז. ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ו. הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהלכֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ח. הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות ְְִִָט.
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לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,
ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבֹו‡. מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו לויים בהפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל נותנין לשבת. ערים
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול שלא כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו אבי את

המקומות1) כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים להיות לה' בית לבנות היא עשה מצות כי בו יבואר
לה'. בית בהם לבנות כולם
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ׁשׁש הם והערים ּומגרׁשיהם. לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיּׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר. וארּבעים ׁשּתים ועליהן מקלט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל - הּמׁשיח ּבימי אחרֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמקלט
אלפים·. ׁשלׁשת ׁשהם ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמגרׁשי

העיר מּקיר ׁשּנאמר: וחּוצה. העיר מּקיר רּוח לכל ְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּמה
מחּוץ ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב, אּמה אלף ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחּוצה
הראׁשֹונים אלף וגֹומר; ּבאּמה אלּפים קדמה ּפאת את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעיר
ּוכרמים. לּׂשדֹות - לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ואלּפים מגרׁש, -ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ׁשאין‚. זה, לתחּום חּוץ הּקברֹות ּבית עיר לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָונֹותנין
יהיּו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם; ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

מ„. ולא מגרׁש עיר הלוּים ּבערי עֹוּׂשין ולאאין עיר, גרׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
עריהם מגרׁש ּוּׂשדה ׁשּנאמר: מגרׁש. ּׂשדה ולא ּׂשדה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁש

יּמכר. ִֵָֹלא
יׁשּנה,‰. לא - יּמכר לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּומּפי

ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל - והעיר והּמגרׁש הּׂשדה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
יּׂשראל. ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ְְְְִִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

.Âחרבתֹו יּטע ולא גּנה לעּׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
יּׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹּגּנה,

.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם מּׂשדה ּׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים
מֹוכרין אּלא הּזה. ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד. וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלים הּיֹובל. לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלים - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׂשדה
ּגאּלת ׁשּנאמר: ׁשנים. ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻחֹומה

ללוּים. ּתהיה ְְִִִֶַָעֹולם
.Áּכלוּים גֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׂשראל

לוּים ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי. ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. ולא אּלּו ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם. ּגֹואל -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ëולא ּכיּׂשראל ּגֹואל - יּׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולוי
ּבערי אּלא ללוּים' ּתהיה עֹולם 'גאּלת נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלוּים;

ְִִַהלוּים.
.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים. את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין
ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה לא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא וכן ּבארץ. - ונחלה ּבּבּזה, - חלק יּׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעם
ּובן ּבּבּזה. - ּבתֹוכם ל יהיה לא וחלק תנחל, לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבארצם
ּבארץ נחלה נטל ואם לֹוקה. - ּבּבּזה חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלוי

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין -ֲִִִֶַָ
.‡Èׁשּנכרתה ּבארץ אּלא אמּורים הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּבניהם וירׁשּוה ּוליעקב ליצחק לאברהם ּברית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹעליה
מּמלכי מל ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתחּלקה

ּככל ּובבּזתן הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹיּׂשראל
ְִֵָיּׂשראל.

.·Èעם ּובבּזתּה יּׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
ּדרכיו ּולהֹורֹות לׁשרתֹו יי, את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאחיו?
מׁשּפטי יֹורּו ׁשּנאמר: לרּבים; הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיׁשרים
לא העֹולם: מּדרכי הבּדלּו לפיכ ליּׂשראל. ותֹורת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻליעקב
זֹוכין ולא נֹוחלין, ולא יּׂשראל, ּכׁשאר מלחמה ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹֹעֹורכין
יי ּבר ׁשּנאמר: הּׁשם, חיל הם אּלא ּגּופן. ּבכח ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלעצמן
חלק אני ׁשּנאמר: להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָחילֹו;

.ְְֲַָונחלת
.‚Èּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּכמֹו יׁשר והל יי, את לדעה ּולעבדֹו, לׁשרתֹו יי ְְְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ונחל חלקֹו ּבעֹולםיי לֹו ויזּכה עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם תֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּדוד הרי ללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה
ּגֹורלי. ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת יי אֹומר: הּׁשלֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָעליו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו
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סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו

והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ב. הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָא.
ה. מזּבח. אּסּורי הלכֹות ד. מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִִֵֵַַָּבֹו.
ז. ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ו. הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהלכֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ח. הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות ְְִִָט.
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לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,
ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבֹו‡. מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו לויים בהפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל נותנין לשבת. ערים
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול שלא כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו אבי את

המקומות1) כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים להיות לה' בית לבנות היא עשה מצות כי בו יבואר
לה'. בית בהם לבנות כולם
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עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,
ְוגֹו'".

ארּבעֿעּׂשרה·. ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
חרב. עלי ּוכׁשּמת ׁשילה, מׁשּכן עמד ׁשנה ושס"ט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתקרה.
ּובאּו חרב. ׁשמּואל ּוכׁשּמת מקּדׁש, ׁשם ּובנּו לנב ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּובאּו
וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ּומּגבעֹון מקּדׁש, ׁשם ּובנּו ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלגבעֹון

וגבעֹו ׁשנה.נב וחמּׁשים ׁשבע ן ְְֲִִִֶַַָָֹ
ּכּלן‚. הּמקֹומֹות ּכל נאסרּו ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבית ׁשם ואין קרּבן. ּבהן ּולהקריב לה' ּבית ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבנֹות
ׁשּבּה הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדֹורי
וזהּֿמזּבח האלהים ה' ּבית הּוא זה ּדויד "וּיאמר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנאמר:

עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליּׂשראל", ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹלעלה
העתיד„. ּבנין וכן ּבמלכים. מפרׁש ּכבר ׁשלמה ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹּבנין

מפרׁש אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהּבנֹות,
ּכבנין ּבנּוהּו עזרא, ּבימי ּכׁשּבנּו ׁשני, ּבית ואנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומבאר.

ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹׁשלמה
ּבֹו‰. עֹוּׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו

והּוא אחד, מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁשֿ ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
אחרת מחּצה ועֹוּׂשין היכל. נקראין ּוׁשלׁשּתן אּולם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנקרא
ּבּמדּבר. ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו, רחֹוקה להיכל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסביב
הּוא מֹועד, אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו, ּבמחּצה הּמּקף ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכל

מקּדׁש. נקרא והּכל עזרה. ְְְְֲִִִַַָָָָָֹהּנקרא
.Â;הּקרּבנֹות ולׁשאר לעֹולה מזּבח ּכלים: ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָועֹוּׂשין

מׁשּו האּולם לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכבׁש
ורגליהם ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו וכּיֹור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלדרֹום;
ׁשהּוא לדרֹום, מׁשּו ולּמזּבח האּולם ּבין ּומקֹומֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודה,
וׁשלחן; ּומנֹורה; לקטרת; ּומזּבח לּמקּדׁש; הּנכנס ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּׂשמאל

קדׁשֿהּקדׁשים. לפני הּקדׁש ּבתֹו ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשּתן
.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

ּומזּבח מּבחּוץ, קדׁשֿהּקדׁשים ּבצד ּוׁשניהם הּפנים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרהה ּבתֹו ועֹוּׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ּקטרת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּתים ּבּה ּובֹונים לּכהנים. ּכאן עד ליּׂשראל, ּכאן עד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹּגבּולין:
"לׁשּכה". נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלׁשאר

.Áלא ואם ּגדֹולֹות. ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשּבֹונין
הּבנין אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצאּו
מּבחּוץ, אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבהר
ּגדלֹות "אבנים ׁשּנאמר: לבנין, אֹותן מכניסין ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
"ּומּקבֹות ואֹומר: גזית"; אבני הּבית, ליּסד יקרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאבנים

ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל ּכלי ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹוהּגרזן
.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין

העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרֹות עֹוּׂשין ואין וסיד. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים
לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

.È,אבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה הֹואיל ּבמקֹומּה, עֹומדת ׁשהיא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאףֿעלֿ

העבֹודה ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה,
ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין את לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו". ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּולהגּדיל ּבזהב אֹותֹו לטּוח יכֹולין אם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ְְֲֲִֵַָָּבמעּׂשיו
.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה. לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר. ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמן
ּביתֿהּמקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמבּטלין

יֹוםֿטֹוב. ֶּדֹוחה
.‚Èוזה ּגזית. אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמזּבח

מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעּׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
מחּלֹות. עלּֿגּבי ולא ּכּפין עלּֿגּבי לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָוזה

חֹובה. אּלא רׁשּות ְֵֶֶָָׁשאינֹו
.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה,
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין הּקרקע. ּבתּולת מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן מהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂËואין ּפסּולין, - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבני

הּברזל, ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזים. אּלא ּפדיֹון, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
הּכבׁש, ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה נפּגמה, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעּׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית". אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

.ÊËּבּמזּבח ׁשּנבנית אחר ּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ּבּכבׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אֹותן ּוכׁשּמלּבנין ּובחג. ּבּפסח ּבּׁשנה: ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, מלּבנין -ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְְִֹויפסל.
.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוּׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעלת
ּכבׁש. הּנקרא והּוא הארץ, עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתמעט
אחת אבן הּנֹותץ וכן לֹוקה. - הּמזּבח על ּבמעלֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהעֹולה
ּדר ולּמזּבח האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
לא וגֹו', מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהׁשחתה

אלהיכם". לה' ּכן ֱֲֵֵֶַַֹתעּׂשּון
.ÁÈּכלי וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

עּׂשאּום ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוּׂשין אין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרת,
ּפסּולין. - זכּוכית ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶׁשל

.ËÈואם ּבדיל, ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוּׂשין - ענּיים הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
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והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות
זהב, אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָעֹוּׂשין

ידם. מצאה ְִָָָָאם
.Îואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לביתֿהּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּביֹותר‡. מכּון מקֹומֹו מּמקֹומֹו2הּמזּבח אֹותֹו מׁשּנין ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻ
ליּׂשראל" לעלה "וזהּֿמזּבח ׁשּנאמר: ּובּמקּדׁש3לעֹולם, . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמרּיה"; ארץ אל ֿלול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה "וּיחל ּבדבריֿהּימים: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹונאמר
אׁשר אביהּו, לדויד נראה אׁשר הּמֹורּיה ּבהר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,

היבּוסי". ארנן ּבגרן ּדויד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָֹהכין
ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד 4ּומסרת ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא ארונה, ּבגרן 5הּמזּבח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מן ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק. עליו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹועקד
הקריב ּובֹו והבל. קין עליו ׁשהקריב הּמזּבח והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתבה.
חכמים: אמרּו נברא. ּומּׁשם ּכׁשּנברא. קרּבן הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָאדם
מ‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח איׁש.מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

הּגֹולה ּבני ׁשּבנּו להּבנֹות6ּומזּבח ׁשעתיד מזּבח ּכעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּמּנה לגרע ולא מּדתֹו על להֹוסיף ואין .7עּׂשּוהּו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

נביאים„. להן8ּוׁשלׁשה העיד אחד הּגֹולה: מן עּמהם עלּו ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
העיד ואחד מּדֹותיו, על להן העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין אףֿעלּֿפי9להן הּקרּבנֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבית. ׁשם ִֵֶָָׁשאין

הּגֹולה‰. ּבני וׁשעּׂשּו ׁשלמה וׁשעּׂשה מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמזּבח
וזה מהן. אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עּׂשר ּכּלן - להעּׂשֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוׁשעתיד
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "וׁשלׁש ּבּתֹורה ְְֲַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
מּדת להּבנֹות, העתיד וכן הּגֹולה ּבני ׁשעּׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבלבד.

אּמֹות ל"ב על אּמֹות ל"ב ורחּבֹו .10ארּכֹו ְְְַַַָָ
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן הּמזּבח, ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעּׂשר

טפחים11טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן אּמֹות12, ּכל ּוׁשאר . ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּמזּבח ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה נ"ח13הּבנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

.14טפחים ְִָ
.Êטפחים חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה וכנס15וכ ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָ

ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד. זהּו טפחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשה
טפחים ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על ׁשלׁשים16טפחים עלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

סֹובב זהּו טפחים, חמּׁשה וכנס ׁשמֹונהֿעּׂשר17טפחים [עלה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
ועּׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא הּמערכה]. מקֹום זהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָטפחים,

ו אּמה ועּׂשרים ׁשמֹונה על טפחים וארּבעה ארּבעהאּמה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל זוית לקרן וכֹונס טפחים, ׁשמֹונהֿעּׂשר [עלה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָטפחים.
ּומקֹום קרנֹות]. ארּבע לכל מרּבע חלּול ּבנין ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻהּׁשמֹונהֿעּׂשר
הּכהנים רגלי מקֹום וכן סביב. מּזה ואּמה מּזה אּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרנֹות
אּמֹות וארּבע עּׂשרים רחּבֹו הּמערכה מקֹום נמצא סביב. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאּמה
טפחים וארּבעה אּמֹות וארּבע עּׂשרים על טפחים .18וארּבעה ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזבח,1) את ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו, אותו משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח מקומו.2)היה על להעיד לנביאים הוצרכו אחר.3)שהרי ולא זה שניהם4)כלומר, בנו לא

עולמים. בית בנה ושלמה בשעתה להקריב במה שם בנה דוד אלא יצחק.5)ביחד, של אפרו את שם שראו אמרו סב. בזבחים
(ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק עליו שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר דרבי בפרקי שאמרו [ומה
תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן הטביע ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז בראשית שמעוני
כמפורש ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף אותו ועשה
כיוון סניגור, נעשה קטיגור שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה
הייתה שהעקידה הרי כלפנים, הוא טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים, כעבודת הוא הרי לזיכרון בא שהשופר
וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר ברור - השתייה אבן על
הארון במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי של טעמו

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של טעמם וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן את6)ונמצא ובנו הגולה מן ששבו אותם
השני. המקדש הנביא.7)בית כעדות המזבח לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו ומלאכי.8)אף זכריה חגי והם

שלא9) אבל מקריבין המזבח על שדווקא לבאר הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא: אמרו לא, שם בזבחים
כב. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין, אין המזבח מזבחבמקום להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה

שנתקדשה ראשונה שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין עזרא בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי שהיה
החורבן. לאחר גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה כן.10)בימי היה הבניין של התחתון היסוד11)הריבוע גובה של אמות כלומר,

הקרנות. וגובה הסובב כניסת המזבח.12)וכניסתו, אמות הקרנות.13)שאר של14)עם אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
ארבעים הן טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים. עשרה הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, חמישה15)ושמונה של הוא יסוד של ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
ולרוחב.16)טפחים. לאורך טפחים שני פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח מן לקח היסוד נקרא17)שהרי

רוחות. מארבע מקיף היה שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף סובב שהוא מפני לקח18)כן הסובב שהרי
צד. לכל טפחים שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה המזבח מן
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והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות
זהב, אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָעֹוּׂשין

ידם. מצאה ְִָָָָאם
.Îואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לביתֿהּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּביֹותר‡. מכּון מקֹומֹו מּמקֹומֹו2הּמזּבח אֹותֹו מׁשּנין ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻ
ליּׂשראל" לעלה "וזהּֿמזּבח ׁשּנאמר: ּובּמקּדׁש3לעֹולם, . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמרּיה"; ארץ אל ֿלול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה "וּיחל ּבדבריֿהּימים: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹונאמר
אׁשר אביהּו, לדויד נראה אׁשר הּמֹורּיה ּבהר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,

היבּוסי". ארנן ּבגרן ּדויד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָֹהכין
ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד 4ּומסרת ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא ארונה, ּבגרן 5הּמזּבח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מן ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק. עליו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹועקד
הקריב ּובֹו והבל. קין עליו ׁשהקריב הּמזּבח והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתבה.
חכמים: אמרּו נברא. ּומּׁשם ּכׁשּנברא. קרּבן הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָאדם
מ‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח איׁש.מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

הּגֹולה ּבני ׁשּבנּו להּבנֹות6ּומזּבח ׁשעתיד מזּבח ּכעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּמּנה לגרע ולא מּדתֹו על להֹוסיף ואין .7עּׂשּוהּו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

נביאים„. להן8ּוׁשלׁשה העיד אחד הּגֹולה: מן עּמהם עלּו ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
העיד ואחד מּדֹותיו, על להן העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין אףֿעלּֿפי9להן הּקרּבנֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבית. ׁשם ִֵֶָָׁשאין

הּגֹולה‰. ּבני וׁשעּׂשּו ׁשלמה וׁשעּׂשה מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמזּבח
וזה מהן. אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עּׂשר ּכּלן - להעּׂשֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוׁשעתיד
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "וׁשלׁש ּבּתֹורה ְְֲַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
מּדת להּבנֹות, העתיד וכן הּגֹולה ּבני ׁשעּׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבלבד.

אּמֹות ל"ב על אּמֹות ל"ב ורחּבֹו .10ארּכֹו ְְְַַַָָ
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן הּמזּבח, ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעּׂשר

טפחים11טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן אּמֹות12, ּכל ּוׁשאר . ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּמזּבח ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה נ"ח13הּבנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

.14טפחים ְִָ
.Êטפחים חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה וכנס15וכ ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָ

ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד. זהּו טפחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשה
טפחים ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על ׁשלׁשים16טפחים עלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

סֹובב זהּו טפחים, חמּׁשה וכנס ׁשמֹונהֿעּׂשר17טפחים [עלה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
ועּׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא הּמערכה]. מקֹום זהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָטפחים,

ו אּמה ועּׂשרים ׁשמֹונה על טפחים וארּבעה ארּבעהאּמה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל זוית לקרן וכֹונס טפחים, ׁשמֹונהֿעּׂשר [עלה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָטפחים.
ּומקֹום קרנֹות]. ארּבע לכל מרּבע חלּול ּבנין ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻהּׁשמֹונהֿעּׂשר
הּכהנים רגלי מקֹום וכן סביב. מּזה ואּמה מּזה אּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרנֹות
אּמֹות וארּבע עּׂשרים רחּבֹו הּמערכה מקֹום נמצא סביב. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאּמה
טפחים וארּבעה אּמֹות וארּבע עּׂשרים על טפחים .18וארּבעה ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזבח,1) את ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו, אותו משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח מקומו.2)היה על להעיד לנביאים הוצרכו אחר.3)שהרי ולא זה שניהם4)כלומר, בנו לא

עולמים. בית בנה ושלמה בשעתה להקריב במה שם בנה דוד אלא יצחק.5)ביחד, של אפרו את שם שראו אמרו סב. בזבחים
(ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק עליו שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר דרבי בפרקי שאמרו [ומה
תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן הטביע ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז בראשית שמעוני
כמפורש ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף אותו ועשה
כיוון סניגור, נעשה קטיגור שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה
הייתה שהעקידה הרי כלפנים, הוא טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים, כעבודת הוא הרי לזיכרון בא שהשופר
וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר ברור - השתייה אבן על
הארון במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי של טעמו

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של טעמם וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן את6)ונמצא ובנו הגולה מן ששבו אותם
השני. המקדש הנביא.7)בית כעדות המזבח לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו ומלאכי.8)אף זכריה חגי והם

שלא9) אבל מקריבין המזבח על שדווקא לבאר הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא: אמרו לא, שם בזבחים
כב. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין, אין המזבח מזבחבמקום להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה

שנתקדשה ראשונה שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין עזרא בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי שהיה
החורבן. לאחר גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה כן.10)בימי היה הבניין של התחתון היסוד11)הריבוע גובה של אמות כלומר,

הקרנות. וגובה הסובב כניסת המזבח.12)וכניסתו, אמות הקרנות.13)שאר של14)עם אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
ארבעים הן טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים. עשרה הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, חמישה15)ושמונה של הוא יסוד של ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
ולרוחב.16)טפחים. לאורך טפחים שני פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח מן לקח היסוד נקרא17)שהרי

רוחות. מארבע מקיף היה שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף סובב שהוא מפני לקח18)כן הסובב שהרי
צד. לכל טפחים שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה המזבח מן
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.Áאּמה קרן ּכל ורּבּוע טפחים, חמּׁשה וקרן קרן ּכל ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגבּה
היּו חלּולֹות הּקרנֹות וארּבע אּמה. מקֹום19על וגבּה מּתֹוכן. ְְְְְֲִַַַַַַָָָָֹ

כ"ט הּמזּבח גבּה חצי נמצא טפחים. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹהּמערכה
ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף ְְִִֵַָָָטפחים

.Ëסקרא ׁשל [ּכׁשּׁשה20וחּוט הּמזּבח ּבאמצע חֹוגר היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּולמּטה] הּסֹובב מּסֹוף 21טפחים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּתחּתֹונים מקֹום22לדמים עד הארץ מן ּגבהֹו ונמצא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע .23הּמערכה ֲֵֶַַַַַָָָ

.È,הּסֹובב ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹיסֹוד
ואֹוכל ּומערבי, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה 24אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּדרֹומיתֿמזרחית וקרן אחת, אּמה ּובמזרח אחת אּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבדרֹום
יסֹוד לּה היה .25לא ְָָָֹ

.‡Èמערביתּֿדרֹומית ׁשני26ּובקרן ּכמין נקבים ׁשני היּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשיתין הּנקראין והן ּדּקין, ּבהן27חטמין יֹורדין ׁשהּדמים , ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבאּמה הּקרן ּבאֹותּה קדרֹון.28ּומתערבין לנחל ויֹוצאין , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

.·È,אּמה על אּמה מקֹום היה הּקרן ּבאֹותֹו ּברצפה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָּולמּטה
ּבּה קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל לּׁשיתין29וטבלא יֹורדין ׁשּבֹו ,30 ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָ
אֹותֹו. ְִַּומנּקין

.‚Èׁשלׁשים31וכבׁש ארּכֹו מזּבח, ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
אּמה ּבארץ32ּוׁשּתים אֹוכל והיה אּמה. ׁשׁשֿעּׂשרה רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָׁשלׁשים

מעט ואויר הּסֹובב. על הּכבׁש33ואּמה ּבין מפסיק היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבזריקה34לּמזּבח לּמזּבח האיברים לּתן ּכדי הּכבׁש35, וגבּה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשתּות ּפחֹות אּמֹות הּמערכה.36ּתׁשע ּכנגד עד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָ
.„Èּפֹונים ׁשּבהם מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים ּכבׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּוׁשני

ּכמלא38ולּסֹובב37ליסֹוד הּמזּבח מן ּומבּדלין וחּלֹון39נימא, . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ
ּכבׁש ׁשל ּבמערבֹו היתה40היתה ּורבּובה אּמה, על אּמה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

העֹוף41נקראת חּטאת ּפסּולי נֹותנין ׁשּבּה ׁשּתעבר42, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּׂשרפה43צּורתּה לבית .44ותצא ְְְֵֵֵֵַָָָ

.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד הּכבׁש: ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני
האיברים את עליו עליו45ׁשּנֹותנין ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי
.ÊËאטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ּכמין46ּכׁשּבֹונין ְְְִִִִֵֶַַָֻ

אבנים מביא אּלא ּכלל, חלל ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָעּמּוד,
וקֹוניא וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ,47ׁשלמֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָ

מלּבן לתֹו וׁשֹופ ּובֹונה50ּכמּדתֹו49ּגדֹול48ּוממחה , ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ּגּוף הּבנין ּבתֹו ונֹותן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָועֹולה.
קרן ּכל ּבתֹו נֹותן וכן היסֹוד. ּכמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּדרֹומיתֿמזרחית
הּבנין, ׁשּבתֹו הּגּופים ויסיר הּבנין. ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוקרן,
ויּׁשארּו יסֹוד, ּבלא ּדרֹומיתֿמזרחית קרן ׁשּתּׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּכדי

חלּולין. ְֲִַָהּקרנֹות
.ÊÈו מעּכבין. ורּבּועֹו ויסֹודֹו מזּבח ׁשל קרנֹות כלארּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
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ורבינו19) כמזרקות. להן יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות כמזרק "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
שם. בזבחים רש"י וכדעת חלולות היו הקרנות ארבע שכל "והיתה20)סובר ה) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע

נג.). (זבחים העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל מחיצה נתנה "התורה - המזבח" חצי עד העוף21)הרשת עולת
החוט. מן למעלה מתמצה ושלמים.22)שדמה אשם בהמה, לעולת הדין והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

פחות23) אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע הריהן טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד של גבהו אמת שהרי
מקום.24)טפח. תופס = בנימין25)מחזיק, היינו טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו שרצועה לפי נג: זבחים

"ובאחסנתה אונקלוס ותרגם עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב
בחלקו. ייבנה המזבח כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא שם בזבחים ורש"י מקדשא". ששיירי26)יתבני

דרומית. מערבית בקרן הנקבים שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם ויש מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם
לשם.27) הנסכים ששותתין הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין שהדמים מפני כן המים28)ונקראו אמת

בעזרה. הטבלא.29)שעוברת את מגביהים ידה היסוד.30)שעל שתחת קטן חלל ויורד31)והוא המתמעט תל כמו והוא
הארץ. עד המזבח יותר.32)מראש היה בשיפועו אבל כן היה בארץ כמלוא33)למטה באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

יותר. אוויר צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן המערכה.34)נימא למקום הכבש בין שם35)כלומר, בזבחים
הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר (שהרי בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית כז) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו

בזריקה. בשר אף המזבח") טפח.36)על פחות בהמה37)היינו, חטאת דם שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. בו38)כשגומר היה לא מערב לצד [אבל הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח שלצד הכבש היינו
ליסוד]. קטן למזבח39)כבש היקף שיהא - סביב" המזבח על הדם את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים

אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו. יכול אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים, יהיו ואם שהוא כל
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש בקיר40)בין אלא כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות

חלון.41)שלו. והיינו לוחות נבוב מלשון "נבובה" כמו עיבור42)רבובה צריך הוא שאז בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
דרומית מערבית בקרן שמעשיה מפני - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון הוא שאף מספק פסולו שהיה או צורה.
מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, הפסולה זאת תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה בעזרה שישנן ומפני למטה,

וטעונה43) נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה שילינוה ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה ימתינו
העזרה.44)שריפה. מקררו45)בתוך השיש אבל ויסריחו, האברים ויתחממו מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא

העיפוש. מן חרס.47)סתום.46)ומרחיקו כלי לציפוי שעושין כמו מתכת) (=מין אבר מארבעה48)ניתוך עשוי מרובע דפוס
יחד.49)קרשים. ונדבקים האבנים אמה50)על ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו. ששייך ומדה מדה בכל

בגובה כ"ח על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
אמה. על אמה מלבן כל מלבנים. ארבעה בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג'

dxigad zia zekld - a`Îmgpn c"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש יסֹוד קרן, לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
מעּכבין ּומּדת51ׁשארּבעּתן רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת אבל . ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּברּום אּמה על מאּמה יפחת ׁשּלא והּוא מעּכבין, אינן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשלׁש

.ÁÈמּבנינֹו נפּגם אם מּבנינֹו: ׁשּנפּגם ּפסּול,52מזּבח - טפח ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אבן ּבּנׁשאר יהיה ׁשּלא והּוא ּכׁשר, - מּטפח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּפחֹות

.53ּפגּומה ְָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּוׁשני‡. גביעים וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה
"ּובּמנרה ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹכפּתֹורים
ּפרח ועֹוד ּופרחיה". ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻארּבעה
ירכּה "עד ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשליׁשי

ּפרחּה". ְִַָעד
היּו·. אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוׁשלׁש

מּצד ׁשלׁשה הּקנים: ׁשׁשת יֹוצאים ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן וקנה קנה ּובכל זה. מּצד ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה,

ּבעּׂשּיתן. ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור
ּתׁשעה.‚. והּפרחים ועּׂשרים. ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאת

חסר ואפּלּו זה, את זה מעּכבין וכּלן אחדֿעּׂשר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהּכפּתֹורים
ּכּלן. את מעּכב וארּבעים הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד

מיני„. ׁשאר אבל זהב, ּכׁשעּׂשאּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
מנֹורה וכן ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים, ּבּה עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמּתכֹות
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה זהב, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה
על מקּפידין אין מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ּכׁשרה. - חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,
ׁשל‰. ׁשהיתה ּבין הּגרּוטאֹות, מן לעֹולם אֹותּה עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָואין

מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָזהב
.Âׁשהרי הּכּכר, מּכלל אינן הּׁשמן ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים

"ּומלקחיה ואמר וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה ְְְְֱֶֶַַַַַָָָָָָָָנאמר
טהֹור", זהב "נרֹותיה נאמר ולא טהֹור". זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והם ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Êנרֹותיה וׁשבעת זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב ׁשל ׁשהיתה ּבין זה, את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאים הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועים הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
וזה הּמנֹורה. קני ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
נר הּנקרא והּוא קדׁשֿהּקדׁשים, ּכנגד ּפניו האמצעי ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנר

ֲִַָמערבי.
.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדריאה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּגביעים

ׁשהן ּכרֹותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּוליהן
ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין. ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין

לחּוץ. ּכפּולה ּוּׂשפתּה קערה ּכמין ׁשהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהעּמּודים,
.Èוהּפרח הרגלים טפח. ׁשמֹונהֿעּׂשר היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה

ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק. טפחים ּוׁשני טפחים. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
מּמּנּו, יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ּוטפחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָופרח.
הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
וטפח הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק.
ּוטפחים הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחד
ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָחלק.

ֶַָופרח.
.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ׁשניםֿעּׂשר ארּכֹו היה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית, לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים.
ורחּבן ּבית ׁשל לארּכֹו ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן
וכן הּבית. לרחב ארּכֹו ׁשהיה הארֹון, מן חּוץ הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלרחב
הּדרֹום. ּובין הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ּכנגד הּמנֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנרֹות

.‚È,ּבראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל סניפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים: לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהן סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

הּנאמרי והם זה. מּסדר ּוׁשנים זה, ּבּתֹורהמּסדר ם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְָ"ּוקּׂשֹותיו".

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ועּׂשרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמֹונה
וארּבעהֿעּׂשר זה, לסדר ארּבעהֿעּׂשר לֹו: היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראים והם זה. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסדר
הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהם ׁשעֹוּׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראים
.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן קנים: הארּבעהֿעּׂשר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
נמצאּו אחרת. הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ּומערכה. מערכה ּבכל ְְֲֲַַַָָָָָָָָָארּבעהֿעּׂשר
.ÊËאחד הּבית: ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשני

זהב, ׁשל ואחד ּבכניסתֹו; הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
מֹורידין. ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּביציאתֹו. לחם עליו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹותנין

.ÊÈנתּון והּוא אּמה. על אּמה מרּבע היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזבח"51) יסוד "אל לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא נאמר בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
א) כז, (שמות נאמר ובריבוע שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש
ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע: "המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום וכל המזבח". יהיה "רבוע

לא. שעליו.52)לא והטיח הסיד מן שהיא.53)כלומר, כל פגימה גם פוסלת גביעיה,1)שבאבן המנורה, צורת בו תתבאר
ופרחיה. כפתוריה
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ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש יסֹוד קרן, לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
מעּכבין ּומּדת51ׁשארּבעּתן רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת אבל . ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּברּום אּמה על מאּמה יפחת ׁשּלא והּוא מעּכבין, אינן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשלׁש

.ÁÈמּבנינֹו נפּגם אם מּבנינֹו: ׁשּנפּגם ּפסּול,52מזּבח - טפח ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אבן ּבּנׁשאר יהיה ׁשּלא והּוא ּכׁשר, - מּטפח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּפחֹות

.53ּפגּומה ְָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּוׁשני‡. גביעים וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה
"ּובּמנרה ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹכפּתֹורים
ּפרח ועֹוד ּופרחיה". ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻארּבעה
ירכּה "עד ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשליׁשי

ּפרחּה". ְִַָעד
היּו·. אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוׁשלׁש

מּצד ׁשלׁשה הּקנים: ׁשׁשת יֹוצאים ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן וקנה קנה ּובכל זה. מּצד ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה,

ּבעּׂשּיתן. ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור
ּתׁשעה.‚. והּפרחים ועּׂשרים. ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאת

חסר ואפּלּו זה, את זה מעּכבין וכּלן אחדֿעּׂשר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהּכפּתֹורים
ּכּלן. את מעּכב וארּבעים הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד

מיני„. ׁשאר אבל זהב, ּכׁשעּׂשאּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
מנֹורה וכן ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים, ּבּה עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמּתכֹות
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה זהב, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה
על מקּפידין אין מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ּכׁשרה. - חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,
ׁשל‰. ׁשהיתה ּבין הּגרּוטאֹות, מן לעֹולם אֹותּה עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָואין

מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָזהב
.Âׁשהרי הּכּכר, מּכלל אינן הּׁשמן ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים

"ּומלקחיה ואמר וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה ְְְְֱֶֶַַַַַָָָָָָָָנאמר
טהֹור", זהב "נרֹותיה נאמר ולא טהֹור". זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והם ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Êנרֹותיה וׁשבעת זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב ׁשל ׁשהיתה ּבין זה, את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאים הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועים הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
וזה הּמנֹורה. קני ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
נר הּנקרא והּוא קדׁשֿהּקדׁשים, ּכנגד ּפניו האמצעי ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנר

ֲִַָמערבי.
.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדריאה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּגביעים

ׁשהן ּכרֹותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּוליהן
ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין. ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין

לחּוץ. ּכפּולה ּוּׂשפתּה קערה ּכמין ׁשהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהעּמּודים,
.Èוהּפרח הרגלים טפח. ׁשמֹונהֿעּׂשר היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה

ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק. טפחים ּוׁשני טפחים. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
מּמּנּו, יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ּוטפחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָופרח.
הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
וטפח הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק.
ּוטפחים הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחד
ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָחלק.

ֶַָופרח.
.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ׁשניםֿעּׂשר ארּכֹו היה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית, לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים.
ורחּבן ּבית ׁשל לארּכֹו ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן
וכן הּבית. לרחב ארּכֹו ׁשהיה הארֹון, מן חּוץ הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלרחב
הּדרֹום. ּובין הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ּכנגד הּמנֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנרֹות

.‚È,ּבראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל סניפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים: לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהן סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

הּנאמרי והם זה. מּסדר ּוׁשנים זה, ּבּתֹורהמּסדר ם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְָ"ּוקּׂשֹותיו".

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ועּׂשרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמֹונה
וארּבעהֿעּׂשר זה, לסדר ארּבעהֿעּׂשר לֹו: היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראים והם זה. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסדר
הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהם ׁשעֹוּׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראים
.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן קנים: הארּבעהֿעּׂשר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
נמצאּו אחרת. הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ּומערכה. מערכה ּבכל ְְֲֲַַַָָָָָָָָָארּבעהֿעּׂשר
.ÊËאחד הּבית: ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשני

זהב, ׁשל ואחד ּבכניסתֹו; הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
מֹורידין. ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּביציאתֹו. לחם עליו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹותנין

.ÊÈנתּון והּוא אּמה. על אּמה מרּבע היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזבח"51) יסוד "אל לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא נאמר בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
א) כז, (שמות נאמר ובריבוע שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש
ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע: "המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום וכל המזבח". יהיה "רבוע

לא. שעליו.52)לא והטיח הסיד מן שהיא.53)כלומר, כל פגימה גם פוסלת גביעיה,1)שבאבן המנורה, צורת בו תתבאר
ופרחיה. כפתוריה
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והּמנֹורה הּׁשלחן ּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻֻּבהיכל
ּכנגד ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלחּוץ.

קדׁשֿהּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדיל ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּפרכת
.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, ׁשניםֿעּׂשר לֹו היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

מּמּנ מקּדׁשים ּבּתמיד לֹו,העֹוסקים עּׂשּו ּומּוכני ּכאחד. ּו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד, הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו
ּדבר וכל ּומקּדׁש, הּקדׁש מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפסלין

נפסל. - לן אם ּבכליֿקדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הארֹון‡. היה ׁשעליה ּבמערבֹו, ּבקדׁשֿהּקדׁשים היתה ְְְֲֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאבן
ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח.
הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות. עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלמּטה
ללוּים "וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוגנזֹו
הּקדׁש ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יּׂשראל לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמבינים
מּׂשא לכם אין יּׂשראל, מל ּדויד בן ׁשלמה ּבנה אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּבית
מּטה עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּכתף,
ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה. וׁשמן והּצנצנת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
מׁשיבין היּו לא ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻואף
ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּברּוחֿהּקדׁש,
להׁשלים אּלא אֹותן עֹוּׂשין היּו ולא ו[ל]תּמים". ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֻלאּורים
ּבגדים. מחּסר יהא ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן בגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשמנה

קדׁשֿ·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני הּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקדׁשים,
קדׁשֿהּקדׁשים, מּמּדת אֹו הּקדׁש מּמּדת היה הּכתל עבי ֳֳִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתמימֹות, אּמה עּׂשרים עביֹו קדׁשֿהּקדׁשים עּׂשּו ְְְְֳִִִִֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבין יתרה אּמה והּניחּו ּתמימֹות, אּמה ארּבעים הּקדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹועּׂשּו
אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל בנּו ולא קדׁשֿהּקדׁשים. ּובין ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּקדׁש
מּצד ואחת קדׁשֿהּקדׁשים, מּצד אחת ּפרֹוכֹות: ׁשּתי ְְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעּׂשּו

ּכנגד אּמה, ּוביניהן אבלהּקדׁש, ּבראׁשֹון. ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבלבד, אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אּמה‚. מאה על אּמה מאה היה ּבניֿגֹולה ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָההיכל

אּמֹות ׁשׁש ּגבּה ּבנּו רּומֹו: מּדת היתה וכן מאה. רּום ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹעל
אּמה. ארּבעים הּבית ּכתלי ורּום לֹו. יסֹוד ּכמֹו סתּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאטּום
ּפנּוי, אּמֹות ׁשּתי ּגבּה ּגּביו ועל אּמה. ׁשּבּתקרה הּכּיּור ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹורּום
הּתקרה ועבי "ּביתּֿדלּפא". הּנקרא והּוא הּדלף, ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּכנס
ועלּיה אּמה. ּגבּה ּומעזיבה אּמה. ּביתּֿדלּפא ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעלּֿגּבי
אּמה ּגבּה ּובגּגּה אּמה. ארּבעים ּכתליה ּגבּה עלּֿגּביו, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה. ואּמה ּביתּֿדלּפא. ּגבּה ואּמתים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור.
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס אּמֹות. ׁשלׁש הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעזיבה.
עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה עלּֿגּבי אּמה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
אּמה. מאה הּכל הרי עֹורב". "ּכלה הּנקרא והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹופֹות,

ארּבעה„. חׁשּבֹונן: וזהּו אּמה. מאה לּמזרח הּמערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמן

ּבין ּפנּויין. מקֹומֹות ׁשלׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכתלים
אּמֹות; חמׁש - מּמּנּו ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל
ׁשליׁשי ּכתל ּובין אּמֹות; ׁשׁש - ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹּובין
עם הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו אּמֹות. ׁשׁש - ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּורביעי
- קדׁשֿהּקדׁשים ואר ּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמקֹום
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעּׂשרים
הּכתל ועבי אּמה. ארּבעים - הּקדׁש ואר אּמה. - ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אחתֿעּׂשרה - והאּולם אּמֹות. ׁשׁש - הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי,
מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש - האּולם ּכתל ועבי ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּמה.

ַָאּמה.
חמׁש‰. - האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עּׂשר - הּקדׁש ּכתל עד אּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאּמֹות.
מקֹומֹות חמּׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה כתלים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
ׁשני ּובין אּמֹות; חמׁש - הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹּפנּויין.
ּובין ּורביעי; ׁשליׁשי ּבין וחמׁש אּמֹות; ׁשלׁש - ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּוׁשליׁשי
ׁשׁש. - הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש; - וחמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹרביעי
מּצד אּמה וארּבעים זה מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי עּׂשרים. - מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו.

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הקטן, ׁשער והּוא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ּבּדרֹום. ואחד ּבּצפֹון אחד ׁשּבאמצע: הּגדֹול הּׁשער ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּצּדי
עלֿידי מפרׁש הּוא ועליו מעֹולם, אדם ּבֹו נכנס לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבּדרֹום
ּבֹו וׁשּבּצפֹון יּפתח"; לא יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיחזקאל:
ּפתּוח למקֹום ׁשּמּגיע עד הּכתלים ׁשני ּבין ּומהּל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנכנסין.
ׁשער עד ּומהּל ההיכל, לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש

ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול
.Ê.אּמה עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשער

ּבחּוץ. ּוׁשּתים ּבפנים ׁשּתים לֹו: היּו ּדלתֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָוארּבע
ּכתל, ׁשל עביֹו לכּסֹות הּפתח לתֹו נפּתחֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהחיצֹונֹות
הּדלתֹות. אחֹורי לכּסֹות הּבית לתֹו נפּתחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָוהּפנימּיֹות

.Á,עּׂשרים ורחב אּמה ארּבעים גבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
עלּֿגּבי היּו מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
מּזה אּמה הּפתח על עֹודפת הּתחּתֹונה מלמעלה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפתחֹו
מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת וכל מּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה

מ ואּמה מּזה ונדּבאּמה אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת ּזה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ואחת. אחת ּכל ּבין היה אבנים ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשל

.Ë.ארי ּכמֹו מאחֹוריו וצר מּלפניו רחב ּבנינֹו היה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָההיכל
הּמסּבה. לכתל חּוץ מּסביב ּכּלֹו לּבית מּקיפין היּו ְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֻויציעים
אמצעית ויציע ׁשׁש. ּגּבּה על ורבד חמׁש. הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹויציע
"הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע. והעליֹונה ׁשבע. ּגּבּה על ורבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשׁש.
לּבית מּקיפים יציעים הּׁשלׁש היּו וכן וגֹו'". ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּתחּתנה
עד מּלמּטה האּולם לכתלי סביב וכן רּוחֹותיו. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשה
ואּמה אּמֹות. ׁשלׁש ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד אּמֹות ׁשלׁש ורבד ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻחלק,
ּכל ּובין למעלה, עד אּמֹות ׁשלׁש רבד ּכל רחב ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹלּכתלים.
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה. ורבד ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹרבד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עמו.1) נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת מקום בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

dxigad zia zekld - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èהּנקראים הם הּכתלים ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון, מן חמּׁשה לּמקּדׁש: הּמּקיפין הּתאים נמצאּו ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָּתאים.
היּו, ּדיֹוטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן ּוׁשלׁשה הּדרֹום, מן ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּבּדרֹום: ּתאים חמּׁשהֿעּׂשר נמצאּו ּדיֹוטא. עלּֿגּבי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּדיֹוטא
ּבּצפֹון וכן ּגּביהן. על וחמּׁשה חמּׁשה, עלּֿגּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשה
עלּֿגּבי ׁשלׁשה ּבּמערב: היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָחמּׁשהֿעּׂשר.
ּתאים. ל"ח הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה,

.‡Èאחד הּתאים: מן ואחד אחד לכל היּו ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא מזרחיתֿצפֹונית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו.
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד ּפתחים: ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה
להיכל. ואחד הּפׁשּפׁש, ּבֹו ׁשּיׁש לּתא ואחד לּמסּבה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד

.·Èלקרן מזרחיתֿצפֹונית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים. לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹוניתֿמערבית,
ׁשהּוא עד הּצפֹון ּפני ּכל את הל למערב. ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה
ּכל את הל לדרֹום. ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּגיע
ּפניו הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום. מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּפני
ׁשל לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד לדרֹום מהּל והיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמזרח,

לדרֹום. ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָעלּיה,
.‚Èׁשּבהן ארז, ׁשל ּכלֹונסֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּובפתחּה

ּבעלּיה מבּדילין היּו ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹולין
ּבעלּיה ּפתּוחין היּו ולּולין קדׁשֿהּקדׁשים. לגג הּקדׁש ּגג ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבין
ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ׁשּבהן קדׁשֿהּקדׁשים, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלבית
אחת ּופעם קדׁשֿהּקדׁשים. מּבית עיניהם יזּונּו ׁשּלא ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדי

ההיכל. את מלּבנין לפסח מּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמֹורּיה‡. הר והּוא הּבית, על2הר אּמה חמׁשֿמאֹות היה , ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
אּמה כּפין3חמׁשֿמאֹות עלּֿגּבי וכּפין חֹומה. מּקף והיה , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות מקרה4היּו היה וכּלֹו .5 ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ
מּסטו לפנים .6סטו ְְְִִִָָ

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד לֹו: היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,

ּדלתֹות. להם ויׁש עּׂשרים. וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעּׂשר
מּמּנּו‚. טפחים8סֹורג7לפנים עּׂשרה ּגבהֹו סביב, .9מּקיף ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

החיל הּסֹורג מן אּמֹות10ולפנים עּׂשר [ּגבהֹו] הּוא11, ועליו . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העזרה. חֹומת זֹו - וחֹומה" חל "וּיאבל ּבקינֹות: ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר

העזרה„. החיל מן העזרה12לפנים וכל קפ"ז13. אר היתה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּצפֹון מן ׁשלׁשה לּה: היּו ׁשערים וׁשבעה קל"ה. רחב ְְְְִִִַַַָָָָָָֹעל
ואחד למערב. סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה למערב. ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּסמּוכין

ּבאמצע קדׁשֿהּקדׁשים ּבית ּכנגד מכּון .14ּבמזרח, ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
אּמה.‰. עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

מחּפֹות ּדלתֹות לֹו ׁשהיה15והיּו מזרחי, מּׁשער חּוץ זהב, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻ
לזהב ּדֹומה נחׁשת ׁשער16מצּפה הּנקרא הּוא זה וׁשער . ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ניקנֹור17העליֹון ׁשער והּוא ,18. ְְִֶַַָָ
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר יתר19מּדרֹום למערב ּוקרֹובה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות. ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכל
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמערב,
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היו.1) לשכות וכמה הבנינים, אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו א.2)יבאר ג, הימיםֿב בדברי ב3)כמפורש פרק מדות
שצריך למדו "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א. משנה

אמה. מאות חמש על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים שהן חמישים, על מאה פעמים חמישים כלומר,4)לעשות
מפור למטה חלול שהיה הדבר עצם והנה למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל ועשו מתחתיו קבר יש שמא שחששו

אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום". קבר מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה ג פרק (פרה במשנה
כיפין. גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו כבש גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם. מפורש

ה.5) משנה ה פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי הוא, דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב פסחים6)ומה
אחר". עוד היקף אותו ובתוך מקפת, סביב סביב "אצטבא הבית.7)יג: מסורגת8)מהר כמיטה נקבים נקבים עשוייה מחיצה

שהיקף9)בחבלים. מחיצה, כל כדין טפחים עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג הרא"ש בשם משנה הכסף כתב
בטלטול להתירו אמה), חמישים על אמה (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר
הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו כך ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת וכאן כד.) (עירובין
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות ארבע מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה שאין ואף

כן. אמרו השבותים כל על הבית".10)לא הר לחומת מבית העזרה כל שסובבת חומה הוא "החיל11)"חיל שם: במשנה
בפירוש כתב רבינו אבל גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר פנוי "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה זה ולפי חומה הוא שחיל לפני12)המשנה שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב, מקיפה הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, מתחילת13)עזרת "הוא

הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה עשרה עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת
מוחלט". הקדשים".14)מקדש קדשי בית כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. לא16)מצופות.15)ברכות לפיכך

זהב. לצפותו נשים".17)הוצרכו מעזרת למעלה שהוא לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: א18)סוכה פרק מדות
שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו ונעשו ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן ונקרא ד. משנה
על אותם ותלו וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם ובא ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן שנקרא

המקדש. בית משערי הבית19)שער מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש ושלושים מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש היה הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא אלו רוחות משתי
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.Èהּנקראים הם הּכתלים ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון, מן חמּׁשה לּמקּדׁש: הּמּקיפין הּתאים נמצאּו ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָּתאים.
היּו, ּדיֹוטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן ּוׁשלׁשה הּדרֹום, מן ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּבּדרֹום: ּתאים חמּׁשהֿעּׂשר נמצאּו ּדיֹוטא. עלּֿגּבי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּדיֹוטא
ּבּצפֹון וכן ּגּביהן. על וחמּׁשה חמּׁשה, עלּֿגּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשה
עלּֿגּבי ׁשלׁשה ּבּמערב: היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָחמּׁשהֿעּׂשר.
ּתאים. ל"ח הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה,

.‡Èאחד הּתאים: מן ואחד אחד לכל היּו ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא מזרחיתֿצפֹונית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו.
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד ּפתחים: ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה
להיכל. ואחד הּפׁשּפׁש, ּבֹו ׁשּיׁש לּתא ואחד לּמסּבה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד

.·Èלקרן מזרחיתֿצפֹונית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים. לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹוניתֿמערבית,
ׁשהּוא עד הּצפֹון ּפני ּכל את הל למערב. ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה
ּכל את הל לדרֹום. ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּגיע
ּפניו הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום. מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּפני
ׁשל לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד לדרֹום מהּל והיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמזרח,

לדרֹום. ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָעלּיה,
.‚Èׁשּבהן ארז, ׁשל ּכלֹונסֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּובפתחּה

ּבעלּיה מבּדילין היּו ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹולין
ּבעלּיה ּפתּוחין היּו ולּולין קדׁשֿהּקדׁשים. לגג הּקדׁש ּגג ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבין
ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ׁשּבהן קדׁשֿהּקדׁשים, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלבית
אחת ּופעם קדׁשֿהּקדׁשים. מּבית עיניהם יזּונּו ׁשּלא ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדי

ההיכל. את מלּבנין לפסח מּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמֹורּיה‡. הר והּוא הּבית, על2הר אּמה חמׁשֿמאֹות היה , ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
אּמה כּפין3חמׁשֿמאֹות עלּֿגּבי וכּפין חֹומה. מּקף והיה , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות מקרה4היּו היה וכּלֹו .5 ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ
מּסטו לפנים .6סטו ְְְִִִָָ

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד לֹו: היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,

ּדלתֹות. להם ויׁש עּׂשרים. וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעּׂשר
מּמּנּו‚. טפחים8סֹורג7לפנים עּׂשרה ּגבהֹו סביב, .9מּקיף ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

החיל הּסֹורג מן אּמֹות10ולפנים עּׂשר [ּגבהֹו] הּוא11, ועליו . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העזרה. חֹומת זֹו - וחֹומה" חל "וּיאבל ּבקינֹות: ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר

העזרה„. החיל מן העזרה12לפנים וכל קפ"ז13. אר היתה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּצפֹון מן ׁשלׁשה לּה: היּו ׁשערים וׁשבעה קל"ה. רחב ְְְְִִִַַַָָָָָָֹעל
ואחד למערב. סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה למערב. ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּסמּוכין

ּבאמצע קדׁשֿהּקדׁשים ּבית ּכנגד מכּון .14ּבמזרח, ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
אּמה.‰. עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

מחּפֹות ּדלתֹות לֹו ׁשהיה15והיּו מזרחי, מּׁשער חּוץ זהב, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻ
לזהב ּדֹומה נחׁשת ׁשער16מצּפה הּנקרא הּוא זה וׁשער . ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ניקנֹור17העליֹון ׁשער והּוא ,18. ְְִֶַַָָ
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר יתר19מּדרֹום למערב ּוקרֹובה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות. ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכל
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמערב,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו.1) לשכות וכמה הבנינים, אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו א.2)יבאר ג, הימיםֿב בדברי ב3)כמפורש פרק מדות
שצריך למדו "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א. משנה

אמה. מאות חמש על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים שהן חמישים, על מאה פעמים חמישים כלומר,4)לעשות
מפור למטה חלול שהיה הדבר עצם והנה למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל ועשו מתחתיו קבר יש שמא שחששו

אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום". קבר מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה ג פרק (פרה במשנה
כיפין. גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו כבש גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם. מפורש

ה.5) משנה ה פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי הוא, דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב פסחים6)ומה
אחר". עוד היקף אותו ובתוך מקפת, סביב סביב "אצטבא הבית.7)יג: מסורגת8)מהר כמיטה נקבים נקבים עשוייה מחיצה

שהיקף9)בחבלים. מחיצה, כל כדין טפחים עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג הרא"ש בשם משנה הכסף כתב
בטלטול להתירו אמה), חמישים על אמה (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר
הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו כך ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת וכאן כד.) (עירובין
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות ארבע מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה שאין ואף

כן. אמרו השבותים כל על הבית".10)לא הר לחומת מבית העזרה כל שסובבת חומה הוא "החיל11)"חיל שם: במשנה
בפירוש כתב רבינו אבל גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר פנוי "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה זה ולפי חומה הוא שחיל לפני12)המשנה שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב, מקיפה הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, מתחילת13)עזרת "הוא

הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה עשרה עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת
מוחלט". הקדשים".14)מקדש קדשי בית כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. לא16)מצופות.15)ברכות לפיכך

זהב. לצפותו נשים".17)הוצרכו מעזרת למעלה שהוא לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: א18)סוכה פרק מדות
שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו ונעשו ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן ונקרא ד. משנה
על אותם ותלו וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם ובא ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן שנקרא

המקדש. בית משערי הבית19)שער מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש ושלושים מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש היה הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא אלו רוחות משתי
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.Êהיתה והיא עזרתֿהּנׁשים. היתה ּבמזרח העזרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
רחב20אר על ול"ה אּמה היּו21מאה לׁשכֹות וארּבע קל"ה. ְְְְֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מקצֹועֹותיה אּמה22ּבארּבע ארּבעים היּו23ׁשל ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
להיֹות24מקרֹות עתידין וכן ,25. ְְְֲִִִֵֹ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - ּדרֹומיתֿמזרחית מׁשּמׁשֹות? הם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּומה
מזרחיתֿ ּׂשערם; את ּומגּלחין ׁשלמיהם את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
ּבעליֿמּומין ּכהנים ׁשּׁשם העצים, - ּדיר לׁשּכת - 26צפֹונית ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבעצים ּפסּול27מתּלעים ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ,28; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
המצרעים לׁשּכת - -29צפֹוניתֿמערבית מערביתּֿדרֹומית ; ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹ

ּבית "לׁשּכת נקראה היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
.30ׁשמנּיא" ְַַָ

.Ëהּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי ּגזּוזטרא, מּקפת היתה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעזרתֿהּנׁשים
מלמעלן יהיּו31רֹואֹות ׁשּלא ּכדי מּלמּטן, והאנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּבחּוץ,32מערּבבין ּבצפֹונּה העזרה ּבצד היה ּגדֹול ּובית . ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֻ
ּכּפה ּבנּוי והיה והחיל, העזרה רבדין33ּבין אבן,34ּומּקף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

"ּביתֿהּמֹוקד" נקרא היה אחד35והּוא לֹו: היּו פתחים ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
לחיל. ּפתּוח ואחד לעזרה, ְֲֵֶַַַָָָָָָּפתּוח

.Èבֹו היּו לׁשכֹות חל36וארּבע ּוׁשּתים קדׁש ׁשּתים :37. ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹ
פסּפסין היּו38וראׁשי ּומה והחל. הּקדׁש ּבין מבּדילין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הּטלאים לׁשּכת - מערביתּֿדרֹומית ּודרֹומית39ֿמׁשּמׁשֹות? ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָ
הּפנים לחם עֹוּׂשי לׁשּכת - ּבּה40מזרחית - מזרחיתֿצפֹונית ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

יון מלכי ׁשּׁשּקצּום מזּבח אבני חׁשמֹוני ּבית ;41ּגנזּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּטבילה לבית יֹורדין ּבּה - .42צפֹוניתֿמערבית ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו מּלׁשּכה הּטבילה לבית 43הּיֹורד ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּומּכאן מּכאן ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻההֹולכת

ׁשם היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע ּוביתֿהּכּסא44עד , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד ּכבֹודֹו45ׁשל וזהּו אדם.46. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע נעּול מצאֹו : ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָ

.·Èוׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמערב הּמזרח מן העזרה 47אר, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: -48וזהּו ההיכל ּכתל עד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה. אּמה49אחתֿעּׂשרה מאה ּבין50- . ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּוׁשלׁשים. ׁשּתים - הּמזּבח ועּׂשרים. ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
- ּכהנים עזרת הּנקרא והּוא הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹמקֹום
הּנקרא והּוא יּׂשראל, רגלי ּדריסת מקֹום אּמה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחתֿעּׂשרה

אּמה. אחתֿעּׂשרה - יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָעזרת
.‚È,וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹורחב

צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: ׁשמֹונה51וזהּו - הּמטּבחים ּבית עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמטּבחים ּבית וׁשם52אּמֹות. ּומחצה, אּמֹות ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבצּדֹו הּקדׁשים את ּומפׁשיטין .53ּתֹולין ְְֳִִִִִֶַַָ
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מכל יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה, עשרה ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית מהר שהנותר נמצא
למערב בינה המרחק כי הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים מאתיים הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
המזרח ובין "ובינה אמה עשרה וחמש מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה יתר הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא

אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון" ובין שבינה ממה למערב.20)יתר וזהו21)ממזרח לדרום. מצפון
מרובעת. הייתה עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה למערב ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל, לעזרת ביחס

מבפנים.22) פינותיה ארבעים.23)בארבע על ארבעים בימינו.25)בתקרה.24)כלומר, במהרה שייבנה השלישי בבניין
לעבודה.26) ראויים הרמת27)שאינם על מסקלין ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם שנמצא העצים "מסירים

בדרך". שהושלכו לא28)האבנים המערכה עצי "וכן לכם" יהיו תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה למערכה
שהתליע". המקום את גורר יבש התליע למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם יהיה ולא נבחרים אלא יהיו

שיביא29) עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי שטבל שאחר
וממתין זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן ישראל לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום קרבנותיו

בהונותיו. שיכניס עד הזבח,30)שם את מעכבים אינם שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה יין שגם ואף שם. מדות
הקרבן. את מעכב שהוא השמן שם על הגזוזטרא.31)אלא על נשים32)כשיושבות בעזרת שעשו השואבה בית שמחת בשעת

הסוכות. עגול.33)בחג אש35)איצטבאות.34)גג מדורת הייתה שם כי רבינו כתב א) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
מתחממים]. הכהנים היו שם כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח. שעל האש לקיום המוקד.36)תמיד בבית

הדרו37) והחלק חול, היה הצפוני שהחלק ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה בתוך מקצתו בנוי הסמוךשביתֿהמוקד מי,
קודש. היה חול.38)לעזרה, מנהג בקודש ינהגו שלא כדי לחול, קודש בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות

בקודש.39) הייתה זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין טלאים מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים שהיו
בעזרה".40) בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו לשכה וגם הפנים לחם עושים היו זו את41)בלשכה היוונים כשכבשו

זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו אנטיוכוס, בימי ישראל ארץ
בחול. בו.42)הייתה לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת (=תעלה במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן

בחול. הייתה זו לשכה הקרקע,43)ואף שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה, דרך מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
נתקדשו". לא הבית להר הפתוחות לשכת44)שהמחילות והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית שהייתה בלשכה
ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד הכסא45)בית לבית צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א פרק תמיד

טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי "בעל כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי נכנס46)שם שלא
שם. חברו שהיה זמן כל מעולם אדם קודש47)בו שמאחורי אמה עשרה אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו

במערב. הקדשים.48)הקדשים קודש שמאחורי הכותל והאולם.49)הוא ההיכל הקדשים, קודש הכתלים50)היינו עובי עם
העזרה51)שבאמצע. לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים שבבית הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם

אמות". שמונה הנ"ל.52)(=הצפוני) הננסין וכו'"].53)הם השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו שמלה [ברור

dxigad zia zekld - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èׁשל54מקֹום ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻ
הּנתחים55ׁשיׁש עליהן ׁשּמּניחין הּבּׂשר57ּומדיחין56, 58את ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום59לבּׁשלֹו הּׁשלחנֹות מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ּוׁשמנה . ְְְְְְְְַַַָָָָֹֻֻ
את60הּטּבעֹות ׁשֹוחטין וׁשם אּמה, ועּׂשרים ארּבע - ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

.61הּקדׁשים ֳִַָ
.ÂËוהּמזּבח אּמֹות. ׁשמנה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּובין

ׁשלׁשים - והּכבׁש ּוׁשלׁשים. ׁשּתים ּולכתל62- הּכבׁש ּובין . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

ּומחצה ׁשּׁשים - רחב ׁשהּוא הּמזּבח ּכתל ּוכנגּדֹו63עד . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשׁש - אר ׁשהּוא עזרה ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמּכתל

.64וׁשבעים ְְִִ
.ÊËהּמקֹום הּוא צפֹון, הּנקרא הּוא הּזה המרּבע ְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשיֿקדׁשים. ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין
.ÊÈּבּצפֹון,65ׁשמֹונה ׁשלׁש יּׂשראל: ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת ׁשּבּדרֹום: ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת

הּפרוה הּקדׁשים66לׁשּכת עֹורֹות מֹולחין ׁשם ּגּגּה67- ועל , ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָ
לׁשּכת ּביֹוםֿהּכּפּורים; ּגדֹול לכהן טבילה ּבית ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיתה

הּקדׁשים קרבי מדיחין היּו ׁשם - מסּבה68הּמדיחין ּומּׁשם ,69 ְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ
הּגזית לׁשּכת ׁשּבּצפֹון: והּׁשלׁש ּביתֿהּפרוה. לגג ,70עֹולה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ. לׁשּכת הּגּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלׁשּכת
יֹוׁשבת ׁשני71גדֹולה ולּה חל. היה וחציּה קדׁש, היה וחציּה . ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

היּו חל ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹפתחים:
יֹוׁשבין ּבֹור72הּסנהדרין היתה ׁשם - הּגּלה לׁשּכת . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבגּלה מּמּנּו העזרה.73ׁשּממלאין לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
העץ ּכהן74ולׁשּכת לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשוה. ׁשלׁשּתן וגג ּפרהדרין. לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול,
מימין אחת יּׂשראל: ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

ּפינחס לׁשּכת והּוא מזרחי, ואחת76הּמלּביׁש75ׁשער ; ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָ
חבּתין עֹוּׂשה לׁשּכת והּוא .77מּׂשמאלֹו, ְְְֲִִִִֵַֹ

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ההר.‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, הר ׁשל מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לעזרתֿהּנׁשים החיל מן ועֹולה ּבׁשוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחיל
אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָמעלֹות.

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, עזרתֿהּנׁשים ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבחמׁשֿעּׂשרה העזרה ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל,

אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְֲֲֲִִִַַַָָָָמעלה
לעזרת‚. מּמּנּו ועֹולה ּבׁשוה, יּׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השולחנות54) לחצי הטבעות מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן (=אמות), ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע - לננסין השלחנות חצי ומן אמות, ארבע כדי55)- זהב, של עשאום ולא

ויתקלקל. הבשר יחמם בעזרה.56)שלא לכהנים הנאכלים קדשים קדשי ו57)של בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה מקור
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא דמו מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כתב58) וכן הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב) משנה ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
ומקורו הקרביים, את מדיחין היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו
בלשכת אותו שמדיחים שם הקרבנות מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס, המדובר שם - ג משנה ה פרק ממדות
מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים כאן רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש של השולחנות על ולא המדיחין
הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא קרביים מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות על כן שעשו במשנה

בעזרה]. מודח שוודאי דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל בהם הוא)59שיש צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל שחיטה".60)הדחה, בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות היו כלומר,61)טבעות

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים קדשים אבל בצפון, ששחיטתם קדשים אמה,62)קדשי ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
סובב. על ואמה יסוד על אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל היה לא ושלושים63)אבל מאה הרוחב כל שהרי

ומחצה. ששים הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא הא64)וחמש,
ואחת כהנים עזרת עשרה אחת המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם שבין מה אמה ושתיים עשרים כיצד?

ושש. שבעים הרי ישראל, עזרת נוספות:65)עשרה שתיים נמנו ד משנה א פרק ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
חביתין. עושי ולשכת המלביש פנחס לראות66)לשכת כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף) אמגושי איש שם "פרוה

שמו". על הלשכה נקראת כן על ונהרג, היו67)העבודה המלח ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה' בפרק
הפרוה, בלשכת הייתה העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה שהמלח סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין

המלח. מלשכת המלח נוטלין הכרס.68)והיו מסיבה.69)היינו נקראת בעיגול שהולכת ומפני מעלות בלי כבש כמין
סנהדרין.70) של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה מפני כן את71)נקראת ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים ובודקין בלבד.72)הכהונה דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור קודש של שבחצי
בזכריה.73) הנזכר ראשה" על "וגולה כמו בניין74)ספל בלא אבל בבניין, קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

עצים. בה שהניחו מפני אלא עץ של נקראת שלא עוד וייתכן כן75)מותר. למד אלא בימין, הייתה שזו במשנה מפורש לא
מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי לשכת ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת מימינו "אחת שנאמר ממה רבינו

אחרוןֿאחרון. ועל ראשוןֿראשון כהן76)על ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה בגדי מעשי על "הממונה שהיה
הכל". נעשה ידו ומתחת ובאריגתן שהייתה77)גדול ומפני בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב היה גדול כהן

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן מחבת "על שנאמר כמו במחבת גובה1)עשוייה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר
שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל קרקע



קה dxigad zia zekld - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èׁשל54מקֹום ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻ
הּנתחים55ׁשיׁש עליהן ׁשּמּניחין הּבּׂשר57ּומדיחין56, 58את ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום59לבּׁשלֹו הּׁשלחנֹות מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ּוׁשמנה . ְְְְְְְְַַַָָָָֹֻֻ
את60הּטּבעֹות ׁשֹוחטין וׁשם אּמה, ועּׂשרים ארּבע - ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

.61הּקדׁשים ֳִַָ
.ÂËוהּמזּבח אּמֹות. ׁשמנה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּובין

ׁשלׁשים - והּכבׁש ּוׁשלׁשים. ׁשּתים ּולכתל62- הּכבׁש ּובין . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

ּומחצה ׁשּׁשים - רחב ׁשהּוא הּמזּבח ּכתל ּוכנגּדֹו63עד . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשׁש - אר ׁשהּוא עזרה ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמּכתל

.64וׁשבעים ְְִִ
.ÊËהּמקֹום הּוא צפֹון, הּנקרא הּוא הּזה המרּבע ְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשיֿקדׁשים. ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין
.ÊÈּבּצפֹון,65ׁשמֹונה ׁשלׁש יּׂשראל: ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת ׁשּבּדרֹום: ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת

הּפרוה הּקדׁשים66לׁשּכת עֹורֹות מֹולחין ׁשם ּגּגּה67- ועל , ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָ
לׁשּכת ּביֹוםֿהּכּפּורים; ּגדֹול לכהן טבילה ּבית ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיתה

הּקדׁשים קרבי מדיחין היּו ׁשם - מסּבה68הּמדיחין ּומּׁשם ,69 ְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ
הּגזית לׁשּכת ׁשּבּצפֹון: והּׁשלׁש ּביתֿהּפרוה. לגג ,70עֹולה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ. לׁשּכת הּגּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלׁשּכת
יֹוׁשבת ׁשני71גדֹולה ולּה חל. היה וחציּה קדׁש, היה וחציּה . ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

היּו חל ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹפתחים:
יֹוׁשבין ּבֹור72הּסנהדרין היתה ׁשם - הּגּלה לׁשּכת . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבגּלה מּמּנּו העזרה.73ׁשּממלאין לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
העץ ּכהן74ולׁשּכת לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשוה. ׁשלׁשּתן וגג ּפרהדרין. לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול,
מימין אחת יּׂשראל: ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

ּפינחס לׁשּכת והּוא מזרחי, ואחת76הּמלּביׁש75ׁשער ; ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָ
חבּתין עֹוּׂשה לׁשּכת והּוא .77מּׂשמאלֹו, ְְְֲִִִִֵַֹ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ההר.‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, הר ׁשל מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לעזרתֿהּנׁשים החיל מן ועֹולה ּבׁשוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחיל
אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָמעלֹות.

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, עזרתֿהּנׁשים ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבחמׁשֿעּׂשרה העזרה ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל,

אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְֲֲֲִִִַַַָָָָמעלה
לעזרת‚. מּמּנּו ועֹולה ּבׁשוה, יּׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּל
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השולחנות54) לחצי הטבעות מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן (=אמות), ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע - לננסין השלחנות חצי ומן אמות, ארבע כדי55)- זהב, של עשאום ולא

ויתקלקל. הבשר יחמם בעזרה.56)שלא לכהנים הנאכלים קדשים קדשי ו57)של בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה מקור
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא דמו מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כתב58) וכן הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב) משנה ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
ומקורו הקרביים, את מדיחין היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו
בלשכת אותו שמדיחים שם הקרבנות מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס, המדובר שם - ג משנה ה פרק ממדות
מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים כאן רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש של השולחנות על ולא המדיחין
הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא קרביים מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות על כן שעשו במשנה

בעזרה]. מודח שוודאי דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל בהם הוא)59שיש צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל שחיטה".60)הדחה, בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות היו כלומר,61)טבעות

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים קדשים אבל בצפון, ששחיטתם קדשים אמה,62)קדשי ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
סובב. על ואמה יסוד על אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל היה לא ושלושים63)אבל מאה הרוחב כל שהרי

ומחצה. ששים הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא הא64)וחמש,
ואחת כהנים עזרת עשרה אחת המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם שבין מה אמה ושתיים עשרים כיצד?

ושש. שבעים הרי ישראל, עזרת נוספות:65)עשרה שתיים נמנו ד משנה א פרק ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
חביתין. עושי ולשכת המלביש פנחס לראות66)לשכת כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף) אמגושי איש שם "פרוה

שמו". על הלשכה נקראת כן על ונהרג, היו67)העבודה המלח ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה' בפרק
הפרוה, בלשכת הייתה העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה שהמלח סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין

המלח. מלשכת המלח נוטלין הכרס.68)והיו מסיבה.69)היינו נקראת בעיגול שהולכת ומפני מעלות בלי כבש כמין
סנהדרין.70) של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה מפני כן את71)נקראת ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים ובודקין בלבד.72)הכהונה דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור קודש של שבחצי
בזכריה.73) הנזכר ראשה" על "וגולה כמו בניין74)ספל בלא אבל בבניין, קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

עצים. בה שהניחו מפני אלא עץ של נקראת שלא עוד וייתכן כן75)מותר. למד אלא בימין, הייתה שזו במשנה מפורש לא
מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי לשכת ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת מימינו "אחת שנאמר ממה רבינו

אחרוןֿאחרון. ועל ראשוןֿראשון כהן76)על ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה בגדי מעשי על "הממונה שהיה
הכל". נעשה ידו ומתחת ובאריגתן שהייתה77)גדול ומפני בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב היה גדול כהן

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן מחבת "על שנאמר כמו במחבת גובה1)עשוייה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר
שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל קרקע
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ׁשלׁש ּבֹו יׁש ּדּוכן, ועליה אּמה. ּגבֹוהה ּבמעלה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהּכהנים
נמצאת אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָמעלֹות.
ּומחצה. אּמֹות ׁשּתי יּׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעזרתֿהּכהנים

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח עזרתֿהּכהנים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה.
ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמעלה

ְֶָּבׁשוה.
הר‰. ׁשל הּמזרח ׁשער קרקע על ההיכל קרקע ּגבּה ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹנמצא

עּׂשרים הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ועּׂשרים ׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַֹהּבית
ּפתח רֹואה אינֹו הּמזרח ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּמה.
ּכדי ,נמּו זה ׁשער ׁשעלּֿגּבי ּכתל עּׂשּו זה ּומּפני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹההיכל.
ּבׁשעה ההיכל ּפתח רֹואה הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיהא

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Âֿלעזרת ּפתּוחֹות יּׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרתֿ יּׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר. ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרים ּבׁשעה עֹומדים הלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ְַָָהּקרּבן.
.Êּגּגֹותיהן היּו אם לחל: ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות

אינן ואם קדׁש; וגּגֹותיהן חל ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשוין
נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ׁשהּגּגֹות חל, ּגּגֹותיהן אף - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשוין
ולא קדׁשיֿקדׁשים, ׁשם אֹוכלין אין אּלּו ּגּגים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלפיכ

קּלים. קדׁשים ֲִִִַָָׁשֹוחטין
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות לחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים, קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשיֿקדׁשים,
ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור. - ּבטמאה ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש, - לעזרה הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
לאכילת ּבין ּכלפנים, - החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּבית

לטמאה. ּבין ְְְִֵֵָָָָֻקדׁשיֿקדׁשים
.Èעל להֹוסיף אֹו ירּוׁשלים על להֹוסיף ׁשרצּו ְְְִִִִֵֶַַַָָּביתּֿדין

הּמקֹום עד העזרה למׁש להם ויׁש מֹוסיפין. - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים חֹומת ולמׁש הּבית, מהר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּירצּו

.‡Èעלּֿפי אּלא העזרֹות על אֹו העיר על מֹוסיפין ֲִִִִֵֶַַַָָָָאין
ׁשל סנהדרין ועלּֿפי ותּמים, ּובאּורים נביא, ועלּֿפי ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֻהּמל
,אֹות מראה אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים. ואחד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשבעים

היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות. - ּתעּׂשּו" ְְֲֵֵֶֶֶַַָָוכן
.·È,תֹודֹות ׁשּתי ּביתּֿדין עֹוּׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד

ׁשּתי אחר ּביתּֿדין והֹולכים ׁשּבהם, חמץ לחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולֹוקחין
ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו, אחר זֹו הּתֹודֹות ּוׁשּתי ְְְְִִֵַַַַהּתֹודֹות,
(ואבן) אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּובנבלים
וגֹו'", דּליתני ּכי ה' ארֹוממ" ואֹומר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ[ּגדֹולה]
ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָעד

א ּתֹודה לחם ׁשם והּׁשנּיהואֹוכלים הּתֹודֹות, מּׁשתי חת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ּׂשֹורפין הּנביא ועלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנּׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
אף מקּדׁשּתּה, ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים מה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמנחה.
ׁשּמקּדׁשין הן ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעזרה

ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן. ְְְְִִֶֶַָָָָאֹותּה
.„Èקּדּוׁש אין - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעּׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשעּׂשה, הּוא זּכרֹון - תֹודֹות ׁשּתי עזרא ׁשעּׂשה וזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָּגמּור.
ולא מל לא ׁשם היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש במעּׂשיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ּבקדּׁשה נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֻֻאּורים
וקּדׁשן לׁשעתן, וירּוׁשלים העזרה קּדׁש ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה,

לבֹוא. ִֶָָלעתיד
.ÂËׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

אףֿעלּֿפי העזרה ּבכל קדׁשיֿקדׁשים ואֹוכלין ּבנּוי; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה; מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומֹות; ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומעּׂשר
לבֹוא. לעתיד וקדׁשה לׁשעתּה קדׁשה [ה]ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה קדּׁשה וירּוׁשלים ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻולמה
לענין ארץֿיּׂשראל, ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻקדׁשה
לבֹוא? לעתיד קדׁשה לא בהן, וכּיֹוצא ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי

"והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה; מקּדׁשיכם",אינּה את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
עֹומדים; הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשמּומין, אףֿעלּֿפי חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעּׂשרֹות ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּבטל מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון רּבים, ּכּבּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהרי ּומּׁשביעית, מּמעּׂשרֹות הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּכּבּוׁש
קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון ארץֿיּׂשראל. מן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינּה
מקֹום ּכל ּולפיכ ּבּה, ׁשהחזיקּו ּבחזקה אּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכּבּוׁש,
- הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהחזיקּו
וחּיב מּמּנּו, הארץ ׁשּנלקחה ואףֿעלּֿפי הּיֹום, מקּדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעּׂשרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות
על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו".

ְִָיראתֹו.
אֹו·. ּבמקלֹו הּבית להר אדם יּכנס לא יראתֹו? היא זֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹואי

אֹו רגליו ׁשעל באבק אֹו באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻבמנעל
לרק ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבסדינֹו. לֹו הּצרּורין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹבמעֹות
ּבכסּותֹו. מבליעֹו - רק לֹו נזּדּמן אם אּלא הּבית, הר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּבכל
מּפתח ויצא זֹו מּפתח ׁשּיּכנס ּדר הּבית הר יעּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹולא
לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו אּלא ,הּדר לקּצר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכנגּדּה

מצוה. לדבר ְְִִֶַָָאּלא
ּומּקיפין,‚. ימין, ּדר נכנסין - הּבית להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל

מּקיף ׁשהּוא ּדבר, ׁשארעֹו מּמי חּוץ ּׂשמאל; ּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹויֹוצאין
על מּקיף ּל "מה לֹו: ׁשֹואלין היּו לפיכ הּׂשמאל. ְְְֲִִִַַַַַָָֹעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חורבנו.1) לאחרי גם ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה היא ומה המקדש, מן לירא עשה מצות כי בו יבואר

dxigad zia zekld - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

."ינחמ הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן אבל". "ׁשאני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשמאל?"
ותׁשמע ּבלבב יּתן הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן מנּדה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ"ׁשאני

ויקרבּו".לדברי חברי ְְְֲִִֵֵֶָ
ואחֹוריו„. יֹוצא אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

על ּבנחת ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהיכל,
מעמד ואנׁשי מׁשמר אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצּדֹו,
אחר ׁשּפֹוסע ּכמי הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הם ּכ מּדּוכנן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולוּים

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתפּלה
עזרה,‰. ׁשל מזרחי ׁשער ּכנגד ראׁשֹו את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ּבית ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשהּוא
ּבּמקֹום ּבנחת יהּל לעזרה, הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹקדׁשֿהּקדׁשים.
לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמּתר
ּומהּל הּימים". ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּוביראה ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבאימה

ְֶָּברגׁש".
.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה. ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור

ּדוד הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּביתּֿדוד למלכי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
לא הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשב

חל. ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין ְְְִֶֶֶָָָֹהיּו
.Êאדם חּיב ּבעֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את ׁשּנאמר: הּמזרח. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשער
לעֹולם, מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְְִִִַַַַָָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב ְִִֵֶֶַַַָָֻׁשאףֿעלּֿפי
.Áראׁשֹו את להקל לאדם לֹו אסּור ּבנּוי ׁשהּמקּדׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזמן

ׁשּיהיה והּוא ולפנים. לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָמן
הּמקּדׁש. ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרֹואה

.Ë.למערב מזרח ּבין ׁשּייׁשן אֹו ׁשּיּפנה לעֹולם לאדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאסּור
למערב מזרח ּבין ּביתֿהּכּסא קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואין
למערב יּפנה לא לפיכ ּבמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא מּפני למזרח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ולפנים, הּצֹופים מן מים הּמּטיל וכל ויׁשנים. נפנים ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָלדרֹום
יסּלק אֹו לדרֹום, אֹו לצפֹון אּלא הּקדׁש, ּכלּפי ּופניו יׁשב ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

לצדדין. ְִִֶַָֹהּקדׁש
.Èּתבנית אכסדרה היכל; ּתבנית ּבית ׁשּיעּׂשה לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסּור

ּומנֹורה ׁשלחן; ּבצּורת ׁשלחן העזרה; ּכנגד חצר ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֻֻאּולם;
אֹו קנים חמּׁשה ׁשל מנֹורה הּוא עֹוּׂשה אבל מנֹורה. ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָּבצּורת
אףֿעלּֿפי מּתכת ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
.‡Èארּבע והּוא יּׂשראל, מחנה ּבּמדּבר: היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשלׁש

יחנּו"; לּמׁשּכן "וסביב ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמחנֹות;
ּוכנגּדן ולפנים. אהלֿמֹועד חצר מּפתח והּוא ׁשכינה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּומחנה
יּׂשראל, ּכמחנה - הּבית הר עד ירּוׁשלים מּפתח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלדֹורֹות:
- ניקנֹור ׁשער ׁשהּוא העזרה, ּפתח עד הּבית הר ֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומּפתח
והחיל ׁשכינה. מחנה - ולפנים העזרה ּומּפתח לוּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמחנה

עֹולמים. ּבבית יתרה מעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועזרתֿהּנׁשים

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת ארץֿיּׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
והּבּכּורים, הּלחם ּוׁשּתי העמר מּמּנה ׁשּמביאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקדּׁשתּה?

ארצֹות. מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַָָמה
.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה וזֹו ּבארץֿיּׂשראל, הן קדּׁשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשר

מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין הארץ: מּׁשאר מקּדׁשֹות חֹומה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמּקפֹות
ׁשבעה ׁשּירצּו עד מת ּבתֹוכן קֹוברין ואין המצרעים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאת
לעיר, חּוץ הּמת יצא ואם העיר; אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָטּובי
להחזירֹו. כּלן ׁשרצּו אףֿעלּֿפי לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֻאין
וכל אֹותֹו. מפּנין - הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָרצּו
ׁשהּקיפּתּו קבר .מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּקברֹות
זֹו: ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשתי ּבין רּוחֹותיו מארּבע ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעיר,
וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר העיר ּובין ּבינֹו היתה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָאם
מפּנין - מּכאן ּפחֹות כּלן, ׁשּירצּו עד אֹותֹו מפּנין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻלכאן

אֹותֹו.
.„È,חֹומה הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר מקּדׁשת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻֻירּוׁשלים

ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעּׂשר קּלים קדׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין
ואין הּמת; את ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים
ּבּתים; ּבתֹוכּה מּׂשּכירין ואין אדם; עצמֹות ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמעבירין
ּבּה מקּימין ואין ּתֹוׁשב; לגר מקֹום ּבתֹוכּה נֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָואין
מימֹות ּבּה ׁשהיּו חלּדה, וקבר ּביתּֿדוד מּקברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻקברֹות,
ואינּה ּופרּדסים; ּגּנֹות ּבּה נֹוטעים ואין הראׁשֹונים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָנביאים
ּבּה מקּימין ואין ּתסרח; ׁשּמא נחרׁשת, ואינּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנזרעת
נביאים מימֹות ׁשם ׁשהיתה ורדים מּגּנת חּוץ ְְְִִִִִִִֶַָָָָָאילנֹות,
ואין הּׁשרצים; מּפני אׁשּפה, ּבּה מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהראׁשֹונים;
אהל מּפני לרׁשּותֿהרּבים, ּוגזּוזטראֹות זיזין הימּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמֹוציאין
ואין העׁשן; מּפני ּכבׁשֹונֹות, ּבּה עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה;
יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; מּפני ּתרנגֹולֹות, ּבּה ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹמגּדלין
ואין הּטהרֹות; מּפני ארץֿיּׂשראל, ּבכל ּתרנגֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים
עיר נעּׂשית ואינּה ּבנגעים; מּטּמא ואינֹו ּבּה; נחלט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבית
נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ואינּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת;

ְִַָלּׁשבטים.
.ÂËויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

ואין הּבית, להר עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא טמאֿמת לֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָצרי

.ÊËנּדה ּובֹועל ּוטמאֿמת עּכּו"ם ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈנכנס טבּולֿיֹום ׁשאין החיל, מן מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעזרתֿהּנׁשים
לטבּולֿיֹום מּתר הּתֹורה מן אבל מּדבריהם, זה ואּסּור ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻלׁשם.
אינֹו לעזרתֿהּנׁשים, ׁשּנכנס ּוטמאֿמת לוּיה. למחנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהּכנס

חּטאת. ַַָָחּיב
.ÁÈֿמחּסר ׁשאין נׁשים, מעזרת מקּדׁשת יּׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת

ּכרת. חּיב לׁשם, ׁשּנכנס וטמא לׁשם. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּפּורים
.ËÈנכנסין יּׂשראל ׁשאין מּמּנה, מקּדׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעזרתֿהּכהנים

ולׁשחיטה ּולכּפרה לסמיכה צרכיהם: ּבׁשעת אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלׁשם
ְְִָולתנּופה.

.Îּבעליֿמ ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ּומיןּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
לׁשם. נכנסין ּוקרּועיֿבגדים ְְְְְִִִֵֵָָָֹּופרּועיֿראׁש
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."ינחמ הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן אבל". "ׁשאני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשמאל?"
ותׁשמע ּבלבב יּתן הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן מנּדה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ"ׁשאני

ויקרבּו".לדברי חברי ְְְֲִִֵֵֶָ
ואחֹוריו„. יֹוצא אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

על ּבנחת ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהיכל,
מעמד ואנׁשי מׁשמר אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצּדֹו,
אחר ׁשּפֹוסע ּכמי הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הם ּכ מּדּוכנן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולוּים

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתפּלה
עזרה,‰. ׁשל מזרחי ׁשער ּכנגד ראׁשֹו את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ּבית ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשהּוא
ּבּמקֹום ּבנחת יהּל לעזרה, הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹקדׁשֿהּקדׁשים.
לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמּתר
ּומהּל הּימים". ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּוביראה ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבאימה

ְֶָּברגׁש".
.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה. ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור

ּדוד הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּביתּֿדוד למלכי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
לא הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשב

חל. ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין ְְְִֶֶֶָָָֹהיּו
.Êאדם חּיב ּבעֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את ׁשּנאמר: הּמזרח. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשער
לעֹולם, מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְְִִִַַַַָָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב ְִִֵֶֶַַַָָֻׁשאףֿעלּֿפי
.Áראׁשֹו את להקל לאדם לֹו אסּור ּבנּוי ׁשהּמקּדׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזמן

ׁשּיהיה והּוא ולפנים. לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָמן
הּמקּדׁש. ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרֹואה

.Ë.למערב מזרח ּבין ׁשּייׁשן אֹו ׁשּיּפנה לעֹולם לאדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאסּור
למערב מזרח ּבין ּביתֿהּכּסא קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואין
למערב יּפנה לא לפיכ ּבמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא מּפני למזרח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ולפנים, הּצֹופים מן מים הּמּטיל וכל ויׁשנים. נפנים ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָלדרֹום
יסּלק אֹו לדרֹום, אֹו לצפֹון אּלא הּקדׁש, ּכלּפי ּופניו יׁשב ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

לצדדין. ְִִֶַָֹהּקדׁש
.Èּתבנית אכסדרה היכל; ּתבנית ּבית ׁשּיעּׂשה לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסּור

ּומנֹורה ׁשלחן; ּבצּורת ׁשלחן העזרה; ּכנגד חצר ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֻֻאּולם;
אֹו קנים חמּׁשה ׁשל מנֹורה הּוא עֹוּׂשה אבל מנֹורה. ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָּבצּורת
אףֿעלּֿפי מּתכת ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
.‡Èארּבע והּוא יּׂשראל, מחנה ּבּמדּבר: היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשלׁש

יחנּו"; לּמׁשּכן "וסביב ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמחנֹות;
ּוכנגּדן ולפנים. אהלֿמֹועד חצר מּפתח והּוא ׁשכינה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּומחנה
יּׂשראל, ּכמחנה - הּבית הר עד ירּוׁשלים מּפתח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלדֹורֹות:
- ניקנֹור ׁשער ׁשהּוא העזרה, ּפתח עד הּבית הר ֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומּפתח
והחיל ׁשכינה. מחנה - ולפנים העזרה ּומּפתח לוּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמחנה

עֹולמים. ּבבית יתרה מעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועזרתֿהּנׁשים

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת ארץֿיּׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
והּבּכּורים, הּלחם ּוׁשּתי העמר מּמּנה ׁשּמביאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקדּׁשתּה?

ארצֹות. מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַָָמה
.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה וזֹו ּבארץֿיּׂשראל, הן קדּׁשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשר

מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין הארץ: מּׁשאר מקּדׁשֹות חֹומה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמּקפֹות
ׁשבעה ׁשּירצּו עד מת ּבתֹוכן קֹוברין ואין המצרעים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאת
לעיר, חּוץ הּמת יצא ואם העיר; אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָטּובי
להחזירֹו. כּלן ׁשרצּו אףֿעלּֿפי לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֻאין
וכל אֹותֹו. מפּנין - הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָרצּו
ׁשהּקיפּתּו קבר .מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּקברֹות
זֹו: ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשתי ּבין רּוחֹותיו מארּבע ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעיר,
וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר העיר ּובין ּבינֹו היתה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָאם
מפּנין - מּכאן ּפחֹות כּלן, ׁשּירצּו עד אֹותֹו מפּנין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻלכאן

אֹותֹו.
.„È,חֹומה הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר מקּדׁשת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻֻירּוׁשלים

ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעּׂשר קּלים קדׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין
ואין הּמת; את ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים
ּבּתים; ּבתֹוכּה מּׂשּכירין ואין אדם; עצמֹות ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמעבירין
ּבּה מקּימין ואין ּתֹוׁשב; לגר מקֹום ּבתֹוכּה נֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָואין
מימֹות ּבּה ׁשהיּו חלּדה, וקבר ּביתּֿדוד מּקברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻקברֹות,
ואינּה ּופרּדסים; ּגּנֹות ּבּה נֹוטעים ואין הראׁשֹונים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָנביאים
ּבּה מקּימין ואין ּתסרח; ׁשּמא נחרׁשת, ואינּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנזרעת
נביאים מימֹות ׁשם ׁשהיתה ורדים מּגּנת חּוץ ְְְִִִִִִִֶַָָָָָאילנֹות,
ואין הּׁשרצים; מּפני אׁשּפה, ּבּה מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהראׁשֹונים;
אהל מּפני לרׁשּותֿהרּבים, ּוגזּוזטראֹות זיזין הימּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמֹוציאין
ואין העׁשן; מּפני ּכבׁשֹונֹות, ּבּה עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה;
יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; מּפני ּתרנגֹולֹות, ּבּה ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹמגּדלין
ואין הּטהרֹות; מּפני ארץֿיּׂשראל, ּבכל ּתרנגֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים
עיר נעּׂשית ואינּה ּבנגעים; מּטּמא ואינֹו ּבּה; נחלט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבית
נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ואינּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת;

ְִַָלּׁשבטים.
.ÂËויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

ואין הּבית, להר עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא טמאֿמת לֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָצרי

.ÊËנּדה ּובֹועל ּוטמאֿמת עּכּו"ם ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈנכנס טבּולֿיֹום ׁשאין החיל, מן מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעזרתֿהּנׁשים
לטבּולֿיֹום מּתר הּתֹורה מן אבל מּדבריהם, זה ואּסּור ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻלׁשם.
אינֹו לעזרתֿהּנׁשים, ׁשּנכנס ּוטמאֿמת לוּיה. למחנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהּכנס

חּטאת. ַַָָחּיב
.ÁÈֿמחּסר ׁשאין נׁשים, מעזרת מקּדׁשת יּׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת

ּכרת. חּיב לׁשם, ׁשּנכנס וטמא לׁשם. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּפּורים
.ËÈנכנסין יּׂשראל ׁשאין מּמּנה, מקּדׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעזרתֿהּכהנים

ולׁשחיטה ּולכּפרה לסמיכה צרכיהם: ּבׁשעת אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלׁשם
ְְִָולתנּופה.

.Îּבעליֿמ ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ּומיןּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
לׁשם. נכנסין ּוקרּועיֿבגדים ְְְְְִִִֵֵָָָֹּופרּועיֿראׁש
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.‡Îלׁשם נכנס ׁשאין ולּמזּבח, האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻההיכל
ורגלים. ידים רחּוץ ְְְִִֶַַָָָאּלא

.·Îאּלא לׁשם נכנס ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש קדׁשֿהּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבית
העבֹודה. ּבׁשעת ּביֹוםֿהּכּפּורים ּגדֹול ְְֲִִִֵַַָָָֹּכהן

.‚Îנכנסין אין קדׁשֿהּקדׁשים על מכּון ּבעלּיה ׁשהיה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻמקֹום
ּבדקֹו. לחּזק צרי הּוא מה לידע ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלֹו
להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות הּבּנאים ׁשּנכנסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשעה
לא ּתמימים. ּכהנים הּנכנסין ׁשּיהיּו מצוה הּטמאה, את ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻמּׁשם
- ּכהנים ׁשם אין ואם ּבעליֿמּומין. יּכנסּו - ּתמימים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹמצאּו
ּבטהֹורים. מצוה יּׂשראל. יּכנסּו - לוּים מצאּו לא לוּים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵָָָָָֹיּכנסּו
יּכנס - ּובעלֿמּום טמא טמאים. יּכנסּו - טהֹורים מצאּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלא
וכל ּבצּבּור. ּדחּויה ׁשהּטמאה טמא, יּכנס ואל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבעלֿמּום,
אֹו ּתבֹות ׁשם אין אם ּבתבֹות. יּכנסּו לתּקן, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּנכנסין

ּפתחים. ּדר יּכנסּו ּבתבֹות, ׁשּיעּׂשּו להם אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאי

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ו שישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

עּׂשה‡. מצות הּמקּדׁש ׁשם2ׁשמירת ׁשאין ואףֿעלּֿפי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לֹו. ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים, ולא מאֹויבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּפחד

ּפלטרין דֹומה עליו3אינֹו ׁשאין לפלטרין ׁשֹומרין עליו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ְִׁשֹומרין.

הּלילה·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים4ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: -5והלוּים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּקדׁש" מׁשמרת ׁשמרי ּובניו ואהרן מׁשה מזרחה .6מֹועד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבלאֿתעּׂשה‚. עברּו ׁשמירה, ּבּטלּו ׁשּנאמר:7ואם , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹ
היא. אזהרה ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
מצות ׁשמירתֹו ּובּטּול עּׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ֲֶַֹלאֿתעּׂשה.
והלוּים„. מּבפנים ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָֹמצות

לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין עדה ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּבחּוץ.
מקֹומֹות ּבׁשלׁשה הּכהנים מקֹום: ועּׂשרים ּבארּבעה ,8ּתמיד ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

מקֹום. ועּׂשרים ּבאחד ְְְְְִִִֶֶַָָוהלוּים
אבטינס‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו 9והיכן ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹ

הּניצֹוץ הּמֹוקד10ּובבית הּניצֹוץ11ּובבית ּובית אבטינס ּבית . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
והרֹובין העזרה, ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות ׁשֹומרים12היּו היּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכּפה הּמֹוקד ּבית רבדין13ׁשם. מּקף היה ּגדֹול ׁשל14ּובית ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּביתֿאב וזקני ׁשם15אבן, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ,16ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העזרה .18ּבידם17ּומפּתחֹות ְְְֲַָָָָָ
.Âיׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו אּלא20ּבבגדיֿכהּנה19לא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן, ּכנגד אֹותן ּומּניחין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
הּמלכים21עצמן חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמּטֹות. על ייׁשנּו ְִִֶַַֹׁשּלא
.Êקרי ּבּמסּבה22ארע הֹול מהן, הּקרקע23לאחד ,24ׁשּתחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהשומרים,1) לאחד קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו וכיצד היא, עשה מצות המקדש בית שמירת כי בו יתבאר
השומרים. כל על ממונה לפני2)ושמעמידים תהיו אתם כלומר, העדות, אהל לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא

פלטרין3)תמיד". דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש "גדולה זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות בספר ארמון.
שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין, עליו בלילה.4)שיש גם שמרו כז. לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל

למקדש.5) למדו וממנו במשכן, נאמר מדוייקת.6)זה אינה הפסוק בלשון7)העתקת אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
למדו [ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין, תעשה בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את ושמרו הזה

לאו]. דלאו והשמר קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף שלוש8)כן לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
שם). (תמיד "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: אבטינס"9)פעמים "בית ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא

אבטינס. ממשפחת שהם הקטורת מפטמי האומנים שם לצד10)על הניצוץ משער לפנים אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
(הרא"ש הניצוץ בית הלשכה נקראת לכן מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה

מדות11)שם). המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו ובמדורה המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה שם על
שם]. לתלמוד בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה שלקחו רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה א פרק

"כשיגדל12) ט"ו) הלכה המקדש כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו שלא מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
שנה". כ בן שיהיה עד במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה כשר הוא הרי איש ויעשה עגול.13)הכהן גגו

מהכותל14) יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד בית לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין אבנים של שורות
סביב. מדריגות כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה משורה הכהנים15)קצרה כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל

יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד, שבוע עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה היו16)לעשרים חול ובמקום
בעזרה. ישיבה אין שהרי בלילה.17)ישנים, נעולים היו העזרה היו18)ששערי אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם, כלומר,

שהמפתחות ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם היה "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד, במקום מונחים
בה". תלויות ומתחלפים19)היו ישנים היו והשאר ערים היו שניים או אחד רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
לשעה. כהן20)משעה ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו שעטנז בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא

בהם ליהנות ניתנו כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום מפרשים ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך אלא אינו - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח שלהם.21)(פרק חול בגדי

שם).22) (תמיד קרי למערה.23)טומאת בה שיורד גשר לעזרה.24)הוא להיכנס אסור קרי שבעל המקדש, של
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וטֹובל נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ,25ׁשהּמחּלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב הּׁשערים26וחֹוזר ׁשּנפּתחין עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לֹו והֹול יֹוצא .27ּבּבקר ְֵֵֶַֹ
.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן

מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ,28ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹ

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëהּקרּבן ּבלׁשּכת ׁשֹומרים הּפרכת29ועֹוד ּובלׁשּכת ,30, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּביתֿהּכּפרת .31ואחֹורי ֲֵֵֶַַַֹ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

הּבית ּומׁשמר32הר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא. היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

הּבית הר "איׁש לֹו יׁשן,33ואֹומר ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקלֹו ּכסּותֹו34חֹובטֹו את לּׂשרף לֹו היה ּורׁשּות עד35, . ְְְְְְִֶַַָָֹ

לוי ּבן קֹול ּבעזרה? ּקֹול מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו
מׁשמרּתֹו.36לֹוקה על ׁשּיׁשן נּׂשרפין, ּובגדיו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Èלֹו סמּו הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם יבֹוא37ּבּׁשחר, , ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
מקּדׁש ׁשל והן38הממּנה הּמֹוקד, ׁשּבבית הּכהנים על וידּפק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּקטן הּׁשער את ּופתח הּמפּתח את נטל לֹו. ׁשּבין39ּפֹותחין ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ונכנסּו לעזרה. הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה ּובין הּמֹוקד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבית
לׁשּתי ונחלקּו ּבידם. אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאחריו

ּבֹודקיןכּתֹות: והיּו לּמערב. הֹולכת וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
העזרה ּכל את למקֹום40והֹולכין הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

חבּתין עֹוּׂשי הּגיעּו41ּבית ׁשלֹום!42. אֹומרין: ואּלּו, אּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
חבּתין לעּׂשֹות חבּתין עֹוּׂשי והעמידּו ׁשלֹום? .43הּכל ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָֹ

.·Èולילה לילה ּבכל עֹוּׂשין הּזה ׁשּבת44ּכּסדר מּלילי חּוץ , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּור ּבידם ׁשם45ׁשאין הּדֹולקין ּבּנרֹות ּבֹודקין אּלא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ֵֶֶַָמערבֿׁשּבת.
ּביתֿהּבחירה הלכֹות להֹו ְְְְִִִֵַָסליקּו
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ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיׁש
הּמׁשחה. ׁשמן לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) מּמּנּו. לסּו ׁשּלא ג) ּכמֹוהּו. לעּׂשֹות ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹב)
מזּבח על להקטיר ׁשּלא ה) הּקטרת. ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעּׂשֹות
ׁשּלא ז) הּכתף. על הארֹון לּׂשאת ו) הּקטרת. מן חּוץ ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּזהב
ׁשּלא ט) ּבּמקּדׁש. הּלוי ׁשּיעבד ח) מּמּנּו. הּבּדים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיסּורּו
הּכהן לקּדׁש י) ּבּמקּדׁש. חברֹו ּבמלאכת אחד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעּׂשה
יב) ּברגלים. ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה.
יד) הּמעיל. יּקרע ׁשּלא יג) לעבֹודה. ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה ׁשמן לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות
מׁשחת ׁשמן אתֹו ועּׂשית ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּצריכין

ֶֹקדׁש.
והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עּׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוככה

ּבׁשקל ׁשקל מאֹות חמׁש מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוהּקּדה,
ׁשּנאמר וזהּו ּומאתים. חמּׁשים הּבּׂשם ּומּקנה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש,
ׁשּׁשֹוקלים - ּומאתים חמּׁשים מחציתֹו ּבּׂשם וקּנמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה:
ּכל וׁשחק ּפעם. ּבכל ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאֹותֹו
זּכין ּבמים אֹותן וׁשרה הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד
זית ׁשמן הּמים על ונתן ּבּמים, ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומתּוּקין
הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות, ארּבע לג ּכל לג, עּׂשר ׁשנים והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹהין,
ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן, ונׁשאר הּמים ׁשאבדּו עד האׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ְלדֹורֹות.
לּכל,‚. הּידּוע ׁשּבהּדּו ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטבול.25) רשאי מהטומאה כשפורש מיד אלא לטהרתו ימים ספירת צריך אינו אותו26)בעלֿקרי שגם ואף המוקד. שבבית
במחנה מדרבנן אסור יום וטבול לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה בחול שהיה המוקד בית של החלק
אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום טבול שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים בפנים שנטמא כיוון - לויה

עבודה. לעבוד שעומד יחשדוהו שלא משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי מותר. הבית טבול27)בהר שהוא "לפי
שמש שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין היו28)ו".יום שערים ז' ורמינהו בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד

רבינו כוונת וזוהי שם, שומרים שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים צריכי לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה
שומרים". הכהנים הגדול.29)"שהרי המוקד בבית דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת הפרוכת30)היא אורגים ששם

הכפורת.31)(הרא"ש). ששם קדשים קדשי הבית.32)אחורי הר שר הבית.33)היינו הר לאיש לו ואומר עומד אינו כלומר,
מותר.34) מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק (למעלה לעזרה במקל נכנסין שאין שהפקר35)ואף תשחית, בל משום בזה ואין

(הרא"ש). הפקר לוקה.36)ביתֿדין לוי בן שרק העתים37)משמע כל לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לעלות קרוב שהוא שם המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות,

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב בפרק הוא וכן הפייסות".38)השחר, שעל שבתוך39)"הממונה
לעזרה. המוקד מבית נכנסים שבו הגדול במקומם.40)השער עומדים הכלים כל אם השער41)לראות שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42)המזרחי. הכתות שתי "מורבכת43)נפגשו שנאמר במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה חמין להחם כלומר,
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה בחול44)תביאנה") בין אלקינו בית לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף

בשבת". הדלוקים45)ובין בנרות שאפשר כיוון - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש, שבות שאין פי על אף
במקדש. שבות התירו לא שבת, ודין1)מערב במדבר, ע"ה רבנו משה עשאו ואיך המשחה, שמן לעשות עשה שמצות יבאר
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וטֹובל נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ,25ׁשהּמחּלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב הּׁשערים26וחֹוזר ׁשּנפּתחין עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לֹו והֹול יֹוצא .27ּבּבקר ְֵֵֶַֹ
.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן

מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ,28ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹ

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëהּקרּבן ּבלׁשּכת ׁשֹומרים הּפרכת29ועֹוד ּובלׁשּכת ,30, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּביתֿהּכּפרת .31ואחֹורי ֲֵֵֶַַַֹ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

הּבית ּומׁשמר32הר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא. היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

הּבית הר "איׁש לֹו יׁשן,33ואֹומר ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקלֹו ּכסּותֹו34חֹובטֹו את לּׂשרף לֹו היה ּורׁשּות עד35, . ְְְְְְִֶַַָָֹ

לוי ּבן קֹול ּבעזרה? ּקֹול מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו
מׁשמרּתֹו.36לֹוקה על ׁשּיׁשן נּׂשרפין, ּובגדיו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Èלֹו סמּו הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם יבֹוא37ּבּׁשחר, , ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
מקּדׁש ׁשל והן38הממּנה הּמֹוקד, ׁשּבבית הּכהנים על וידּפק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּקטן הּׁשער את ּופתח הּמפּתח את נטל לֹו. ׁשּבין39ּפֹותחין ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ונכנסּו לעזרה. הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה ּובין הּמֹוקד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבית
לׁשּתי ונחלקּו ּבידם. אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאחריו

ּבֹודקיןכּתֹות: והיּו לּמערב. הֹולכת וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
העזרה ּכל את למקֹום40והֹולכין הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

חבּתין עֹוּׂשי הּגיעּו41ּבית ׁשלֹום!42. אֹומרין: ואּלּו, אּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
חבּתין לעּׂשֹות חבּתין עֹוּׂשי והעמידּו ׁשלֹום? .43הּכל ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָֹ

.·Èולילה לילה ּבכל עֹוּׂשין הּזה ׁשּבת44ּכּסדר מּלילי חּוץ , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּור ּבידם ׁשם45ׁשאין הּדֹולקין ּבּנרֹות ּבֹודקין אּלא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ֵֶֶַָמערבֿׁשּבת.
ּביתֿהּבחירה הלכֹות להֹו ְְְְִִִֵַָסליקּו
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ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיׁש
הּמׁשחה. ׁשמן לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) מּמּנּו. לסּו ׁשּלא ג) ּכמֹוהּו. לעּׂשֹות ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹב)
מזּבח על להקטיר ׁשּלא ה) הּקטרת. ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעּׂשֹות
ׁשּלא ז) הּכתף. על הארֹון לּׂשאת ו) הּקטרת. מן חּוץ ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּזהב
ׁשּלא ט) ּבּמקּדׁש. הּלוי ׁשּיעבד ח) מּמּנּו. הּבּדים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיסּורּו
הּכהן לקּדׁש י) ּבּמקּדׁש. חברֹו ּבמלאכת אחד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעּׂשה
יב) ּברגלים. ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה.
יד) הּמעיל. יּקרע ׁשּלא יג) לעבֹודה. ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה ׁשמן לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות
מׁשחת ׁשמן אתֹו ועּׂשית ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּצריכין

ֶֹקדׁש.
והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עּׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוככה

ּבׁשקל ׁשקל מאֹות חמׁש מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוהּקּדה,
ׁשּנאמר וזהּו ּומאתים. חמּׁשים הּבּׂשם ּומּקנה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש,
ׁשּׁשֹוקלים - ּומאתים חמּׁשים מחציתֹו ּבּׂשם וקּנמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה:
ּכל וׁשחק ּפעם. ּבכל ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאֹותֹו
זּכין ּבמים אֹותן וׁשרה הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד
זית ׁשמן הּמים על ונתן ּבּמים, ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומתּוּקין
הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות, ארּבע לג ּכל לג, עּׂשר ׁשנים והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹהין,
ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן, ונׁשאר הּמים ׁשאבדּו עד האׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ְלדֹורֹות.
לּכל,‚. הּידּוע ׁשּבהּדּו ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטבול.25) רשאי מהטומאה כשפורש מיד אלא לטהרתו ימים ספירת צריך אינו אותו26)בעלֿקרי שגם ואף המוקד. שבבית
במחנה מדרבנן אסור יום וטבול לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה בחול שהיה המוקד בית של החלק
אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום טבול שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים בפנים שנטמא כיוון - לויה

עבודה. לעבוד שעומד יחשדוהו שלא משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי מותר. הבית טבול27)בהר שהוא "לפי
שמש שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין היו28)ו".יום שערים ז' ורמינהו בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד

רבינו כוונת וזוהי שם, שומרים שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים צריכי לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה
שומרים". הכהנים הגדול.29)"שהרי המוקד בבית דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת הפרוכת30)היא אורגים ששם

הכפורת.31)(הרא"ש). ששם קדשים קדשי הבית.32)אחורי הר שר הבית.33)היינו הר לאיש לו ואומר עומד אינו כלומר,
מותר.34) מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק (למעלה לעזרה במקל נכנסין שאין שהפקר35)ואף תשחית, בל משום בזה ואין

(הרא"ש). הפקר לוקה.36)ביתֿדין לוי בן שרק העתים37)משמע כל לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לעלות קרוב שהוא שם המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות,

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב בפרק הוא וכן הפייסות".38)השחר, שעל שבתוך39)"הממונה
לעזרה. המוקד מבית נכנסים שבו הגדול במקומם.40)השער עומדים הכלים כל אם השער41)לראות שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42)המזרחי. הכתות שתי "מורבכת43)נפגשו שנאמר במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה חמין להחם כלומר,
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה בחול44)תביאנה") בין אלקינו בית לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף

בשבת". הדלוקים45)ובין בנרות שאפשר כיוון - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש, שבות שאין פי על אף
במקדש. שבות התירו לא שבת, ודין1)מערב במדבר, ע"ה רבנו משה עשאו ואיך המשחה, שמן לעשות עשה שמצות יבאר
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העץ הּוא והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין
והּקּדה אדם. ּבני ּבֹו ּומתּגּמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא
האדּמים ּכּתבן הּדּקים הּקנים הם בּׂשם ּוקנה הּקׁשט. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהיא
ׁשּנֹותנין הּבּׂשמים מּמיני והם טֹוב, וריחן הדּו מאּיי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּבאים

ּבּצרי. הרֹופאים ְֳִִַָָאֹותם
ולא„. הּזה וכּמׁשקל הּזה ּכּמעּׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוּׂשה

חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד גרע: ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא מעּמיו. ונכרת ּכמהּו ירקח אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקבּועה;
אֹו להתלּמד עּׂשהּו אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעּׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו
ּובׁשֹוגג‰. ּכרת, חּיב - ּבמזיד ּכּזית: הּמׁשחה מּׁשמן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּס

מב זר- על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת יא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּמׁשחה ׁשמן סיכת על אּלא חּיבין ואין מעּמיו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונכרת
ׁשמן ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה - מּמּנּו ׁשּנאמר: מׁשה; ֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעּׂשה
חּוץ אחר ׁשמן נעּׂשה לא ּומעֹולם לי. זה יהיה קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשחת

מׁשה. ׁשעּׂשה ִֶֶַָָמּמה
.Â:ׁשּנאמר אחרים; את הּס ואחד עצמֹו את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד

ּכֹוכבים ועֹובדי ּובהמה ּכלים הּס זר. על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואׁשר
ּבּׂשר על ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּבֹו מתים ׁשּס אֹו ּכמֹותּה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם

.ייס לא ִָָָֹאדם
.Êּומׁשּוח ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

מֹוׁשחין ּכהן ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד. ּדוד ּבית ּומלכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמלחמה
וגֹומר. מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו,

.Áּגדֹול ּכהן היה הּמׁשחה, ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבבית
ּכהּנה ּבגדי לֹובׁש ׁשהיה ּבלבד, ּבגדים ּבלביׁשת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמתרּבה

ְָגדֹולה.
.Ëוס ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכיצד

וּיצק ׁשּנאמר: כ; ּכזה יונית, ּכי ּכמין עיניו ּגּבי על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
ּומלכי לקּדׁשֹו. אתֹו וּימׁשח אהרן ראׁש על הּמׁשחה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹמּׁשמן
ימׁשח ולא ראׁשֹו. על נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבית

ּבּׁשמן. ירּבה ולא אחרֹות, ְְְֲִֵֶֶֶַַֹּבמקֹומֹות
.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן

אּלּו ואין זר, על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשחּו
חּיב; - ּגדֹול וכהן למל אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזרים
וכהן ּבּמׁשמע. אדם ּכל - ייס לא אדם ּבּׂשר על ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכרת. חּיב - ּבמעיו וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול

ּבכּזית. מּמּנּו ׁשּיסּו ְִִִֶֶַַָוהּוא
.‡Èואין הּמעין. ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

לעֹולם; לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות ,מל ּבן מל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמֹוׁשחין
מחלקת ׁשם היתה ואם יּׂשראל. ּבקרב ּובניו הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּזהּו לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
אדֹונּיהּו, מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמל
וזה אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויֹואׁש
אּלא מׁשחֹו, הּמׁשחה בׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשח

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן

.·Èאּלא נתקּדׁשּו לא ּבּמדּבר מׁשה ׁשעּׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
אתם. ויקּדׁש וּימׁשחם ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמׁשיחתן
ּכיון ּכּלן הּכלים אּלא לדֹורֹות, נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻודבר
אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁשּו; ּבמלאכּתן ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁשּו

מתקּדׁשין. הם ּבּׁשרּות - ּבּקדׁש בם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹיׁשרתּו
.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהם ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות

וׁשל ּכסף ׁשל ּכּלן - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, מיני מּׁשאר לעּׂשֹותן ּומּתר היּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזהב
ועֹוּׂשה אֹותם מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן. מתקּדׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻוכּלן

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„Èאּלאּכל אֹותן, סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

חדׁשים. אֹותן ועֹוּׂשין אֹותן ְֲִִִִַָָָמּתיכין
.ÂËאֹותֹו מחזירין אין - ׁשּנפּגם אֹו הּנּצב מן ׁשּנׁשמט ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָסּכין

הּקדׁש ּבין ההיכל ּבצד אֹותֹו גֹונזין אּלא אֹותֹו; מׁשחיזין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואין
עׁשירּות. ּבמקֹום ענּיּות ׁשאין אחרים. ועֹוּׂשין לדרֹום, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָָוהאּולם

.ÊË.עּׂשרֹון וחצי עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש: היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתי
ּכהן מנחת ּבֹו לחּלק - העּׂשרֹון וחצי לּמנחֹות, - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהעּׂשרֹון

יֹום. ׁשּבכל ְֶָָּגדֹול
.ÊÈּוׁשליׁשית ההין, וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָוׁשבע

היּו ּולּמה ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין; ּורביעית ְְְְֲִִִִִִִַַַָָֹֹההין,
הּנסכים למדידת ההין? ּורביעית ההין ּוׁשליׁשית ההין ְְְְֲִִִִִִִִִִִַַַַַָחצי
- לג וחצי הּמנחֹות. ׁשמן למדידת - ולג זבחים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה. מּנרֹות נר לכל ׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדידת

לחבּתין. ֲִִֶֶַַהּׁשמן
.ÁÈהֹואיל ׁשם? היה ולמה הין, ּבֹו למּדד דבר לנּו ְְְִִִֵָָָָָָָָֹואין

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ׁשּמדד מׁשה, מימי ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
וׁשמן סֹוטה למי מים מֹודדין היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובחצי
הּנזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם ׁשהיתה ּוברביעית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלתֹודה.
אּלא נתקּדׁשּו, אּלּו מעּׂשים מּפני ולא מצרע. לטהרת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומים

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָמּפני
.ËÈהאּלּו הּמּדֹות ׁשּמּדֹותּכל אּלא הּׁשרת, ּומּכלי קדׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש ּוכלי ּומּבחּוץ, מּבפנים נמׁשחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּלח
מּדֹות ּוברּוצי קדׁש, - הּלח מּדֹות ּברּוצי ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבפנים.

חל. - ֵַָֹהּיבׁש

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

עּׂשה,‡. מצות ועּׂשּיתּה וׁשנה, ׁשנה ּבכל נעּׂשית ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּקטרת
ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו וגֹומר. סּמים ל קח ואּתה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּולבֹונה. וחלּבנה, ּוׁשחלת, נטף, והן: מּסממניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה סממניה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּוׁשאר
ׁשעֹוּׂשין·. והם מּסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סממנים עּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

מלח מׁשקל ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין מכּון. ּבמׁשקל ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻאֹותן
היּו ולא עׁשן. ׁשּמעלה אחד ועּׂשב הּירּדן וכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסדמית
ּבידם הלכה היה והּוא ידּועים, אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָיֹודעים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכמשקלו. כמעשהו המשחה שמן אותה.1)העושה עושים וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר
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וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
מאה והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולבֹונה
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êהחּמה ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו מחזירין היּו ּבּׁשנה ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּפעמים

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
אף קבּועה. חּטאת מביא ּובׁשֹוגג מזיד; עּׂשה אם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָעּׂשּיתּה,
הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו חציֹו אּלא ּכּלֹו הּמׁשקל עּׂשה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻעל

ּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: ּכרת. חּיב - אּלּו מׁשקלֹות לפי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻועּׂשה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה יעּׂשה אׁשר איׁש לכם, תעּׂשּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ֵַָמעּמיו.
.Èהריח ּפטּור. - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה להתלּמד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשאּה

הּנהנה ּכל ּכדין דינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עּׂשאּה ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּה
ּבמתּכנּתּה לעֹוּׂשה אּלא ּכרת ּתֹורה חּיבה לא ההקּדׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È,יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

אחרת קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
אֹותּה ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינּה
לֹוקה; - נס הּסי אֹו קרּבן, עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָיחיד
וגֹומר. ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

.·Èאין - למקֹום מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
מצוה אּלא העגלֹות, על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמֹוליכין
נפרץ העגלה, על ּונּׂשאֹו ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי הּכתף. על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלנטלֹו
עבדת ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנּׂשאֹו מצוה אּלא ּבעּזא. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפרץ

יּׂשאּו. ּבּכתף עלהם ֲִֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁש
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוּׂשאין - הּכתף על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוּׂשאים

יּׁשמטּו ׁשּלא ונזהרים לפנים. ּופניהם לחּוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹואחֹוריהם
הּטּבעֹותה מן הּבּדים מן אחד ׁשהּמסיר הּטּבעֹות. מן ּבּדים ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

מּמּנּו. יסרּו לא הּבּדים, יהיּו הארן ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע
הלוּים להיֹות עּׂשה ּומצות הּלוי. ׁשבט את יי הבּדיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָההיא
רצּו ׁשּלא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ;2ּפנּויין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לוי ּובן מֹועד. אהל עבדת את הּוא הּלוי ועבד ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
לוּיה מצֹות ּכל עליו מקּבלין3ׁשּקּבל אין - אחד מּדבר חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּכּלן. את ׁשּיקּבל עד ְֵֶֶַַָֻאֹותֹו,
ויהיּו·. הּמקּדׁש. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָעבֹודה

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ויהיּו5ּדלתֹותיו4מהן , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וׁשרת ׁשּנאמר: יֹום. ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן
ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות זהּו אי הלוּים. אחיו ּככל אלהיו יי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשם

עֹולֹות6יי ּכל על ׁשירה? אֹומר ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ? ְֱִִֵֵֵַַָָָָָ
החֹובה עצרת7הּצּבּור ׁשלמי הּיין8ועל נּסּו אבל9ּבעת . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחד.1) מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן ודין המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו (לבמדבר2)יתבאר בספרי
כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף שנאמר [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע עבודתם חלף אומר שהוא "לפי כג) יח,

כורחו". בעל הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין בצידה, שכרה שמתן שוער.3)עשה ולהיות לשמור לשורר,
הדלתות5)לסגור.4) מגיפים שכהנים הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש דלתות "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה

[=הכהנים] הם מגיפים שם שומרים הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים) לחם לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי
הדלתות. את מגיפים הלויים היו אחרים במקומות אבל הדלתות, שמים.6)את שם בו י)7)שמזכירין י, (במדבר שנאמר

חובה. ציבור עולות דהיינו ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על בחצוצרות ועל8)"ותקעתם עולותיכם "על שנאמר
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם קדשיֿקדשים, שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם" שירה9)זבחי אומרים "שאין

אלק משמח אנשים אם ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם ותאמר ט) (שופטים שנאמר היין, על במהאלא ים



קיי ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn f"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
מאה והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולבֹונה
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êהחּמה ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו מחזירין היּו ּבּׁשנה ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּפעמים

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
אף קבּועה. חּטאת מביא ּובׁשֹוגג מזיד; עּׂשה אם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָעּׂשּיתּה,
הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו חציֹו אּלא ּכּלֹו הּמׁשקל עּׂשה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻעל

ּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: ּכרת. חּיב - אּלּו מׁשקלֹות לפי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻועּׂשה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה יעּׂשה אׁשר איׁש לכם, תעּׂשּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ֵַָמעּמיו.
.Èהריח ּפטּור. - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה להתלּמד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשאּה

הּנהנה ּכל ּכדין דינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עּׂשאּה ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּה
ּבמתּכנּתּה לעֹוּׂשה אּלא ּכרת ּתֹורה חּיבה לא ההקּדׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È,יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

אחרת קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
אֹותּה ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינּה
לֹוקה; - נס הּסי אֹו קרּבן, עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָיחיד
וגֹומר. ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

.·Èאין - למקֹום מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
מצוה אּלא העגלֹות, על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמֹוליכין
נפרץ העגלה, על ּונּׂשאֹו ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי הּכתף. על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלנטלֹו
עבדת ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנּׂשאֹו מצוה אּלא ּבעּזא. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפרץ

יּׂשאּו. ּבּכתף עלהם ֲִֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁש
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוּׂשאין - הּכתף על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוּׂשאים

יּׁשמטּו ׁשּלא ונזהרים לפנים. ּופניהם לחּוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹואחֹוריהם
הּטּבעֹותה מן הּבּדים מן אחד ׁשהּמסיר הּטּבעֹות. מן ּבּדים ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

מּמּנּו. יסרּו לא הּבּדים, יהיּו הארן ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע
הלוּים להיֹות עּׂשה ּומצות הּלוי. ׁשבט את יי הבּדיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָההיא
רצּו ׁשּלא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ;2ּפנּויין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לוי ּובן מֹועד. אהל עבדת את הּוא הּלוי ועבד ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
לוּיה מצֹות ּכל עליו מקּבלין3ׁשּקּבל אין - אחד מּדבר חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּכּלן. את ׁשּיקּבל עד ְֵֶֶַַָֻאֹותֹו,
ויהיּו·. הּמקּדׁש. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָעבֹודה

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ויהיּו5ּדלתֹותיו4מהן , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וׁשרת ׁשּנאמר: יֹום. ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן
ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות זהּו אי הלוּים. אחיו ּככל אלהיו יי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשם

עֹולֹות6יי ּכל על ׁשירה? אֹומר ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ? ְֱִִֵֵֵַַָָָָָ
החֹובה עצרת7הּצּבּור ׁשלמי הּיין8ועל נּסּו אבל9ּבעת . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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אחד.1) מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן ודין המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו (לבמדבר2)יתבאר בספרי
כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף שנאמר [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע עבודתם חלף אומר שהוא "לפי כג) יח,

כורחו". בעל הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין בצידה, שכרה שמתן שוער.3)עשה ולהיות לשמור לשורר,
הדלתות5)לסגור.4) מגיפים שכהנים הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש דלתות "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה

[=הכהנים] הם מגיפים שם שומרים הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים) לחם לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי
הדלתות. את מגיפים הלויים היו אחרים במקומות אבל הדלתות, שמים.6)את שם בו י)7)שמזכירין י, (במדבר שנאמר

חובה. ציבור עולות דהיינו ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על בחצוצרות ועל8)"ותקעתם עולותיכם "על שנאמר
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם קדשיֿקדשים, שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם" שירה9)זבחי אומרים "שאין

אלק משמח אנשים אם ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם ותאמר ט) (שופטים שנאמר היין, על במהאלא ים



ycwndקיב ilk zekld - a`Îmgpn f"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמ נדבה הּצּבּורעֹולֹות לּמזּבח10קריבין הּנסכין11לקיץ וכן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עצמן ּבפני ׁשירה12הּבאין עליהן אֹומרין אין -13. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

האֹונן‚. ּולׁשֹורר14לוי לעבד מּתר מּׁשנים15- ּפֹוחתין ואין . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹֻ
לוּים על16עּׂשר ׁשירה לֹומר יֹום ּבכל הּדּוכן על עֹומדים ְְְִִִִַַַַָָָָָ

לעֹולם עד ּומֹוסיפין ּבּפה17הּקרּבן, אּלא ׁשירה אֹומרין ואין . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
היּו ואחרים ּבּפה. עבֹודתּה, ׁשהיא הּׁשירה, ׁשעּקר ּכלי; ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
יּׂשראלים ּומהן לוּים, מהן ׁשיר. ּבכלי מנּגנין ׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָעֹומדים

לּכהּנה הּמּׂשיאין אּלא18מיחסין הּדּוכן על עֹולה ׁשאין . ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
למנין עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֻמיחס.

עּׂשר. ְֵַָָהּׁשנים
וחצֹוצרֹות„. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם 19ּובּמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָ

על20והּצלצל מֹוסיפין ולא נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹ
ׁשנים על מֹוסיפין ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָֹׁשּׁשה.

על21עּׂשר מֹוסיפין ולא חצֹוצרֹות, מּׁשתי ּפֹוחתין ואין . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
ּומאה עד22עּׂשרים ּומֹוסיפין ּכּנֹורֹות, מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין . ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּבלבד. אחד והּצלצל ְְְְִִֶַַָָָלעֹולם.
הּכהנים‰. היּו חדׁשים ּובראׁשי ּכּלם הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

אֹומרי23ּתֹוקעים והלוּים הּקרּבן ּבׁשעת ׁשירה;ּבחצֹוצרֹות ן ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ּׂשמחתכם ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ׁשל עׁשת מן נעּׂשית היתה החצֹוצרה ּבחצצרת. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם
ּכסף24ּכסף ׁשל הּגרּוטאֹות מן אֹותּה עּׂשה ּכׁשרה25. -26; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבהן מנּגנין ׁשהיּו והחלילין ּפסּולה. - מּתכֹות מיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּׁשאר
אּבּוב היה28ׁשּלהן27היה ולא ערב. ׁשּקֹולֹו מּפני קנה, ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני יחידי, ּבאּבּוב אּלא .29מחּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עּׂשר הּמזּבח:30ּבׁשנים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ראׁשֹון ּפסח ׁשני31ּבׁשחיטת ּפסח ּובׁשחיטת טֹוב32, ּוביֹום , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ
עצרת ׁשל הראׁשֹון ּובּיֹום ּפסח, ׁשל ימי33הראׁשֹון ּובׁשמנה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

זה34החג וחליל קרּבן,35. ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הּׁשּבת. את ודֹוחה היא עבֹודה קרּבן ׁשל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוחליל

.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין
ועּׂשרים חמׁש מּבן ללוּים אׁשר זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּכיצד הא ׁשנה. ׁשלׁשים מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ?36ׁשנה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
איׁש ויהיה ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו ללמד, ;37חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עבדתֹו. על איׁש איׁש ֱֲִִֶֶַַָֹׁשּנאמר:
.Áיׁשּוב ׁשנה חמּׁשים ּומּבן ּבלוּים: ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּמקּדׁש נֹוּׂשאין ׁשהיּו ּבזמן אּלא אינֹו - העבדה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּצבא
- לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. נֹוהגת מצוה ואינֹו למקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָמּמקֹום

ּבׁשנים נפסל הּלוי ּבמּומין38אין ּבקֹול;39ולא אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
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היין". על אלא שירה אומרים שאין מכאן הלשכה".10)משמח? תרומות לוקחין11)"ממותר ונדבות מנדרים בטל כשהוא
למזבח. ומקריבין מנחתם12)עולות מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא ציבור קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו

הקרבן. עם באים אם אפילו שירה טעונים אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו אומרים13)ונסכיהם אין צבור נדבת עולת על
אין עצמן בפני הבאים נסכים ועל זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע עולה אף זמן להם קבוע שלמים "מה -

לקולא. רבינו ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על אלא אומרים שאין הקרובים14)אומרים, מן מת לו שמת "זה
סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן להתאבל חייב בספרא15)שהוא הוא כן
שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - מותר, שמחה שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני כנגד16)פרשת במשנה,

שרו לא שהם פי על [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא (דברי שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה
בכלים. המנגנים מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו - להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה שמספרם17)אלא [כיוון

לעולם]. עד מוסיפין כינורות על והרי כינורות תשעה כנגד בנותיהן.18)גם נושאין היו שיר.19)שכהנים כלי הם20)מיני
זו. על זו ומכים מתכות של רחבות חתיכות המזבח.21)שתי לפני מכה שהחליל יום עשר שנים כנגד שנאמר22)וזהו יג: שם

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות", מחצררים ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב כמפורש23)(דברי
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו הכהנים אהרן "ובני ח) י, (במדבר (במדבר24)בתורה שנאמר כח. מנחות

מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס. הקשת מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה כסף חצוצרות "שתי ב) י,
מדרבנן. אלא שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות אבל כסף.25)הכסף, "מקשה26)שברי במנורה שנאמר

חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - החליל.27)היא" של הקנה הוא החלילים.28)ואבוב של לסיום29)כלומר, מגיע כשהיה
וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת כולם מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך מהחלילין אחד היה הנעימה,

גדול. הקול.30)נוי את להנעים הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים ניסן.31)שהיו לחודש עשר ש"מי32)בארבעה
בראשון, הקריב ולא ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה או עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה

השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה שלאחר33)הרי ההשלמה ימי למעט בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין הסוכות.34)העצרת, והכינורות35)חג שהנבלים הדין והוא דווקא, לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב

דוחה. אינו השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה חליל ורק השבת. את נאמר36)דוחים שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר אפשר ואי ועשרים, לעזרה37)חמש נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה

משני הלימוד עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס שאינו כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד לעבודתו
לעבודה הוא כשר שנים חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש הלימוד על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים
אחרי נפסל שאינו עולמים בבית אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי שבן כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל.

כן. לפני גם פסול אינו שנה לעבוד38)חמישים הבא כל שנה, חמשים בן ועד ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
(ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים בן ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא ועבודת עבודה עבודת

עולמים)". מועד39)בבית באהל גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל שם. בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
שבמדבר].

ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn f"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קֹולֹו הּזקנה40ׁשּיתקלקל ּבּמקּדׁש.41מרב לעבֹודתֹו יּפסל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ׁשאינֹו לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

.42הּׁשֹוערים ֲִַ
.Ëהרֹואה חּלקּו43ׁשמּואל הּמל לארּבעה44ודוד הלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אנׁשי וכל ׁשּבת. ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָועּׂשרים
יֹום וכל אבֹות, לבּתי הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמׁשמר

ידּועים אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת האבֹות45מימי וראׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
עבֹודתֹו על איׁש איׁש ׁשּלהן ּביֹום העֹובדים אּלּו .46מחּלקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכלי אל א ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על מזהרין הלוּים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוכל
- יקרבּו לא ימתּו. ולא יקרבּו לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין - לּגע אבל .47לעבֹודה, ֲֲִִַַָָָֻ
.Èּכ הּכהנים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
הםהּכ ּגם ׁשּנאמר: הלוּים; עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין הנים ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻ

אחד יעּׂשה ׁשּלא מזהרים עצמם הלוּים וכן אּתם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת

מּׂשאֹו. ואל עבדתֹו על איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשֹורר;
.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים

מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ולא48ׁשאינּה ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלא אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימתּו.

.49תעּׂשה ֲֶַ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים
עּׂשה ּומצות קדׁשים. קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לקרּבן, ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיא

מקריב. הּוא אלהי לחם את ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹוקּדׁשּתֹו
ּולהקּדים·. הרּבה ּכבֹוד ּבהן לנהג מּיּׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוצרי

ּולבר ראׁשֹון, ּבּתֹורה לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ּדבר לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאֹותם
ראׁשֹון. יפה מנה ולּטל ְִִִָָָָֹראׁשֹון,

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר. וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ודו הּוא חּלקם ׁשמּואל ועּׂשריםּובימי לארּבעה הּמל ד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר,
ליֹום הּׁשּבת ּומּיֹום ׁשּבת, לכל מׁשמר לעבֹודה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלירּוׁשלים
אחריו ׁשהּוא והאחר יֹוצא מׁשמר מתחּלפין, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיגמרּו. עד ְְְְְֲִִִִֶַָָנכנס,
וכל„. ּברגלים. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּומצות

עּמהם, וחֹולק עֹובד - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבֹוא
יבא וכי ׁשּנאמר: .מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל לֹו: אֹומרין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואין

וגֹומר. ׁשערי מאחד ְְִֵֵֵֶַַַָהּלוי
לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה

ּונדבֹות נדרים אבל עצרת; ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּפנים,
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא אֹותן מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותמידין
על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ּברגל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ואין הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹהאבֹות.
האבֹות אֹותם חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחלק

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל ְְְְִִַַָָָָּוקבעּום
.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין הּמׁשמרֹות. ּבכל - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעבֹודת
ּבׁשעה - יּׂשראל מּכל ׁשערי מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יּׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
מּתנֹות ׁשם ואין יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבכהנים?

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

וׁשרת. נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה; יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו, ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלו
קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. ואכילתֹו קרּבנֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהעֹור
ועבֹודתֹו הּקרּבן ועֹור נֹותן, - להקריבֹו ׁשּירצה ּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד הּכהן ְְִֵֶַַַָֹלאֹותֹו
.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את40) לבשם שצריכים הרי אחד". קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שנאמר שם. חולין
האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם אחד כקול נראה שיהא אחרת.41)קולם, מסיבה נתקלקל אם הדין שהרי42)והוא

בוודאי, כשר שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים, לנעילת הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל שהיו בזמן גם
ג. הלכה למעלה ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע ייק43)שלא היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים תוספתא44)רא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט, (א הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק היה45)תענית משמר "ראש כלומר,
יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד היום (=מסמן) אב46)מסיים בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

מצאנו לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש אלא מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני שביומו
זוכים כולם היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש

מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו לא בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך פרשת47)לעבודה זוטא ספרי
ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א בפרק הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר שם שמעוני בילקוט (הובא קרח
החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו דעת ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם אומרים שהיו יא, הלכה

ליגע. מותרין היו טומאה חכמים,48)של גזירת על אלא עובר אינו שמסייע מפורש שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שהרי לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול היה לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת שנוסחא נראה

ממש". בו אין ליה49)"מסייע דריש הרי נמי ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא עליו: וכתב השיגו הראב"ד
(הובא שם זוטא הספרי לשון וזו עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא על סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש
הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים האלקים בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים במה שם): שמעוני בילקוט

תעשה". בלא אלא הלויים על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא אף הלויים הובדלו1)על הכהנים כי בו יתבאר
ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש, לעבודת לוי שבט מכל
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קֹולֹו הּזקנה40ׁשּיתקלקל ּבּמקּדׁש.41מרב לעבֹודתֹו יּפסל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ׁשאינֹו לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

.42הּׁשֹוערים ֲִַ
.Ëהרֹואה חּלקּו43ׁשמּואל הּמל לארּבעה44ודוד הלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אנׁשי וכל ׁשּבת. ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָועּׂשרים
יֹום וכל אבֹות, לבּתי הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמׁשמר

ידּועים אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת האבֹות45מימי וראׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
עבֹודתֹו על איׁש איׁש ׁשּלהן ּביֹום העֹובדים אּלּו .46מחּלקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכלי אל א ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על מזהרין הלוּים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוכל
- יקרבּו לא ימתּו. ולא יקרבּו לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין - לּגע אבל .47לעבֹודה, ֲֲִִַַָָָֻ
.Èּכ הּכהנים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
הםהּכ ּגם ׁשּנאמר: הלוּים; עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין הנים ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻ

אחד יעּׂשה ׁשּלא מזהרים עצמם הלוּים וכן אּתם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת

מּׂשאֹו. ואל עבדתֹו על איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשֹורר;
.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים

מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ולא48ׁשאינּה ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלא אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימתּו.

.49תעּׂשה ֲֶַ

רביעי 1ּפרק
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הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים
עּׂשה ּומצות קדׁשים. קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לקרּבן, ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיא

מקריב. הּוא אלהי לחם את ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹוקּדׁשּתֹו
ּולהקּדים·. הרּבה ּכבֹוד ּבהן לנהג מּיּׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוצרי

ּולבר ראׁשֹון, ּבּתֹורה לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ּדבר לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאֹותם
ראׁשֹון. יפה מנה ולּטל ְִִִָָָָֹראׁשֹון,

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר. וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ודו הּוא חּלקם ׁשמּואל ועּׂשריםּובימי לארּבעה הּמל ד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר,
ליֹום הּׁשּבת ּומּיֹום ׁשּבת, לכל מׁשמר לעבֹודה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלירּוׁשלים
אחריו ׁשהּוא והאחר יֹוצא מׁשמר מתחּלפין, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיגמרּו. עד ְְְְְֲִִִִֶַָָנכנס,
וכל„. ּברגלים. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּומצות

עּמהם, וחֹולק עֹובד - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבֹוא
יבא וכי ׁשּנאמר: .מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל לֹו: אֹומרין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואין

וגֹומר. ׁשערי מאחד ְְִֵֵֵֶַַַָהּלוי
לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה

ּונדבֹות נדרים אבל עצרת; ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּפנים,
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא אֹותן מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותמידין
על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ּברגל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ואין הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹהאבֹות.
האבֹות אֹותם חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחלק

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל ְְְְִִַַָָָָּוקבעּום
.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין הּמׁשמרֹות. ּבכל - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעבֹודת
ּבׁשעה - יּׂשראל מּכל ׁשערי מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יּׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
מּתנֹות ׁשם ואין יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבכהנים?

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

וׁשרת. נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה; יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו, ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלו
קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. ואכילתֹו קרּבנֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהעֹור
ועבֹודתֹו הּקרּבן ועֹור נֹותן, - להקריבֹו ׁשּירצה ּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד הּכהן ְְִֵֶַַַָֹלאֹותֹו
.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את40) לבשם שצריכים הרי אחד". קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שנאמר שם. חולין
האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם אחד כקול נראה שיהא אחרת.41)קולם, מסיבה נתקלקל אם הדין שהרי42)והוא

בוודאי, כשר שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים, לנעילת הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל שהיו בזמן גם
ג. הלכה למעלה ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע ייק43)שלא היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים תוספתא44)רא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט, (א הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק היה45)תענית משמר "ראש כלומר,
יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד היום (=מסמן) אב46)מסיים בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

מצאנו לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש אלא מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני שביומו
זוכים כולם היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש

מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו לא בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך פרשת47)לעבודה זוטא ספרי
ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א בפרק הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר שם שמעוני בילקוט (הובא קרח
החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו דעת ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם אומרים שהיו יא, הלכה

ליגע. מותרין היו טומאה חכמים,48)של גזירת על אלא עובר אינו שמסייע מפורש שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שהרי לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול היה לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת שנוסחא נראה

ממש". בו אין ליה49)"מסייע דריש הרי נמי ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא עליו: וכתב השיגו הראב"ד
(הובא שם זוטא הספרי לשון וזו עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא על סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש
הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים האלקים בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים במה שם): שמעוני בילקוט

תעשה". בלא אלא הלויים על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא אף הלויים הובדלו1)על הכהנים כי בו יתבאר
ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש, לעבודת לוי שבט מכל
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על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהם. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,
והעבֹודה והעֹור ׁשּירצה, ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - הּדחק ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹידי
ּכּלֹו הּקרּבן הרי - ּכלל לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻלאנׁשי

מׁשמר. ְְְִֵַָלאנׁשי
.Ëנֹותנֹו - טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור ּבקרּבנֹות טמא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ועבֹודתֹו ועֹורֹו מׁשמר, ׁשּבאֹותֹו טהֹורים מּומין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָלבעלי
הּטמאים. מׁשמר ְְְְִִֵֵַַָלאנׁשי

.Èּכהן לכל נֹותנֹו - אֹונן והיה ּגדֹול ּכהן ׁשל הּקרּבן ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹהיה
ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר. לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח עֹוּׂשה זה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

ְְָָלקרּבנֹו.
.‡È,אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל

מימֹות אחד ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
אחריו. ׁשל ּביֹום והאחר אחריו, ׁשל ּביֹום והאחר ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,

עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב אב ּבית ְְֵֶֶָָָָָָָֹֻּולכל
.·Èּומֹוׁשחין הּכהנים. לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין

גדֹולה; ּכהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹומר. יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבלבד; גדֹולה ּכהּנה ּבבגדי אֹותֹו מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם
ידֹו את ּומּלא הּמׁשחה ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם - הּבגדים את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּבׁש

ּבּבגדים. ְְִִֶַַָמתרּבה
.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום; אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן
ּוכׁשם מּבניו. ּתחּתיו הּכהן ילּבׁשם ימים ׁשבעת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ ׁשבעה, ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעּׂשה - אחת ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
.„Èאּלא ּבגדים למרּבה הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאין

ׁשחּיב הּמצֹות מן ּבאחד ׁשגג אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפר
וגֹומר; יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: חּטאת, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהן

הם. ׁשוים הּדברים לׁשאר ְְֲִִִֵַָָָָאבל
.ÂËאחד ׁשל ּדין ּבית אּלא ּגדֹול ּכהן מעמידין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאין

ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָוׁשבעים.
מרּבין אין - ּבלבד בּבגדים נתרּבה אם וכן אתֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים ּכהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË.לּמל הּמׁשנה ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה אחד ּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹממּנין
לימין עֹומד ויהיה ממּנה. הּנקרא והּוא סגן, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻוהּוא
יד מּתחת הּכהנים וכל לֹו. הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּכהן

ְַָהּסגן.
.ÊÈמ לכהןועֹוד הּסגן ּכמֹו לסגן להיֹות קתיקֹולין מּנין ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּפחֹות אין אמרּכלין, ּוממּנים מּׁשנים. ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹול.
אינֹו - לפּתח האחד רצה ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹמּׁשבעה,

ויפּתחּו. האמרּכלין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָיכֹול

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכלין, ידי מּתחת ּגזּברין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּוממּנין
ּופֹודין ההקּדׁשֹות, ּכל ׁשּגֹובין הם והּגזּברין ּגזּברין. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁשה
להן הראּויין ּבדברים אֹותן ּומֹוציאין מהן, הּנפּדה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

ְִָלהֹוציאן.
.ËÈּומרּבה ּבגדים. למרּבה קֹודם הּמׁשּוח הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻּכהן

קרי. מחמת ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבגדים
והעֹובר מּום. מחמת לעֹובר קֹודם קרי מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוהעֹובר
מלחמה ּומׁשּוח מלחמה. מׁשּוח לכהן קֹודם מּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹמחמת
לאמרּכל. קֹודם וקּתיקֹול לקּתיקֹול. קֹודם ּוסגן לסגן. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָקֹודם
וראׁש מׁשמר. לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר. קֹודם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹואמרּכל
לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש אב. ּבית לראׁש קֹודם ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹהּמׁשמר
מעלֹות ׁשמנה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. מׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹהדיֹוט

מּזֹו. למעלה ְְִַָזֹו
.Î- הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו. הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמעמידין
ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא ׁשּיהיה והּוא הּמת. לּׂשררּות קֹודם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
:ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה. ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּביראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
והּוא ירּׁשה. ׁשהּמלכּות מלּמד - יּׂשראל ּבקרב ּובניו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
זֹוכה - לּה ׁשהּזֹוכה יּׂשראל, ׁשּבקרב ּׂשררה לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

ּולז רעֹו.לעצמֹו ְְְְַַ
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח, - למלחמה נמׁשח אם הּכהנים: ּכׁשאר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשּכהן נמׁשח. לא - נמׁשח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹלא
מעלין ּכהנים. ּכׁשאר ּכלים, ּבארּבעה מׁשּמׁש - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש
לּׂשררה אֹותֹו מֹורידין ואין מּמּנה, גדֹולה לּׂשררה ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָמּׂשררה
ואין מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין מּמּנה; למּטה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא
סרח. אם אּלא יּׂשראל ׁשּבקרב מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורידין

.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבנֹוי,‡. הּכהנים אחיו מּכל גדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
הּכהנים ּכל - ממֹון לֹו אין ּובמראה. ּבחכמה ּבעׁשר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבכח,
יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, לפי אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנֹותנין

ׁשּבכּלן. ְִֵֶָָֻמעׁשיר
אבל·. למצוה; זה ּכל אּלא מעּכב, אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין

נתרּבה. - מקֹום מּכל נתרּבה ְְִִִִַַָָָָאם
עם‚. ּבעצמֹו יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב

ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא ערם אֹותֹו יראּו ולא העם. ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹׁשאר
- מאחיו הּגדֹול הּכהן ׁשּנאמר: ּכׁשּמסּתּפר. ולא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכּסא
אחרים ׁשּירחצּו הּוא רצה יתרה. גדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמלּמד

ּבידֹו. הרׁשּות - ְְִָָעּמֹו
אפּלּולא„. רּבים, ׁשל לסעּדה ולא הּמׁשּתה לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעצמו.1) כבוד לנהוג ושצריך בכל, מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

dpzne dikf zekld - a`Îmgpn `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו - הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא
ממּצעֹו והּסגן ּכבֹוד. לֹו וחֹולקין הּכהנים אֹותֹו מסּבבין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאּלא
אב ּבית וראׁש מימינֹו, ׁשעבר ּומׁשּוח והּסגן העם, לבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבינֹו
והן ּתנחמּו! לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו ְְְִִַָֹמכּבדין
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש. מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו. העם וכל אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹּבׁשּורה,
מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא !ּכּפרת אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרים

ִַַָהּׁשמים!
.Âמסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּמברין

ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר מתֹו על קֹורע ואינֹו הּספסל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. - קרע ואם יפרם. לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובגדיו
ראׁשֹו את ׁשּנאמר: לעֹולם, ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו יפרע, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ּבזּוג. אּלא ּבתער, מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמערב
ּכאחת. צמח הּוא ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ּבעּקר זֹו ּׂשערה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁש
יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו, לא ּופרע יגּלחּו, לא ראׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ראׁשיהם. ֵֶֶָאת
.Êּכהן לׁשּכת הּנקרא והּוא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּובית

ולא הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ּוכבֹודֹו ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול.
ּבּיֹום. ׁשּתים אֹו ׁשעה אֹו ּבּלילה ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיצא

מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים ּביתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָויהיה
.Áאֹותֹו ּדנין ואין עליו. ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן ּגדֹול ְְְִִִִֵֵָָָָָָֹּכהן

הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד; הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדיני
.אלי יביאּו ִֵֶַָָֹהּגדל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעיד, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין ּבבית הֹול זה הרי - יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èּומצּוה ּבאלמנה אסּור ׁשהּוא קדּׁשה, ּבספר ּבארנּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּוכבר
אינֹו - ׁשּתים נּׂשא ואם נׁשים. ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו הּבתּולה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל
וחֹולצים וחֹולץ, לאחת. ׁשּיגרׁש עד הּצֹום ּביֹום לעבד ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹיכֹול
מּתרת - אּׁשה ּגרׁש ואם אׁשּתֹו. את ּומיּבמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֻלאׁשּתֹו,

העם. לׁשאר ְְִִֵָָָָלהּנּׂשא
.‡Èׁשלׁשה - להׁשּתחוֹות להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבּׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין

וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו. ׁשּבאפֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע
ויׁשּתחוּו הּכהנים אחיו יּכנסּו ׁשּיצא ואחר הּפרכת. את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלֹו

ְְֵויצאּו.
.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. - הּקטרת להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל

זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה ּכיצד? ּכּלן. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש
ּכל אּלא ּבפיס, עֹובד ואינֹו ׁשּלי. האׁשם וזה ׁשּלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּטאת
הּוא והרי ּׁשּירצה. מה ּכל מקריב - להקריב ׁשּירצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעת

הּכהני ּכׁשאר הּגבּול ם.ּבקדׁשי ְְְְֲִִֵַַָָֹ
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן

ּבימינֹו הּסגן אחז - הּכבׁש למחצית הּגיע מימינֹו. ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו.

לאׁש. וזֹורקן עליהן וסֹומ ׁשּבידֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָהאברים
.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו האברים ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹנֹותן
[ּכהן] ויהיה ּבלבד לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק סֹומ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוּׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
ּבעלי על הּסמיכֹות ּכל אבל ּכבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלכהן

הם. ִֵַחּיים
.ÂË;לעבֹודה ּכׁשר הּוא הרי איׁש ויעּׂשה הּכהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיגּדל

עד ּבּמקּדׁש לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹאבל
ּתחּלה לעבֹודה לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עּׂשרים ּבן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה

ׁשירה. אֹומרים ׁשהלוּים ּבׁשעה ְְְִִִִֶֶַָָָָאּלא
.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ּבידֹו; ועֹובד מּׁשּלֹו האיפה עּׂשירית ׁשּיביא עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּלה,
הּמׁשח ּביֹום ליי יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן זה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגדֹול ּכהן וכן האיפה, עּׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹאתֹו.
עבֹודתֹו - האיפה עּׂשירית ׁשּיביא קדם גדֹולה ּבכהּנה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשעבד

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÈזה הרי - ּגדֹול ּכהן ׁשּמּנּוהּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

האיפה עּׂשירית חּנּומביא ּכׁשאר ּבּתחּלה, ּבידֹו ועֹובדּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ׁשנּיה, האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר הדיֹוט; ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר ּגדֹול; ּכהן חּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיא
ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשליׁשית,

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעּׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּיתּבאר.

�
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אּׁשה‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג
על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות, ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין

והמיּדעים הרעים אֹותן ּובאים ּבאׁשּתֹו, ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻההֹוצאה
הּמׁשּתה ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין לֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו
ׁשּמׁשּלחין הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
וׁשֹותין ואֹוכלין הּמעֹות ׁשּׁשלחּו ואֹותם ׁשֹוׁשבינּות; ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָנקראין

ׁשֹוׁשבינין. נקראים החתן ְְִִִִִֶָָָעם

ׁשּלא·. ידּועים, הּדברים גמּורה. מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות
ולא ּבזה; ויׁשּתה ׁשּיאכל ּבׁשביל דינרין עּׂשרה זה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
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הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו - הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא
ממּצעֹו והּסגן ּכבֹוד. לֹו וחֹולקין הּכהנים אֹותֹו מסּבבין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאּלא
אב ּבית וראׁש מימינֹו, ׁשעבר ּומׁשּוח והּסגן העם, לבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבינֹו
והן ּתנחמּו! לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו ְְְִִַָֹמכּבדין
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש. מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו. העם וכל אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹּבׁשּורה,
מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא !ּכּפרת אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרים

ִַַָהּׁשמים!
.Âמסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּמברין

ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר מתֹו על קֹורע ואינֹו הּספסל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. - קרע ואם יפרם. לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובגדיו
ראׁשֹו את ׁשּנאמר: לעֹולם, ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו יפרע, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ּבזּוג. אּלא ּבתער, מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמערב
ּכאחת. צמח הּוא ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ּבעּקר זֹו ּׂשערה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁש
יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו, לא ּופרע יגּלחּו, לא ראׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ראׁשיהם. ֵֶֶָאת
.Êּכהן לׁשּכת הּנקרא והּוא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּובית

ולא הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ּוכבֹודֹו ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול.
ּבּיֹום. ׁשּתים אֹו ׁשעה אֹו ּבּלילה ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיצא

מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים ּביתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָויהיה
.Áאֹותֹו ּדנין ואין עליו. ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן ּגדֹול ְְְִִִִֵֵָָָָָָֹּכהן

הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד; הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדיני
.אלי יביאּו ִֵֶַָָֹהּגדל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעיד, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין ּבבית הֹול זה הרי - יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èּומצּוה ּבאלמנה אסּור ׁשהּוא קדּׁשה, ּבספר ּבארנּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּוכבר
אינֹו - ׁשּתים נּׂשא ואם נׁשים. ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו הּבתּולה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל
וחֹולצים וחֹולץ, לאחת. ׁשּיגרׁש עד הּצֹום ּביֹום לעבד ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹיכֹול
מּתרת - אּׁשה ּגרׁש ואם אׁשּתֹו. את ּומיּבמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֻלאׁשּתֹו,

העם. לׁשאר ְְִִֵָָָָלהּנּׂשא
.‡Èׁשלׁשה - להׁשּתחוֹות להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבּׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין

וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו. ׁשּבאפֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע
ויׁשּתחוּו הּכהנים אחיו יּכנסּו ׁשּיצא ואחר הּפרכת. את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלֹו

ְְֵויצאּו.
.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. - הּקטרת להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל

זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה ּכיצד? ּכּלן. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש
ּכל אּלא ּבפיס, עֹובד ואינֹו ׁשּלי. האׁשם וזה ׁשּלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּטאת
הּוא והרי ּׁשּירצה. מה ּכל מקריב - להקריב ׁשּירצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעת

הּכהני ּכׁשאר הּגבּול ם.ּבקדׁשי ְְְְֲִִֵַַָָֹ
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן

ּבימינֹו הּסגן אחז - הּכבׁש למחצית הּגיע מימינֹו. ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו.

לאׁש. וזֹורקן עליהן וסֹומ ׁשּבידֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָהאברים
.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו האברים ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹנֹותן
[ּכהן] ויהיה ּבלבד לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק סֹומ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוּׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
ּבעלי על הּסמיכֹות ּכל אבל ּכבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלכהן

הם. ִֵַחּיים
.ÂË;לעבֹודה ּכׁשר הּוא הרי איׁש ויעּׂשה הּכהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיגּדל

עד ּבּמקּדׁש לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹאבל
ּתחּלה לעבֹודה לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עּׂשרים ּבן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה

ׁשירה. אֹומרים ׁשהלוּים ּבׁשעה ְְְִִִִֶֶַָָָָאּלא
.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ּבידֹו; ועֹובד מּׁשּלֹו האיפה עּׂשירית ׁשּיביא עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּלה,
הּמׁשח ּביֹום ליי יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן זה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגדֹול ּכהן וכן האיפה, עּׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹאתֹו.
עבֹודתֹו - האיפה עּׂשירית ׁשּיביא קדם גדֹולה ּבכהּנה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשעבד

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÈזה הרי - ּגדֹול ּכהן ׁשּמּנּוהּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

האיפה עּׂשירית חּנּומביא ּכׁשאר ּבּתחּלה, ּבידֹו ועֹובדּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ׁשנּיה, האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר הדיֹוט; ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר ּגדֹול; ּכהן חּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיא
ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשליׁשית,

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעּׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּיתּבאר.

�
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אּׁשה‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג
על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות, ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין

והמיּדעים הרעים אֹותן ּובאים ּבאׁשּתֹו, ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻההֹוצאה
הּמׁשּתה ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין לֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו
ׁשּמׁשּלחין הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
וׁשֹותין ואֹוכלין הּמעֹות ׁשּׁשלחּו ואֹותם ׁשֹוׁשבינּות; ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָנקראין

ׁשֹוׁשבינין. נקראים החתן ְְִִִִִֶָָָעם

ׁשּלא·. ידּועים, הּדברים גמּורה. מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות
ולא ּבזה; ויׁשּתה ׁשּיאכל ּבׁשביל דינרין עּׂשרה זה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
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יחזר - אּׁשה הּוא יּׂשא ׁשאם היה, ׁשּבדעּתֹו מּפני אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלח
ולא אּׁשה זה נּׂשא אם ,לפיכ לֹו. ׁשּׁשלח ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹויׁשלח
מּמּנּו. ּומֹוציא ּבּדין ּתֹובעֹו זה הרי - הּׁשֹוׁשבינּות לֹו ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַהחזיר

ּכיצד?‚. הּוא. ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו יכֹול ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
ואחר ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ּבתּולה, ׁשּנּׂשא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָראּובן
לֹו להחזיר לתּבע יכֹול אינֹו - אלמנה ׁשמעֹון נּׂשא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּכ
ּבבתּולה, אּלא ל מחזיר איני לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשֹוׁשבינּות;
יכֹול אינֹו - אלמנה ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי. ׁשּנתּת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו

ּבתּולה. ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר ְְְְְֲִִֵַָָלתבעֹו
ׁשמעֹון„. ועּׂשה ּובפרהסיא, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעּׂשה

אינֹו - ּבפרהסיא וׁשמעֹון ּבצנעה, ראּובן ׁשעּׂשה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבצנעה,
ּכדר אּלא עּמ עֹוּׂשה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָיכֹול

עּמי. ִִִֶָָׁשעּׂשית
ואכל‰. ׁשֹוׁשבינּות ׁשמעֹון לֹו וׁשלח אּׁשה, ׁשּנּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָראּובן

עצמן, ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר עּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָוׁשתה
ולא ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו; וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹּובא

וׁש ּבּמדינה ׁשהיה אֹו לבֹוא; ּבמקֹוםרצה טבלא, קֹול מע ְְְְִֶַַַָָָָָָָָָ
וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד אחד לקרֹות ּדרּכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
ידע ׁשהרי ּכּלּה; הּׁשֹוׁשבינּות לֹו להחזיר חּיב - ּבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻולא
ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ָּבא.
.Âוׁשתה ּׁשאכל מה דמי לֹו מנּכין - ּבּמדינה ראּובן היה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

היה אם וכן הּׁשֹוׁשבינּות. ׁשאר לֹו ּומחזיר אצלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשמעֹון
עליו לֹו ויׁש לֹו; מנּכין - הֹודיעֹו לא אֹו קראהּו ולא ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹּבּמדינה

הֹודיעֹו. ׁשּלא מּפני ְְִִֵֶֶַֹֹּתרעמת
.Êׁשמעֹון לֹו ׁשלח אחד ּדינר אם ּבנּכּוי: נהגּו מנּכין? ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָוכּמה

יתר ואם ּׁשאכל; מה ּדמי זה ׁשהרי ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחצה. לֹו מנּכה - סלע עד הּדינר ְֱִֶֶֶַַַַַָָעל

.Áוׁשעּור המׁשּלח ּדעת אֹומדין - ּולמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָמּסלע
צר ואם מחצה; לֹו מנּכה - חׁשּוב אדם אם ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָהּׁשֹוׁשבינּות:
מה ׁשעּור אּלא לֹו מנּכה אינֹו - ּבהֹוצאתֹו ּומדקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעין

הּׁשאר. לֹו ּומׁשּלם וׁשתה, ְְְֵֶַַַָָָָּׁשאכל
.Ëימי ּבתֹו ּומת ׁשּנּׂשא אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמת

ּכלּום; ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָהּמׁשּתה
עּמֹו. ואּׂשמח ׁשֹוׁשביני לי ּתנּו להם: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשהרי

.Èלֹו קרא אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר עּמֹו ּׂשמח אם ,ְְְִִִִֵַַַָָָָָלפיכ
הֹואיל - הֹודיעֹו ׁשּלא אֹו ּבּמדינה, היה ׁשּלא אֹו ּבא, ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹולא
ראּובן חּיב ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוׁשלמּו
לא אם ּבנּכּוי אֹו ּכּלּה, אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות ְְְְְֲִִִִַַָָֹֻלהחזיר

ּבּמדינה. עּמֹו היה לא אֹו ְִִִַָָָֹהֹודיעֹו
.‡Èימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת

ּכֹופין - מּיֹורׁשין הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָהּמׁשּתה:
אין - נהגּו ׁשּלא ּומקֹום ּבנּכּוי; להחזיר ראּובן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹיֹורׁשי

ּכלּום. מׁשּלמין ְְְְִִַַהּיֹורׁשין
.·Èימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון ׁשּנּׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת

ּבכל הּׁשֹוׁשבינּות ּומׁשּלמין יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּמׁשּתה

חּיב היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהן נתחּיב ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמקֹום;
ּבנּכּוי. מׁשּלמין - ּבנּכּוי ואם ּכּלּה; מׁשּלמין - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָֻלׁשּלם

.‚È,ּדין ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמּׁשה
ּכעין ּבעֹונתּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה מלוה. ּכמֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאינּה
ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה ראׁשֹון; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנּׂשּואי
לֹו ׁשלח אפּלּו רּבית. מּׁשּום ּבּה ואין ׁשלחּה. זה ּדעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעל
לֹו להֹוסיף מנת על ׁשּלא מּתר; - עּׂשרה לֹו והחזיר ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֻדינר
אֹותֹו לּגּׂש יכֹול ׁשאינֹו מׁשּמטּתּה; הּׁשביעית ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלח.
ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּוא. ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּולתבעֹו
הּבכֹור ואין ראּוי, ׁשהּוא מּפני לּיֹורׁשין; ּכׁשּתחזר ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבראּוי, ְְְְִִֵֵֶָָנֹוטל
.„È,ידֹו ּכׁשּמטה מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו, ּתׁשּורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹולח

והפציר ּתּקח, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלקח, עד ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיפרׁש עד ולתּבע, הּוא לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהרי

מלוה. ְִֶָׁשהּוא
.ÂËּבעת ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו הּׁשֹולח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכן

חסדים; גמילּות ׁשהיא מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אין - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין
ּבלבד. ּבמעֹות אּלא ׁשֹוׁשבינּות דיני נאמרּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹולא

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ב שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

אֹו‡. ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו הּגּדם, אֹו הּפּסח אֹו ְִִֵֵֵֵַַַַַֹהּסֹומא
לכל ּכבריא הּוא הרי - בהן וכּיֹוצא ברגלֹו אֹו בידֹו אֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָבעינֹו

ּומּתנֹותיו. ּבממּכרֹו אֹו ּבמּקחֹו ְְְְְִִַָָָָָּדבריו
מחמת·. ּכחֹו וכׁשל הּגּוף ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאבל

נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו עד ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהחלי
מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע, ׁשכיב [הּנקרא] הּוא - הּמּטה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָעל
לּתן ואמר ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? ּבריא. ּכמּתנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינם
ּכתב לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ ּכ ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹלפלֹוני
קנין; צרי ואינֹו להם, ּׁשּנתן מה ּבכל ּכׁשּימּות הּכל זכּו -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדברי זה ודבר הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּדברי
ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, אּלא ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסֹופרים.
ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹורה,

ִַָקּימים.
מּמּנּו;‚. קֹונין ּבׁשּבת אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר אם ,ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ

.צרי אינֹו הּקנין ְִִֵֶֶַָָׁשּזה
הּׁשֹומע„. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתה. ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי ּדבריו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
זכה‰. - אּמֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לתת ׁשּצּוה מרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשכיב

ּכמֹו ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהעּבר;
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Â- נקבה ואם מנה, יּטל - זכר אׁשּתי ילדה אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נֹוטלת - נקבה ילדה מנה; נֹוטל - זכר וילדה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים,
והּנקבה מנה, נֹוטל הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;
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ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא אּלאלהקנֹותֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר
.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם

קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו
.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב

גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו
מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו

.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו

מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין
.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב

ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר

הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא, ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת
.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו
ּבריא. ּבמּתנת ְְִִֵַַַָמחּיים

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין. צרי אינֹו - מיתה לאחר אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
קנין ּבּה היה ואם הּמקצת. זה קנה - עמד לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹחֹוזר;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה לא -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
מרע, ׁשכיב מּתנת זה ׁשאין מחּיים; והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכל
ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים, מּתנֹות ּכל ּכׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא
לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו אֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהמקּבל

ּבֹו.

.ËÈּבחּיים' ּבּה וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן
הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתּוב ׁשּזה מרע. ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכתּוב
ׁשּכתּוב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא - 'ּובּמות' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
זה. מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו את ליּׁשב סימן - 'מחּיים' ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
- ועמד מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת, ּכמּתנה זה הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין חֹוזר; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָאינֹו
ׁשהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי 'ּכל ׁשּיאמר עד הּים. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמדינת
הּמּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו, אּלא נכסים לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחזק

ַֹּבּכל.
.‡Îאם רֹואין: - לאחרים נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם ּבכּלן; חֹוזר - עמד ּכּלן, קנּו - מת ּכתבם: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
אחד ּכל על מּידֹו וקנּו וכתב, חזר ׁשּׁשּיר אחר ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנמל
ׁשהרי ּבאחרֹון; אּלא חֹוזר אינֹו - עמד ּכּלן, קנּו - מת ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואחד:

הּנׁשארים. הּנכסים ּכל לֹו ְְִִִַַַָָָָנתן
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחֹוזר
.‚Îדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על אף ּדבריו, מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר. - עמד אם ּבמקצת, מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִִִֵֶַָָָָּפי

.„Î,ּבקֹולר והּיֹוצא ּבׁשּירא, והּיֹוצא ּבּים, ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפרּׂש
ּכל - חליֹו עליו והכּביד החלי עליו ׁשּקפץ והּוא ְְְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָָֻוהמסּכן,
ּככתּובין דבריו והרי מיתה, מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
קנּו אפּלּו ועמד, נּצל ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוכמסּורין,

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר, - ּבמקצת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּידֹו
.‰Îהל ולא עמד לא אם לחלי, מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מּתנה. מּתנתֹו - ּבּׁשּוק מׁשענּתֹו ְְְִַַַַַָָָעל
.ÂÎוהל מּמּנּו ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל
קּימת. מּתנתֹו אין - לאו ואם קּימת; מּתנתֹו - מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ּבטלּוואם אּלא אמד, צרי אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הראׁשֹונֹות. ְִַָָמּתנֹותיו

.ÊÎהּזה החלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּתנת
ּפי על אף להם, לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - מת המצּוה זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
חלה ּכ ואחר נרּפא, הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי ׁשּמא ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָראיה;
ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ומת. אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחלי

מת. זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן הּזה החלי ׁשּמּתֹו ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו מּתנה ּתגּלּו לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב
ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מיתה לאחר אּלא אדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָבּה
אמר הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשהקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה
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ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא אּלאלהקנֹותֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר
.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם

קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו
.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב

גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו
מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו

.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו

מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין
.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב

ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר

הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא, ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת
.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו
ּבריא. ּבמּתנת ְְִִֵַַַָמחּיים

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין. צרי אינֹו - מיתה לאחר אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
קנין ּבּה היה ואם הּמקצת. זה קנה - עמד לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹחֹוזר;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה לא -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
מרע, ׁשכיב מּתנת זה ׁשאין מחּיים; והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכל
ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים, מּתנֹות ּכל ּכׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא
לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו אֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהמקּבל

ּבֹו.

.ËÈּבחּיים' ּבּה וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן
הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתּוב ׁשּזה מרע. ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכתּוב
ׁשּכתּוב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא - 'ּובּמות' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
זה. מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו את ליּׁשב סימן - 'מחּיים' ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
- ועמד מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת, ּכמּתנה זה הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין חֹוזר; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָאינֹו
ׁשהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי 'ּכל ׁשּיאמר עד הּים. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמדינת
הּמּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו, אּלא נכסים לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחזק

ַֹּבּכל.
.‡Îאם רֹואין: - לאחרים נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם ּבכּלן; חֹוזר - עמד ּכּלן, קנּו - מת ּכתבם: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
אחד ּכל על מּידֹו וקנּו וכתב, חזר ׁשּׁשּיר אחר ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנמל
ׁשהרי ּבאחרֹון; אּלא חֹוזר אינֹו - עמד ּכּלן, קנּו - מת ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואחד:

הּנׁשארים. הּנכסים ּכל לֹו ְְִִִַַַָָָָנתן
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחֹוזר
.‚Îדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על אף ּדבריו, מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר. - עמד אם ּבמקצת, מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִִִֵֶַָָָָּפי

.„Î,ּבקֹולר והּיֹוצא ּבׁשּירא, והּיֹוצא ּבּים, ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפרּׂש
ּכל - חליֹו עליו והכּביד החלי עליו ׁשּקפץ והּוא ְְְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָָֻוהמסּכן,
ּככתּובין דבריו והרי מיתה, מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
קנּו אפּלּו ועמד, נּצל ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוכמסּורין,

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר, - ּבמקצת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּידֹו
.‰Îהל ולא עמד לא אם לחלי, מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מּתנה. מּתנתֹו - ּבּׁשּוק מׁשענּתֹו ְְְִַַַַַָָָעל
.ÂÎוהל מּמּנּו ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל
קּימת. מּתנתֹו אין - לאו ואם קּימת; מּתנתֹו - מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ּבטלּוואם אּלא אמד, צרי אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הראׁשֹונֹות. ְִַָָמּתנֹותיו

.ÊÎהּזה החלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּתנת
ּפי על אף להם, לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - מת המצּוה זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
חלה ּכ ואחר נרּפא, הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי ׁשּמא ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָראיה;
ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ומת. אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחלי

מת. זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן הּזה החלי ׁשּמּתֹו ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו מּתנה ּתגּלּו לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב
ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מיתה לאחר אּלא אדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָבּה
אמר הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשהקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה
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הּמּתנה',·. את 'ּגּלּו לֹומר צרי אין מיתה מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמצּוה
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - סתם ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

היא. ְִֶֶֻמסּתרת
מקצת‚. אֹו נכסי, ּכל ּפלֹוני יּטל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשכיב

מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', אֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻנכסי,
- לירׁשֹו ׁשראּוי מי על 'יירׁש' אֹו 'יחסן' אמר אם וכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא.

קנה. זה ֲֵֶָָהרי
לא„. - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', פלֹוני 'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאמר

ָָקנה.
ּכל‰. ׁשּכתב מרע לירׁשֹוׁשכיב ראּוי אינֹו אם לאחר: נכסיו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מּׁשּום נֹוטלן - לירׁשֹו ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן -ְְְְְִִִַָָָָָָ
אחת הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻירּׁשה.
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
מּבניו לאחד ּכתבהּו אם אבל יֹורׁשין; מּׁשאר בהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא -ְְְֵֶֶַַָָָֹ
.Âׁשּמא הן? למי נכסי מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

- לירׁשֹו ראּוי אם רֹואין: למי? אּלא להן: ואמר ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלפלֹוני?
מּתנה. מּׁשּום נֹוטלן - לאו ואם ירּׁשה; מּׁשּום ְְְְִִִַָָָָָָֻנֹוטלן

.Êואינֹו הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻּגר
ּכל לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיֹורׁשֹו,
ׁשּלׁשֹון מקצתן. ולא נכסיו ּכל לא מרע, ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹנכסיו
נמצא יקנה, ּתאמר ואם הן; אחד יֹורׁש לגּבי ּומּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻירּׁשה

אביו. את יֹורׁש ִֵֶֶָזה
.Á.קּימת מּתנתֹו - הּגרים מּׁשאר לגר נתן אם ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
.Ëּתנּוהּו ,וכ ּכ אצלי לפלֹוני לֹו ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשכיב

ּתנּוהּו לפלֹוני, ּבידי הּוא ּפּקדֹון פלֹוני ּכלי ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָלֹו;
ּפלֹוני ּביד לי ׁשּיׁש חֹוב הּוא; ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָלֹו;
בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל - הּוא ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודאתֹו
לֹו. נֹותנין - לעּכּו"ם מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין. ּדבריו -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

.Èׁשֹומעין אין - מּתנה לעּכּו"ם לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מּנכסיו. עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו;

.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו עּׂשּו עבּדי ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:
את ּכֹופין - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָעּׂשיתי
מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָהּיֹורׁשין

.·Èלּה עֹוּׂשין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ׁשפחתי ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָֹאמר:
מּכל ּבּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה רּוח, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקרת

מקֹום. ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות ְְֲֲִַַָָָהעבֹודֹות
.‚Èאיני הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה. לא - ּבהן ֶֶָָָֹרֹוצה
.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק

ּבהן. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק וכיון הן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכמסּורין
.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב

ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין ׁשּימּות. עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא. מרע ְְִִַׁשכיב

.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
ּבין לעצמֹו, ולא לאחר לא ּבֹו לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקנין

מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן
.ÊÈּכל נתן ּכיצד? ּבּכל. חזר - ּבמקצת ׁשחזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשכיב

ונתן וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה, הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן

ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
.ÁÈ,לאחר ּכּלן נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

הראׁשֹון קנה - מת אם ּכחֹו: את ליּפֹות ּכדי מּידֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוקנּו
קנה, ראׁשֹון - עמד ואם הּׁשאר; את הּׁשני וקנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמקצת,

קנה. לא ִֵָָֹׁשני
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

ּבּכל. חֹוזר - עמד אם לענּיים, חּלקן אֹו ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹהפקיר
.Î.ּכּבריא קּים ממּכרֹו - מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר
.‡Î- עמד אם קּימֹות, עצמן הּמעֹות אם נכסיו: ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזר. יכֹול אינֹו - הּמעֹות הֹוציא ואם ְֲִִֵֵַַָָֹחֹוזר;
.·Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע ׁשכיב אֹומר: הּוא מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי; ואחזר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי,
היה. ׁשּבריא ראיה להביא המקּבל על - לחזר יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואינֹו
ותעמד ויּפטר, הּסת ׁשבּועת הּנֹותן נׁשּבע - ראיה מצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

הּנֹותן. ּבחזקת ְְְֵֶַַַַַהּקרקע
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר
זֹו.

.„Îּפי על אף ירכֹו, על קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
הרי - להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות מּידֹו וקנּו ּבעדים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

.ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָזֹו
.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם

מרע. ׁשכיב מּתנת ּככל קּימין, ׁשּבּה הּדברים ּכל - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּיֹורׁשין
.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

ׁשליׁש, יד על הּׁשטר ונתן הּיֹורׁשין, מן [אֹו] מּבניו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָאחד
ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,אצל זה יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינּה זֹו הרי - ומת ּתעּׂשה, מה ל ׁשאמר עד הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו:

ְּכלּום.

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

לאחר‡. יּתנּו - ּומת לפלֹוני, מנה ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשכיב
ואין ּדמּו, וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמיתה;

אֹומר. הּוא קבּור מנה על ׁשּמא ְִֵֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
ּביד·. לי ׁשּיׁש פּקדֹון אֹו הלואה ׁשאמר: מרע ׁשכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

למעמד צרי ואין קּימין, ּדבריו - לפלֹוני אֹותּה ּתנּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּפלֹוני
ּבּמה זכה - לפלֹוני ּפלֹוני ׁשטר ּתנּו אמר: אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשלׁשּתן.
מׁש ׁשּלא ּפי על אף ּומסר, ּכתב ּוכאּלּו ּבּׁשטר, ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיׁש
ּבמּת ׁשּנתן זה ׁשטר למחל יכֹול הּיֹורׁש ואין נתהּׁשטר. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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לחברֹו, חֹוב ׁשטר נֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָׁשכיב
חֹוב, ׁשטר ׁשּנתן מרע ּוׁשכיב מחּול; - הּיֹורׁש ּומחלֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָוחזר
ּבׁשטר הראיה ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול הּיֹורׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאין
מן הּוא ׁשּלֹו הּׁשטר זה עדין הּיֹורׁש לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
ׁשהיא ּפי על אף מרע, ׁשכיב ּומּתנת ּומֹוחלֹו; ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּתֹורה
ׁשּבׁשטר ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָמּדבריהם,
ּולפיכ קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא לידֹו והּגיע הּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמן

מֹוחל. ֵֵאינֹו
.‚- 'ּתנּו' אמר אם ּבידי, לפלֹוני מנה ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשכיב

יׁש 'מנה אמר לא ׁשּמא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' אמר לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנֹותנין,
להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפלֹוני

ָממֹון.
חׁשׁש„. ׁשם היה ולא הֹודאה, ּדר זה אמר אם ,ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלפיכ

'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין - ְְֲִִֶַַַַָָָֹהערמה
ּתבה‰. ּבׁשּדה מעֹות ׁשהטמין אביהם את ראּו ּבֹו: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכּיֹוצא

אם הן': ׁשני מעּׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומגּדל,
ּכלּום. אמר לא - ּכמערים אם קּימין; ּדבריו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּכמֹוסר

.Âאביכן את ראיתי אני להם: ואמר אחד ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
הם', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה מעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהטמין
ּכלּום; אמר לא - ּבּבית טמּונין היּו אם הן': מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ'ׁשל
לּטל יכֹול ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו קּימין. ּדבריו - ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבּׂשדה

ּכלּום. אמר לא - לאו ואם קּימין; ּדבריו -ְְְִִַַָָָָָֹ
.Êידע ולא אביו לֹו ׁשהּניח מעֹות על מצטער ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי

ּפלֹוני ּבמקֹום הם, וכ ּכ ּבחלֹום: לֹו ואמרּו החּביאם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהיכן
ּפלֹוני ּבמקֹום ּומצאן הן, ׁשני מעּׂשר וׁשל הן, ּפלֹוני וׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהן,
ואמרּו מעּׂשה, היה זה - לֹו ׁשּנאמר ּובּמנין לֹו ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי ְְֲֲֲִִִִִֵַָֹֹחכמים:
.Áואמרּו מנה, ּבידֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשכיב

ונׁשּבעין נאמנין, - 'ּפרעּתיו' אבינּו לנּו ואמר חזר ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָיתֹומים:
הּסת. ׁשבּועת זה ְֵֶֶַַעל

.Ëאבינּו לנּו ואמר חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִִַַַָָָָָָאמר
נאמנין. אין - ְְֱִִֵֶַָ'ּפרעּתיו'

.Èאין - נתּנּו יתֹומים: ואמרּו ּבידי, לפלֹוני מנה : ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאמר
לּתן? ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין 'ּתנּו', אמר לא ׁשהרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמנין;

.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר
ׁשּנתנּו. הּסת ְְֵֶֶַָׁשבּועת

.·Èזה מנה הֹול לֹו: ואמר לאחד מנה ׁשּנתן מרע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשכיב
לֹו ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם ׁשּמת: ּומצאֹו והל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפלֹוני,
ׁשכיב ׁשּדברי לֹו; ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו - מרע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשכיב
יחזרּו - קּים היה לא ואם הן. וכמסּורין ּככתּובין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמרע

למת. קנין ׁשאין מׁשּלח; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָליֹורׁשי
.‚Èלפ זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע מאֹותׁשכיב ּוׁשלׁש לֹוני, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּקֹודם אֹומרין: אין - לפלֹוני זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַזּוז
חֹולקין - מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם ,לפיכ זכה. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹּבּׁשטר
- חֹוב ׁשטר עליו יצא ואם להן. ּׁשּכתב מה לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּנמצא
ּכיצד? להן. ּׁשּכתּוב מה ּכפי ואחד אחד מּכל מּכּלן, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגֹובה
מאה, נֹותן הּמאתים ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה

נֹותן מאֹות הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָּובעל
ִַָמאתים.

.„Èׁשלׁש ואחריו לפלֹוני, זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָאבל
הּקֹודם ּכל - לפלֹוני מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמאֹות
מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËּפלֹוני יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשכיב

ׁשּיׁש ּדבר להם הקנה ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפרֹות
ּכדּבּור הן הרי ּבהן וכּיֹוצא והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו
ּכדי לפלֹוני זה ּבית ּתנּו אמר: אם אבל נקנין. ׁשאין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוכׁשנה
ּכדי לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּידּור
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּפרֹות,

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

אין‡. - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע הּבנֹותׁשכיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו

ּבהן אין קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ּתלמיד מהם אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קֹודם. הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן מהן אחד והיה חכם, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּתלמיד
אֹו קרֹובים ׁשניהם קֹודם. ׁשכן - קרֹוב ואחד ׁשכן אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהיה
הּדּינין יעּׂשּו - חכמים ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם
- אמר זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם; ׁשּיראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

רּבים. היּו אם וכן לֹו. ְְִִִֵַָנֹותנין
חֹולקין„. - ּופלֹוני ּופלֹוני לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵֶָָּבׁשוה,
מחצה,‰. נֹוטל ּפלֹוני חֹולקין: - ּולבני לפלֹוני נכסי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָאמר:

לי נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעּׂשה מחצה. ּבניו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
הּבנים וכל מחצה, היא ּתּטל חכמים: ואמרּו ;ְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹולבני

ֱֶָמחצה.
.Âּפלֹוני ּבני נֹוטלין - ּפלֹוני ולבני ּופלֹוני לפלֹוני : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאמר

מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,
.Êּתנּו מחצה. יּטל - ּבנכסי ּפלֹוני יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מי ויׁש עּׂשר. מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי לפלֹוני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק
הּנכסים. רביע יּטל ְְִִִֶַַָָֹׁשהֹורה:

.Áלי ׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב
מעּוט, הרי - לחבית חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל -ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נֹוטל - לּקדרה חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. ׁשמינית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹויּטל
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לחברֹו, חֹוב ׁשטר נֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָׁשכיב
חֹוב, ׁשטר ׁשּנתן מרע ּוׁשכיב מחּול; - הּיֹורׁש ּומחלֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָוחזר
ּבׁשטר הראיה ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול הּיֹורׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאין
מן הּוא ׁשּלֹו הּׁשטר זה עדין הּיֹורׁש לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
ׁשהיא ּפי על אף מרע, ׁשכיב ּומּתנת ּומֹוחלֹו; ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּתֹורה
ׁשּבׁשטר ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָמּדבריהם,
ּולפיכ קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא לידֹו והּגיע הּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמן

מֹוחל. ֵֵאינֹו
.‚- 'ּתנּו' אמר אם ּבידי, לפלֹוני מנה ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשכיב

יׁש 'מנה אמר לא ׁשּמא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' אמר לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנֹותנין,
להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפלֹוני

ָממֹון.
חׁשׁש„. ׁשם היה ולא הֹודאה, ּדר זה אמר אם ,ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלפיכ

'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין - ְְֲִִֶַַַַָָָֹהערמה
ּתבה‰. ּבׁשּדה מעֹות ׁשהטמין אביהם את ראּו ּבֹו: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכּיֹוצא

אם הן': ׁשני מעּׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומגּדל,
ּכלּום. אמר לא - ּכמערים אם קּימין; ּדבריו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּכמֹוסר

.Âאביכן את ראיתי אני להם: ואמר אחד ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
הם', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה מעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהטמין
ּכלּום; אמר לא - ּבּבית טמּונין היּו אם הן': מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ'ׁשל
לּטל יכֹול ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו קּימין. ּדבריו - ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבּׂשדה

ּכלּום. אמר לא - לאו ואם קּימין; ּדבריו -ְְְִִַַָָָָָֹ
.Êידע ולא אביו לֹו ׁשהּניח מעֹות על מצטער ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי

ּפלֹוני ּבמקֹום הם, וכ ּכ ּבחלֹום: לֹו ואמרּו החּביאם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהיכן
ּפלֹוני ּבמקֹום ּומצאן הן, ׁשני מעּׂשר וׁשל הן, ּפלֹוני וׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהן,
ואמרּו מעּׂשה, היה זה - לֹו ׁשּנאמר ּובּמנין לֹו ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי ְְֲֲֲִִִִִֵַָֹֹחכמים:
.Áואמרּו מנה, ּבידֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשכיב

ונׁשּבעין נאמנין, - 'ּפרעּתיו' אבינּו לנּו ואמר חזר ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָיתֹומים:
הּסת. ׁשבּועת זה ְֵֶֶַַעל

.Ëאבינּו לנּו ואמר חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִִַַַָָָָָָאמר
נאמנין. אין - ְְֱִִֵֶַָ'ּפרעּתיו'

.Èאין - נתּנּו יתֹומים: ואמרּו ּבידי, לפלֹוני מנה : ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאמר
לּתן? ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין 'ּתנּו', אמר לא ׁשהרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמנין;

.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר
ׁשּנתנּו. הּסת ְְֵֶֶַָׁשבּועת

.·Èזה מנה הֹול לֹו: ואמר לאחד מנה ׁשּנתן מרע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשכיב
לֹו ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם ׁשּמת: ּומצאֹו והל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפלֹוני,
ׁשכיב ׁשּדברי לֹו; ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו - מרע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשכיב
יחזרּו - קּים היה לא ואם הן. וכמסּורין ּככתּובין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמרע

למת. קנין ׁשאין מׁשּלח; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָליֹורׁשי
.‚Èלפ זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע מאֹותׁשכיב ּוׁשלׁש לֹוני, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּקֹודם אֹומרין: אין - לפלֹוני זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַזּוז
חֹולקין - מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם ,לפיכ זכה. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹּבּׁשטר
- חֹוב ׁשטר עליו יצא ואם להן. ּׁשּכתב מה לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּנמצא
ּכיצד? להן. ּׁשּכתּוב מה ּכפי ואחד אחד מּכל מּכּלן, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגֹובה
מאה, נֹותן הּמאתים ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה

נֹותן מאֹות הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָּובעל
ִַָמאתים.

.„Èׁשלׁש ואחריו לפלֹוני, זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָאבל
הּקֹודם ּכל - לפלֹוני מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמאֹות
מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËּפלֹוני יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשכיב

ׁשּיׁש ּדבר להם הקנה ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפרֹות
ּכדּבּור הן הרי ּבהן וכּיֹוצא והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו
ּכדי לפלֹוני זה ּבית ּתנּו אמר: אם אבל נקנין. ׁשאין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוכׁשנה
ּכדי לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּידּור
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּפרֹות,

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

אין‡. - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע הּבנֹותׁשכיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו

ּבהן אין קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ּתלמיד מהם אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קֹודם. הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן מהן אחד והיה חכם, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּתלמיד
אֹו קרֹובים ׁשניהם קֹודם. ׁשכן - קרֹוב ואחד ׁשכן אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהיה
הּדּינין יעּׂשּו - חכמים ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם
- אמר זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם; ׁשּיראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

רּבים. היּו אם וכן לֹו. ְְִִִֵַָנֹותנין
חֹולקין„. - ּופלֹוני ּופלֹוני לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵֶָָּבׁשוה,
מחצה,‰. נֹוטל ּפלֹוני חֹולקין: - ּולבני לפלֹוני נכסי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָאמר:

לי נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעּׂשה מחצה. ּבניו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
הּבנים וכל מחצה, היא ּתּטל חכמים: ואמרּו ;ְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹולבני

ֱֶָמחצה.
.Âּפלֹוני ּבני נֹוטלין - ּפלֹוני ולבני ּופלֹוני לפלֹוני : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאמר

מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,
.Êּתנּו מחצה. יּטל - ּבנכסי ּפלֹוני יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מי ויׁש עּׂשר. מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי לפלֹוני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק
הּנכסים. רביע יּטל ְְִִִֶַַָָֹׁשהֹורה:

.Áלי ׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב
מעּוט, הרי - לחבית חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל -ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נֹוטל - לּקדרה חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. ׁשמינית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹויּטל
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- לּטפיח חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. מן עּׂשר מּׁשנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחלק
דעּתֹו גּלה ׁשהרי ׁשּבּבֹור; הּיין מן עּׂשר מּׁשּׁשה חלק ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנֹוטל

נתּכּון. מּועט ְְִֵֵֶֶַָׁשּלחלק
.Ë.אחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין ְְְִִִִִֵֵֵַַָואין
.Èנֹוטלת - הּבנים מן ּכאחד אׁשּתי ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשכיב

מצטרפין - הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו. ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָּכאחד
ּכיצד? ּכּלן. עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעם
ׁשנים לֹו נֹולדּו זמן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהיּו
הּממֹון. ּכל ׁשתּות ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד נֹוטלת -ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהם נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה
לּה אין - הּצּואה זמן אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּצּואה.

ּברׁשּותֹו. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין חלק; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
.·Èנֹוטל - לפלֹוני לי ׁשּיׁש מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב

אמר: ּבהן. וכּיֹוצא ּוּׂשעֹורים חּטים לא אבל ּתׁשמיׁשֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלי
הּכל. נֹוטל - ׁשּלי מּטלטלין ְְִִִֵֶַַָֹּכל

.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין, ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים
לארץ. מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

.„Èוכּיֹוצא הּתחּתֹונה רחים אף נֹוטל - הּמּטלטל ּכל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָאמר:
ָּבּה.

.ÂËהּמּטלטלין ּכל נֹוטל - לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשכיב
והעֹופֹות. והּבהמה והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל הּנכסים. ּבכלל הּכל - ספרים ׁשאר עם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהּתפּלין
,לפיכ אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפסֹו ְִִִִֵָָאם
.ÊËּכראּוי ּבכֹורי לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו. ונֹוטל נֹוטלן - ְְְֵָָלֹו
.ÊÈּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר

נֹוטל. - זּוז מאתים רצה נֹוטל, -ִֵֵַָָָ
.ÁÈּכראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן

ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
העליֹונה. ְֶַָָעל

.ËÈ- לֹו ּכראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
חֹובֹו. אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר חֹובֹו. את ונֹוטל ְְְֵֵֶֶַָָָנֹוטלן

.Îויּׂשא לפלֹוני זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב
מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָבּתי
הּבת יּׂשא ולא הּמעֹות לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּירצה

יּקח אמר: אם אבל יּקח. -- זּוז מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ
הּבת. ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי

.‡Îלבּתי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשכיב
ּבׁשּומת להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם לכתּבתּה, אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
אּלא נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדּוניא
אּלא סתם, זּוז מאֹות ארּבע אמר לא ׁשהרי זּוז; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאתים
ּבכתּבתּה ׁשּומתֹו ּׁשּתהיה מה לּה ּתנּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּבכתּבתּה.

זּוז. מאֹות ְֵַַארּבע
.·Î;ּכלים וכ ּכ ּבגדים, וכ ּכ לבּתי נדּוניא ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָאמר:

ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - ּכן אחר והּכלים הּבגדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוזלּו
ּדמי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו אמר: אם וכן הּזֹול. ּכׁשער ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָלּה

ארּבע לּה ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - הּיין והּוקר לבּתי, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָהּיין
ּתנּו ואמר: ּבקֹולר יֹוצא ׁשהיה ּבאחד, מעּׂשה זּוז. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמאֹות
ואמרּו ּפלֹוני; מקֹום ׁשל מהּיין זּוז מאֹות ארּבע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלפלֹוני
נתּכּון ׁשּלא הּיין. אֹותֹו מּדמי זּוז מאֹות ארּבע יּטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹחכמים:
אּלא נתּכּון ולא זּוז, מאֹות ארּבע מׁשקל הּיין מן לֹו לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹזה
מעּׂשה וׁשּוב ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי ׁשּיחדן, וזה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלדמים;
אמרּו דקל; חצאי ׁשני והּניח לבּתי, הּדקל ׁשאמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחד
דקל. ׁשּקרא והם נתּכּון, ׁשּלזה חצאים. הּׁשני ּתּטל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחכמים:
מאה הּמחזיק ּבית לפלֹוני ּתנּו ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשּוב
ועּׂשרים; מאה מחזיק המצּוה לזה ׁשּיׁש הּבית ונמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכֹורין,
לזה ׁשּכּונתֹו מראין ׁשהּדברים זה. ּבבית זכה חכמים: ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָואמרּו
ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן נֹותן. יפה ּבעין - הּנֹותן ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה;

ֵאּלּו.
.‚Îאֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשכיב

ל ּתּתנּו אל מסּפיקׁשאמר: ׁשאינֹו ונמצא ׁשקל, אּלא הם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּלא צרּכן; ּכל להם נֹותנים - ׁשּבת ּבכל סלע אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם
ירויחּו ׁשּמא אֹותם, לזרז אּלא ּבניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּכּון

מּדי. יֹותר ְִֵַָָּבהֹוצאה
.„Îסֹופדין אין - ּתסּפדּוהּו אל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשכיב

על ׁשּיחּוס לֹו ׁשֹומעין אין - מּנכסיו ּתקּברּוהּו אל ְְְְִִִֵֶַַָָָאֹותֹו.
ּבלא להּניחֹו ׁשאסּור הּצּבּור, על עצמֹו ויּפיל ּבניו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממֹון

מּנכסיו. לקברֹו הּיֹורׁשין את ּכֹופין אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקבּורה,
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יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני ּפלֹוני ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב
ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּוהּו ולא לבּדֹו, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹאֹותֹו
ּדבריו - יֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו הּבנֹות, ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבין

ִַָקּימין.
קּימין.·. ּדבריו אין - הּבריא ְֲִִֵַַָָָָָאבל
אין‚. - לפלֹוני ואחריו לפלֹוני, נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב

ראׁשֹון. ּׁשּׁשּיר מה אּלא ִִִֵֵֶֶַַָלּׁשני
מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם

הּוא הרי ליֹורׁש מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ּכלּום; לּׁשני אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבנים
ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין וירּׁשה ירּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון

לפלֹוני'. ְְֲִִַָ'ואחריו
על‰. ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא לזה:אבל וכתב זה, ּדר ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני ואחרי ,ל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנכסי
ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ּבין ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראׁשֹון,

ְְָלירׁשֹו.
.Âוהיה לפלֹוני, ואחרי ,ל נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשכיב

נֹותן אני ירּׁשה מּׁשּום לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻראׁשֹון
הּׁשני - הפסקּתיה והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל
יד על הּמעֹות נתן אם ,לפיכ הראׁשֹון. ּׁשּמׁשּיר מה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָקֹונה
מּׁשּום ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשליׁש,
יהיה מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותנם אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻירּׁשה
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ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפלֹוני
להם. ְִֶַָמסּפיק

.Ê;ׁשני קנה - ראׁשֹון מת לפלֹוני: ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי
ראׁשֹון ּבחּיי ׁשני מת הּׁשני; יֹורׁשי ׁשל אּלּו הרי - ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַמת

ראׁשֹון. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים יהיּו -ְְְִִִֵֶַָ
.Áאסּור ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואף

ׁשּימּות עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופֹו, ולּתן למּכר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלראׁשֹון
הּׁשני. ְְִִֵֶַויזּכה

.Ëמֹוציא הּׁשני אין - ּבמּתנה ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם
אּלא הּפרֹות מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּיד
רׁשע. נקרא - למּכר לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּנׁשאר.
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין. מעּׂשיו - למת ּתכריכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָועּׂשאן
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו מּתנה לבנֹו נתנן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָלאחרים;
ׁשכיב מּתנת נתנֹו אם וכן ּכלּום. עּׂשה לא - מּיֹורׁשיו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עּׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני. יקנה ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף אּלּו, מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותם מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.
אֹו אּפֹותיקי, עּׂשאן אפּלּו ּכלּום. להם מגּבין אין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּכלּום, אּלּו מּנכסים ּגֹובין אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּייחדן

ׁשני. ׁשל הן הרי ֲִֵֵֵֶֶָאּלא
.·Èואחרי ,ל נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני,
ואחרי ,לי נכסי נּׂשּואה: ּכׁשהיא לּה אמר ואם הּבעל. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּיד
ׁשּזכתה ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ומתה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפלֹוני,
לּה אמר ּכאּלּו נמצא נּׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי על ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבנכסים
מכרה אם ,לפיכ הּבעל. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפרּוׁש:
יעמדּו - ּבעלּה ּתחת ּומתה ּבעלּה, ּתחת ּכׁשהיא אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָנכסים
מּפני הּלֹוקח מּיד הּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח. ּביד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנכסים
הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי - נּׂשּואה ּכׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמכרה
לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי הּׁשני, מּיד ּומֹוציא חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּלֹוקח
ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא

ל והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ּומתהנכסי נּׂשּואה, ּבת ֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן

למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול
מחּברים ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמּפני
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא

וזה 'מחּיים'; ּבֹו ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, גמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר ּכמי - 'ּובּמות' ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה. הּוא הּׁשטר ְֵֶַָנֹויי
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא מעּׂשה ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

והרי ּבנדיבים. לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאדם,
יחיה. מּתנת וּׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּתנה זכּיה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָסליקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום
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הּׁשּתפין. ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין
ודין ׁשּלֹו. הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו מהם אחד ּכל נזק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהרחקת

הּמצר. ֶֶַַַּבעל
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מאח‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ּׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה דאחד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
בּה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׂשדה,
ּביניהם ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו גר, נכסי אֹו ההפקר, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמן
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבקרקע, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות
ׁשאר את ּכֹופה - חלּקה ּדין קרקע ּבאֹותּה יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלבּדֹו:
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ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפלֹוני
להם. ְִֶַָמסּפיק

.Ê;ׁשני קנה - ראׁשֹון מת לפלֹוני: ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי
ראׁשֹון ּבחּיי ׁשני מת הּׁשני; יֹורׁשי ׁשל אּלּו הרי - ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַמת

ראׁשֹון. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים יהיּו -ְְְִִִֵֶַָ
.Áאסּור ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואף

ׁשּימּות עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופֹו, ולּתן למּכר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלראׁשֹון
הּׁשני. ְְִִֵֶַויזּכה

.Ëמֹוציא הּׁשני אין - ּבמּתנה ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם
אּלא הּפרֹות מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּיד
רׁשע. נקרא - למּכר לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּנׁשאר.
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין. מעּׂשיו - למת ּתכריכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָועּׂשאן
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו מּתנה לבנֹו נתנן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָלאחרים;
ׁשכיב מּתנת נתנֹו אם וכן ּכלּום. עּׂשה לא - מּיֹורׁשיו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עּׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני. יקנה ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף אּלּו, מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותם מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.
אֹו אּפֹותיקי, עּׂשאן אפּלּו ּכלּום. להם מגּבין אין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּכלּום, אּלּו מּנכסים ּגֹובין אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּייחדן

ׁשני. ׁשל הן הרי ֲִֵֵֵֶֶָאּלא
.·Èואחרי ,ל נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני,
ואחרי ,לי נכסי נּׂשּואה: ּכׁשהיא לּה אמר ואם הּבעל. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּיד
ׁשּזכתה ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ומתה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפלֹוני,
לּה אמר ּכאּלּו נמצא נּׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי על ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבנכסים
מכרה אם ,לפיכ הּבעל. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפרּוׁש:
יעמדּו - ּבעלּה ּתחת ּומתה ּבעלּה, ּתחת ּכׁשהיא אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָנכסים
מּפני הּלֹוקח מּיד הּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח. ּביד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנכסים
הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי - נּׂשּואה ּכׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמכרה
לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי הּׁשני, מּיד ּומֹוציא חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּלֹוקח
ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא

ל והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ּומתהנכסי נּׂשּואה, ּבת ֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן

למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול
מחּברים ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמּפני
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא

וזה 'מחּיים'; ּבֹו ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, גמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר ּכמי - 'ּובּמות' ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה. הּוא הּׁשטר ְֵֶַָנֹויי
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא מעּׂשה ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

והרי ּבנדיבים. לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאדם,
יחיה. מּתנת וּׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּתנה זכּיה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָסליקּו

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום
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הּׁשּתפין. ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין
ודין ׁשּלֹו. הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו מהם אחד ּכל נזק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהרחקת

הּמצר. ֶֶַַַּבעל
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מאח‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ּׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה דאחד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
בּה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׂשדה,
ּביניהם ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו גר, נכסי אֹו ההפקר, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמן
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבקרקע, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות
ׁשאר את ּכֹופה - חלּקה ּדין קרקע ּבאֹותּה יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלבּדֹו:

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



a`Îmgpnקכב `"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחד אין - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין
ּבּמה ּבמּטלטלין. הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהן
ּבּמקֹום חלקֹו את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
אבל הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁש ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהן
ּדין ּבּה ׁשאין ּפי על אף חלקֹו, מּכיר מהן אחד היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
חלקֹו ּבין להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻחלּקה

חברֹו. ְֲֵֵֶלחלק
דין·. ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד

ּכלי: אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלקּו, אפׁשר ׁשאי ּבדבר אֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻחלּקה,
הּדין - הּזה ּבּׁשער מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמכר
אבל מּמּנּו. לקנֹות אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹעּמֹו,
אינֹו - יקנה ּבּמה ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאם
ׁשהרי הּזֹול; ּכּׁשער אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכֹול
ׁשאמּכר. אּלא ׁשאקנה, רצֹוני אין לֹו: לֹומר יכֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹחברֹו
להם ׁשהּניח עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני :ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפיכ
הּׂשכר - לּׂשכר האב עּׂשאן אם הּבד: ּבית אֹו מרחץ ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאביהם
לעצמֹו האב עּׂשאן ּבּׁשּתפּות; לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלאמצע,
ּבהם מׁשּתּמׁשין אּלא אֹותם, להּׂשּכיר אחיו לכף יכֹול אינֹו -ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ל קח לעני: אֹומר עׁשיר והרי אביהם. ׁשהׁשּתּמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
עבדים, ל קנה הּבד; ּבבית אֹותם ועּׂשה ּובֹוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָזיתים,
לקנֹות העׁשיר את ּכֹופה העני ואין ּבּמרחץ. וירחצּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָויבֹואֹו
והריני לי, מכר אֹו מּמּני קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹחלקֹו.
ּכל אמר עּמֹו. הּדין - וקֹונין לאחרים מֹוכר אֹו וקֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלוה
מֹוכרין - חלקי מֹוכר הריני אּלא קֹונה, איני מהן: ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאחד
ּכל אּלא מֹוכר, איני מהם: אחד ּכל אמר לאחרים. ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה
רֹוצה מהן אחד ׁשאין אֹו חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָאחד
ׁשּתפין יּׁשארּו אּלא חלקֹו, למּכר ולא חברֹו חלק לקנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻלא
- לּׂשכר עּׂשּוי הּמקֹום היה אם עֹוּׂשין? הן היא - ְִִֵֵַַַָָָָָָּבּגּוף
אם לּׂשכר: עּׂשּוי אינֹו ואם ּׂשכרֹו; וחֹולקין אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמּׂשּכירין
ׁשּיׁשּכנּו ׁשאיֿאפׁשר ׁשנה, ׁשנה ּבּה ׁשֹוכנין - הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָחצר
חלּקה, ּדין ּבּה אין ׁשהרי ראּיה, הּזק מּפני ּכאחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשניהם
לחצר, מחצר לפּנֹות יֹום ׁשלׁשים ּכל לטרח עּׂשּוי אדם ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹואין
ׁשניהם לּה נכנסין - הּוא מרחץ ואם לׁשנה; מּׁשנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאּלא
ּתמיד, ּבֹו להׁשּתּמׁש ׁשראּוי ּדבר ּכל וכן יֹום. ּבכל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּתמיד
אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו מּצע אֹו מרחץ ּכגֹון לּׂשכר, עּׂשּוי ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו
לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום, ואני יֹום אּתה הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָיכֹול

ּבֹו. להׁשּתּמׁש רֹוצה אני יֹום ְְְֲִִֵֶַָּבכל

ּדין‚. ּבּה ׁשאין ּׂשדה אֹו חצר מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
אחד ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻחלּקה,
חלקי, מּמּני ּׂשכר אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹמהן
חֹולקין. - חלּקה ּדין ּבּה יׁש ואם .חלק לי הּׂשּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻאֹו

יּגיע„. הּׁשּתפין, לפי יחלק ׁשאּלּו ּכל חלּקה? דין זהּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻאי
ׁשם אין אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּפחּות
חצר ּכל ּכיצד? חלּקה. ּדין ּבּה אין - החלק על נקרא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּכל
חצר. קרּויה אינּה - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשאין
קרּויה אינּה - קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
קרּויה אינּה - קב חצי זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּגּנה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׂשדה.

ּב ׁשאין ּפרּדס וכל אינֹוגּנה. - קּבין ׁשלׁשה זריעת ּכדי ֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּיהיה עד החצר, את חֹולקין אין :לפיכ ּפרּדס. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָקרּוי
הּׂשדה, את ולא הּׁשּתפין; מן ואחד אחד לכל אּמֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻארּבע
ואחד]; אחד [לכל קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעד
ולא ואחד; אחד לכל קב חצי ּבּה ׁשּיהא עד הּגּנה, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
ואחד. אחד לכל קּבין ׁשלׁשה ּבית ּבֹו ׁשּיהא עד הּפרּדס, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
אבל ּבּה; וכּיֹוצא יּׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את חֹולקין אין - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבבבל
עד הּפרּדס, את ולא לזה; יֹום וחריׁשת לזה יֹום חריׁשת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
ּוׁשלׁשים [וׁשּׁשה לזה אילנֹות ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּבֹו ְְְִִִִִֶֶָָָָָָׁשהיה
וּׂשדה אחד; ּביֹום אחד אדם עבֹודת ּכדי לזה], ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאילנֹות
הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ּבּה ׁשּיהא עד - ּבכלי אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשקין

לזה. אחד ויֹום לזה אחד ְֶֶֶֶָָָָיֹום
את‰. ולא הּמֹורן, את ולא הּטרקלין, את חֹולקין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

את ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹוב
אם לזה. ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּטּלית,
ואם מרחץ. ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד - חלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמרחץ
ּבטּלית וכן עצמֹו. ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהא עד - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוב
מעלין - לזה ּוכדי לזה ּכדי ּבהן אין הּדברים. ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובׁשאר
קנה אֹו לי מכר אֹו לחברֹו: לֹומר [לֹו] ויׁש ּבדמים, ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו
החלקין ׁשאין ּפי על אף זה, חלק מהם: אחד אמר ֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּני.
אין - הּיתר את אּתה וטל הּפחּות את אּטל אני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשוים,
אּלא מּתנה, לּקח רצֹוני אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשֹומעין
ּבדמים. מעלין אנּו הרי ּבׁשוה חלּקה ּדין ּבּה ואין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהֹואיל
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― הק"מ אתֿהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשבע

ּכלֹומר: ּדין, לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָספירת
ׁשנה ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָסנהדרי
מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמחמּׁשים
ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמֹונה

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת g)ׁשבע ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ְְִִִֶַַַָֹ
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a`Îmgpn `"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zeccea mipy xetql ila)ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עד(my)לֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני miaezkdׁשּיאמרּו ipy enilyiy cr) ְְְִֵֶֹ
(devna xg` hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg`;

ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה ―לא ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו Ðllk)'עד jxcaÐ) ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
(hi ,cl zeny)ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
לה'" ai)"הּזכרים ,bi my),מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְְִֶֶַַַָָ

מּׁשני אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּכתּובים

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את i)"וקּדׁשּתם ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו xda)ּובפרּוׁש zyxt `xtq)ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשאבאר ּכמֹו ckx)ּבלאו, dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹובל
הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)האּלה zxwtde ,dceard zzayd)ּכֹולל ֵֵֶָ
ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמרֹו:
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה ai)לכם ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלֿׁשבט

ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלֹו

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּולהכריז ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿארצנּו
עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָעברי
ׁשֹופר "והעברּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבתׁשרי,
ּביֹום לחדׁש ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּתרּועה

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו h)הּכּפרים ,my), ְְְֲִִִֶַַַָָֻ
לכלֿיׁשביה" ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם (my,ואמר: ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

(iנתּבאר ּוכבר ,(:ek dpyd y`x)הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְִֵֵֶֶַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹלראׁש
הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדיני
לפרסּום אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוידּוע,
אמרֹו: והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהחרּות,
ּתקיעֹות ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"ּוקראתם
לׁשחרּור ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹראׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַָָהעבדים,

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהארץ

(`i ,my)."תזרע לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, ְֲִִֵַַַָָָָָֹעבֹודת

ּכללי ּבלׁשֹון zcearaתזרעּו", od `id drixf oeyl) ְְְִִָָָ
(oli`d zceara ode ux`d.והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָספיחי

(akx dyrz `l)אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְִִָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא i`)יתעּלה: ,my). ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּו(my)אתֿנזריה" ּכדר ,(bkx dyrz `l) ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. my)ּבׁשנה xda zyxt):אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָּבּׁשביעית,
והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה אינם ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻּכּלם

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



קכג a`Îmgpn `"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zeccea mipy xetql ila)ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עד(my)לֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני miaezkdׁשּיאמרּו ipy enilyiy cr) ְְְִֵֶֹ
(devna xg` hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg`;

ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה ―לא ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו Ðllk)'עד jxcaÐ) ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
(hi ,cl zeny)ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
לה'" ai)"הּזכרים ,bi my),מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְְִֶֶַַַָָ

מּׁשני אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּכתּובים

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את i)"וקּדׁשּתם ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו xda)ּובפרּוׁש zyxt `xtq)ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשאבאר ּכמֹו ckx)ּבלאו, dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹובל
הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)האּלה zxwtde ,dceard zzayd)ּכֹולל ֵֵֶָ
ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמרֹו:
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה ai)לכם ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלֿׁשבט

ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלֹו

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּולהכריז ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿארצנּו
עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָעברי
ׁשֹופר "והעברּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבתׁשרי,
ּביֹום לחדׁש ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּתרּועה

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו h)הּכּפרים ,my), ְְְֲִִִֶַַַָָֻ
לכלֿיׁשביה" ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם (my,ואמר: ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

(iנתּבאר ּוכבר ,(:ek dpyd y`x)הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְִֵֵֶֶַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹלראׁש
הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדיני
לפרסּום אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוידּוע,
אמרֹו: והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהחרּות,
ּתקיעֹות ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"ּוקראתם
לׁשחרּור ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹראׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַָָהעבדים,

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהארץ

(`i ,my)."תזרע לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, ְֲִִֵַַַָָָָָֹעבֹודת

ּכללי ּבלׁשֹון zcearaתזרעּו", od `id drixf oeyl) ְְְִִָָָ
(oli`d zceara ode ux`d.והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָספיחי

(akx dyrz `l)אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְִִָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא i`)יתעּלה: ,my). ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּו(my)אתֿנזריה" ּכדר ,(bkx dyrz `l) ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. my)ּבׁשנה xda zyxt):אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָּבּׁשביעית,
והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה אינם ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻּכּלם
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― הקל"ח ׁשּיחזרּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָּכלֿהּקרקעֹות
אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ידי מּתחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצאּו
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם ארץ "ּובכל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻיתעּלה:

(ck ,dk `xwie)ּבׁשנה ּתהיה זֹו ׁשּגאּלה לנּו, ּובאר .ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
אלֿ איׁש ּתׁשבּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: ְְִִֵֶַַַַָָֹֻזֹו

bi)אחּזתֹו" ,my)מצוה ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָָָֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַזֹו
ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹרֹוצה
לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר הּיֹובל. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשנת
והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, לחֹומת מחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
מּבפנים נבנּו ׁשּלא ּכיון ― ּבּכפרים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּבנּוים
ּבּתי והם והּגּנֹות. הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלחֹומה,
הארץ "עלֿׂשדה הּכתּוב: אמר ׁשעליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרים

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה l`)יחׁשב ,my)ּוכבר ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני hk:)נתּבארּו oikxr)וגם . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא
נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא my)(bk"והארץ ּוכבר, . ְְְִִִֵֶָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני jli`e)נתּבארּו ,hk). ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָהּקנינים
ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, אחת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשנה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹהּקֹונה

וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי (my,"ואיׁש ְְְִִִִֵַָֹ
(hkּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני והיא(l`:)נתּבארּו : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ֵֶֶֶֶָָָָאינּה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ג שלישי יום
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― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק x`ylמּלקחת dwlgpy) ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
(mihaydלּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי ּכלֿׁשבט `)הלוּים ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשּבֹוזזים
לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". my)חלק mihtey zyxt): ְְְֲִֵֵֶַָ
להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חלק
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָעלי
ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות,
ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק מּלקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי (zazkאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
(iriyzd llkd lirl Ð dncwdaלאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא

"ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
a)לאֿיהיהּֿלֹו" ,my)ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשמֹות,
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe):והּׁשני , ְִֵֶַָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבארץ.
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמם
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם

(k ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my gxw zyxt ixtq): ֵַָ
הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"ּבארצם
ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכ מצות Îiptaׁשּתי mipdka) ְְְְִִִֵָָָֹ
(mnvrÎipta iel hay x`yae ,mnvrׁשּכיון ּדע ―ֵֶַָ

הרי לוי", "ּכלֿׁשבט ּכללי: ּבאפן ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּלאו
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנסּו

(swez xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכן
ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינּו
"לאֿיהיה אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ל ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹלּכהנים

הּזה ef)ההּקׁש d`eeyd)הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָ
נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
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a`Îmgpn b"kÎa"k iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלא(fr.)נתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה df)הּסּוג beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

(d ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא fk)ראׁשכם ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא gk)לנפׁש ,hi `xwie)ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכהנים
האּלה;(k.)מּכֹות הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְֲִִִִַָָָָֹֹֻואּלּו
היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלהׁשלמת
מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּכהן
ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמּׁשּום
יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּדבר
ודעהּו. זה ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכמֹו

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוהּוא

a)לׁשבת" ,dl xacna):ּכלֹומר אּלּו, ערים וגם . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, dbbyaערי ytp bxeddy) ְְִִִֵֵֵַָָָ

d l`eb ly eznwp iptn my oben(mcְְוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים .(e.)ּבּתנאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" cl)לא ,dk `xwie)לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַָָֹ
dÎa)הּתֹורה ,dl xacna)ערים ללוּים ׁשּנֹותנים ְְִִִִֶַַָָ

מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומגרׁש

ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואלּפים
סֹוטה ּבמּסכת האזהרה(fk:)ׁשּנתּבאר ּובאה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללוּים
הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגרׁש
ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּמכר".

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(bl:)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy), ְְְִֵַַַַָָָָָ
והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואליו
והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלרגל

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה: g)אמרֹו ,dk zeny). ְְְְִִִֶַָָָ
ספרי i)ּולׁשֹון ,ai mixac)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָֹֹ

מל להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולבנֹות
הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ai)מצוה llk lirl) ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הּזאת "ycwn")ׁשהּכללּות dnyy)ּפרטים,ּכֹולל ת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש
"מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכלֿחלק

ּתעׂשהּֿלי" k`)אדמה ,k zeny)לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ
מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל
:ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― מקּדׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמצות
הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ּדקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפׁשטּה
אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָּבכלֿמקֹום
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין ְְִִִִֶֶַַַָָהּׁשלֹום
ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמזּבח
ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ּבּמדּבר, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשהיה
עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשמעאל
― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ּבאדמה". המחּבר מזּבח ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻלי
מחלקי הּוא והרי לדֹורֹות נֹוהג צּוּוי הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַהרי
מןֿהאבנים מזּבח ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,

ּובּמכלּתא i`)ּדוקא. dyxt exzi)ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְִֵַַָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאמרֹו
'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵַָָָאמרּו:
מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
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קכה a`Îmgpn b"kÎa"k iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלא(fr.)נתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה df)הּסּוג beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

(d ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא fk)ראׁשכם ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא gk)לנפׁש ,hi `xwie)ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכהנים
האּלה;(k.)מּכֹות הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְֲִִִִַָָָָֹֹֻואּלּו
היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלהׁשלמת
מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּכהן
ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמּׁשּום
יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּדבר
ודעהּו. זה ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכמֹו

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוהּוא

a)לׁשבת" ,dl xacna):ּכלֹומר אּלּו, ערים וגם . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, dbbyaערי ytp bxeddy) ְְִִִֵֵֵַָָָ

d l`eb ly eznwp iptn my oben(mcְְוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים .(e.)ּבּתנאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" cl)לא ,dk `xwie)לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַָָֹ
dÎa)הּתֹורה ,dl xacna)ערים ללוּים ׁשּנֹותנים ְְִִִִֶַַָָ

מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומגרׁש

ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואלּפים
סֹוטה ּבמּסכת האזהרה(fk:)ׁשּנתּבאר ּובאה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללוּים
הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגרׁש
ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּמכר".

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(bl:)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy), ְְְִֵַַַַָָָָָ
והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואליו
והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלרגל

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה: g)אמרֹו ,dk zeny). ְְְְִִִֶַָָָ
ספרי i)ּולׁשֹון ,ai mixac)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָֹֹ

מל להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולבנֹות
הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ai)מצוה llk lirl) ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הּזאת "ycwn")ׁשהּכללּות dnyy)ּפרטים,ּכֹולל ת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש
"מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכלֿחלק

ּתעׂשהּֿלי" k`)אדמה ,k zeny)לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ
מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל
:ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― מקּדׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמצות
הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ּדקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפׁשטּה
אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָּבכלֿמקֹום
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין ְְִִִִֶֶַַַָָהּׁשלֹום
ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמזּבח
ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ּבּמדּבר, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשהיה
עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשמעאל
― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ּבאדמה". המחּבר מזּבח ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻלי
מחלקי הּוא והרי לדֹורֹות נֹוהג צּוּוי הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַהרי
מןֿהאבנים מזּבח ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,

ּובּמכלּתא i`)ּדוקא. dyxt exzi)ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְִֵַַָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאמרֹו
'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵַָָָאמרּו:
מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
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מזּבח "ואם אמרּו: ּתעׂשהּֿלי". אבנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָואםֿמזּבח
אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― ֲִֵֵַָָָָאבנים"
ּתבנה ׁשלמֹות "אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְְֲִִֵֶֶַַָָאּלא

"אלהי ה' e)אתֿמזּבח ,fk mixac)נתּבארּו ּוכבר , ְְְֱֲִִֶֶַָָֹ
ותארֹו הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָּדיני

eke')וחּלּוקֹו miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְִ
לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּובנין
הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכ
ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֻוהּׁשלחן

מנחֹות jli`e)ּבגמרא fv ,gk)ויֹומא(:bl). ְְְִָָָָ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הע"ט מּלבנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע מאבנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּבח
הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:

וּתחללה" ak)עליה ,k zeny)מהן ּבנה ואם , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמזּבח
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

(c dpyn).

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַֹמּלעלֹות
ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּגּסֹות
עלֿ במעלת "לאֿתעלה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִֶֶַַַַָֹֹוהּוא

וגֹו'" bk)מזּבחי ,my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt seq) ְְְְְְִִִַָ
(exziלאֿתּגלה "אׁשר לֹומר: "מהּֿתלמּוד :ְֲִֶֶַַַָֹ

ּפֹוסע יהא לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻּפסיעה
מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבארה

(` dpyn)עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לֹוקה. ― עליו ערותֹו ְִֶֶֶֶָָָָׁשּתּגלה

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הכ"א מןהּמצוה ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד הּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― והּפחד הּיראה ְְְְְִִִַַַַַָָָמקֹום

ּתיראּו" "ּומקּדׁשי יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִִִֶַָָָ
(lּבּספרא ׁשהזּכירּו ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

(miyecw)הּבית להר יּכנס לא מֹורא? הּוא "איזה :ְִִֵֵֶַַַָָֹ
ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו lrּבמקלֹו mc` yaely cba) ְְְְְֲִַַָָֻ

ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb

(oeilr yealnיעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל ְְֲֶֶַַַָָָָֹּובאבק
jxcd)קּפנּדריא xvwl ,xarn)ֿמּקל ּורקיקה , ְְְִִֶַַָָָ
xeq`y)וחמר" i`ce Ð)ּבכּמה נתּבאר ּוכבר . ְְְִֵֶַָָָָֹ

ּבעזרה לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָמקֹומֹות
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְֲִִִִִֶַָָָָיתעּלה:
ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבזמן

הּמקּדׁש(my)ספרא ׁשּבית ּבזמן אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּבזמן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָקּים,
― ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי ְְְִִִִֶַַַָָֹֹלֹומר:
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ְְְִִַַַַָָָָמהּֿׁשמירת
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם ְְְְִִַַָָָָָֹלעֹולם".

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישישיכ"דֿכ"ומנחֿםאב

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש
והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ּכדי ְְְְְְְְְֵַַַַָָּכלֿהּלילה
לפני אּת ּובני "ואּתה לאהרן: יתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

העדת" a)אהל ,gi xacna)ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַַָֹֻ
אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלפניו
מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶָָֹוהּוא

(c ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵַָ
מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּובני
ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: מּבחּוץ", ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהלוּים
"וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון אמרּו ּובּמכלּתא ְְְְְְִִֶַַַָָָָסביבֹו.
ּבעׂשה, אּלא לי אין ― מֹועד אהל ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאתֿמׁשמרת
את ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמּנין

הּקדׁש" d)מׁשמרת ,my)ל נתּברר הּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
"ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻׁשּׁשמירתֹו
ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

(jlnd lkid)ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש
ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין וידּוע ׁשֹומרין". ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

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

a`Îmgpn f"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ׁשּמגדּלת לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶַַַָֻרצֹונֹו
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. קבּועים ְְְְֲִִִִֵָָָָָׁשֹומרים
מּדֹות. ּובמּסכת ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבר(my)אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות כ"ב ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּבארנּו
ּכאן, נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש
ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹׁשּבּטּול

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו (my,הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
(c― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
(d.ּומּדֹות ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)מּוכן ְְִֵַַָָָֻ

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלמׁשח
ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"והּכהן

i)הּמׁשחה" ,`k `xwie)מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן , ְְְְִִִֵַַָ
cec)הּמלכים zia ikln wx ,xnelk)ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֶַָָ

וכלֿ הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ְְְְְְְִִִִַַָָָָּבהלכֹות
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכליו;

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָ
ּכלֿ הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ְְְְְִֵֵֶַַָָָׁשל
מׁשחתֿ "ׁשמן יתעּלה: אמר לבֹוא, לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים

לדרתיכם" לי זה יהיה l`)קדׁש ,l zeny)ּוכבר . ְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵָָ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא al)"ּובמתּכנּתֹו ,my)והעֹובר ְְְְֲֵַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש bl)ּבּכתּוב: ,my). ְְֲִִֶַַָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם

מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
"עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָּומלכים

"ייס לא al)אדם ,my)ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְִִֶַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמזיד

ונכרת" חּיב(my)עלֿזר ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִֵַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּטאת

ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
oyr)מגמר ly minya)ּבמתּכנת(znbeck) ְְְֶַָֹֻ

ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ּכלֹומר: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻהּקטרת,
להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן (myazdl)ּוביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻּבֹו,
fl)לכם" ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

gl)מעּמיו" ,my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס(h my)אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף h)עלהם ,f xacna)ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

mipdkdהּמתחיל eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ
(mziy`xa hrnחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע e)ּבספר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

(hkּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר eh)הּׁשנּיה ,eh `Îminid ixac): ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים mipdkl)"וּיׂשאּו dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" z`ylּבּמטֹות jixv zexecl mby ixd) ֲֵֶַֹ
(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
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ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ׁשּמגדּלת לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶַַַָֻרצֹונֹו
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. קבּועים ְְְְֲִִִִֵָָָָָׁשֹומרים
מּדֹות. ּובמּסכת ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבר(my)אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות כ"ב ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּבארנּו
ּכאן, נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש
ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹׁשּבּטּול

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו (my,הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
(c― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
(d.ּומּדֹות ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)מּוכן ְְִֵַַָָָֻ

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלמׁשח
ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"והּכהן

i)הּמׁשחה" ,`k `xwie)מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן , ְְְְִִִֵַַָ
cec)הּמלכים zia ikln wx ,xnelk)ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֶַָָ

וכלֿ הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ְְְְְְְִִִִַַָָָָּבהלכֹות
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכליו;

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָ
ּכלֿ הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ְְְְְִֵֵֶַַָָָׁשל
מׁשחתֿ "ׁשמן יתעּלה: אמר לבֹוא, לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים

לדרתיכם" לי זה יהיה l`)קדׁש ,l zeny)ּוכבר . ְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵָָ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא al)"ּובמתּכנּתֹו ,my)והעֹובר ְְְְֲֵַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש bl)ּבּכתּוב: ,my). ְְֲִִֶַַָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם

מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
"עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָּומלכים

"ייס לא al)אדם ,my)ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְִִֶַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמזיד

ונכרת" חּיב(my)עלֿזר ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִֵַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּטאת

ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
oyr)מגמר ly minya)ּבמתּכנת(znbeck) ְְְֶַָֹֻ

ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ּכלֹומר: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻהּקטרת,
להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן (myazdl)ּוביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻּבֹו,
fl)לכם" ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

gl)מעּמיו" ,my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס(h my)אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף h)עלהם ,f xacna)ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

mipdkdהּמתחיל eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ
(mziy`xa hrnחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע e)ּבספר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

(hkּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר eh)הּׁשנּיה ,eh `Îminid ixac): ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים mipdkl)"וּיׂשאּו dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" z`ylּבּמטֹות jixv zexecl mby ixd) ֲֵֶַֹ
(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
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a`Îmgpnקכח f"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(hiמׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לבֹואואמר ם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא הּכהנים ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעבֹודת

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה (xacnaוזהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ
(h ,fאלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ

וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹיׂשראל
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתף

― הפ"ו מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הארֹון `eze)ּבּדי oi`yep eid mday zehen)מּתֹו ִֵַָָ

יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹהּטּבעת,
מּמּנּו" יּסרּו לא eh)הּבּדים ,dk zeny)על והעֹובר ְִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה ּכאׁשר(ak.)לאו אמרּו, ְְֲֶֶֶַַָָ
ּבּדי הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻהזּכירּו
ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהארֹון?"
מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמהכא,

עליה. ולֹוקין ְֲִֶֶַָָֹלאֿתעׂשה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oileg(ipy meil)

äéeø÷ ìL ÷ecéç Bì,dknl dze` ewcde ,dyai zrlc zkizg - ¦¤¥¨
.äéçåoexqgd xeriy ixdy ,ld`a d`nhny iqei iax giked jkne §¨¨

igdn ezenk xqgp m`y xeriyk `ed ld`a `nhz `ly zlebleba
zenl cizre dtixh eze` dyers` ig x`yp mc` eze`y epi`xe ,

.gcwn `ln epnn lhipyøæòìà ïa ïBòîL éaø Bì øîà,iqei iaxl ¨©©¦¦§¤¤§¨¨
ike,äéàø íMîa df dyrn `ldeøáòL ïåéëå ,äéä änçä úBîé ¦¨§¨¨§©©¨¨¨§¥¨¤¨§

.úî ãiî äpvä úBîé åéìòmb bdep ld` z`nehay xeriydy oeike ¨¨§©¦¨¦¨¥
`l` dtixh epi`y di`x oi` xfrl` oa oerny iaxl ok m` ,dtxha

dpivd zeniae zppvny dkn yiy meyn ,dpivd zeni eilr exar m`
xg`l wxe ,zeni dngd zeniae znngny dkn mb yi ezrcle ,zeni
,yceg a"i xn`y `ped axy `vnpe .dtixh epi`y recia yceg a"i

.xfrl` oa oerny iaxk `ed
:dkldl d`ian `xnbdäëìä ,á÷òé øa àçà áø øîàyäôøè ¨©©©¨©©£Ÿ£¨¨§¥¨

.úçaLîe úãìBé¤¤©§©©
:dtixh iviaa dpc `xnbdäôøèc éòéa éðä ,øîéîà øîàmivia ± ¨©£¥©¨¥¥¥¦§¥¨
,dtixh sern eclepy elld
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oileg(oey`x meil)

md qxkdn e`viy s`e ,mdly miqiqad lr miayei miirnd s`e
leki ,mdy enk exfgi md m`e ,mdiqiqa lr df lr df migpen oiicr
`ed ,qxkd jezl mxifgdyk mze` jtd mc`d m` j` .`ixadl
ewzipe xg`ny ,eidy enkl exfgi m` mb dpwz el oi`e ,dtixh

.dxfg mze` ayiil xyt` i` aey ,qiqadn
:df weqta ztqep dyxc d`ian `xnbd,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥

weqta xn`p(my)ððëéå ENò àeä','E`id l`xyi zqpky cnln ¨§©§Ÿ£¤
déa äleëc àkøkweqtd xi`n iaxl ,xnelk .ea `vnp lkdy jxk - §©¨§¨¥

lk z` da owiz `ed jexa yecwdy eyexite ,l`xyi zqpka wqer
mixacd lky lecb jxk znbeck ,dne`l mikxvpd miqiqad

l`xyi zqpk mb jke ,ekeza miievn mikxvpdepnî ,åéðäk epnî¦¤Ÿ£¨¦¤
,åéëìî epnî ,åéøN epnî ,åéàéáðel` miqiqa `iadl jixv oi`e §¦¨¦¤¨¨¦¤§¨¨

,zxg` dne`nøîàpL(c i dixkf),'åâå ãúé epnî äpô epnî'EPOn ¤¤¡©¦¤¦¨¦¤¨¥¦¤
zia lr `apzn dixkf `iapd .'eCgi UbFp lk `vi EPOn ,dngln zWw¤¤¦§¨¨¦¤¥¥¨¥©§¨
,ezngln ingele mdixye mdikln epnn e`vi `eal cizrl ik dcedi

.dcedi zian eidi zexg` zene` lr miybepd lke
:`xnbd zxtqnàøâéàî ìôðc àøáb àeääì dééæçc äàîBø àeää©¨¨§©§¥§©©§¨§¨©¥¦§¨

àòøàì,ux`l bbdn ltpy mc` d`xy cg` i`nexa dyrn - §©§¨
déðééòî ÷eôðå déñøk äéò÷tmiirnd e`vie ,ely qxkd rwt ± ¨§¨§¥¥§¨©§¨¥

miirnd m`y rcie ,mc` eze`l ze`txl i`nexd dvx .qxkdn
,qxkd jezl mdy enk exfgi md m` j` ,`edd mc`d zeni ektdzi

,dyr dn .`ixaidéøáì dééúàdf ly epa z` i`nexd `iad ± ©§¥¦§¥
,ltpydén÷ déèçLå§©§¥©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd dywn.Czòc à÷ìñ íeø÷ Bì ïéà:`xnbd zvxznàlà ¥§©§¨©§¨¤¨
.Cø Bîeø÷e ìéàBä¦§©

:`xnbd zxtqnàzìBâðøz àéää,dy`xa dcleg dze` dkypy ©¦©§§§¨
éa éàåäcly eziaa dzidy ±døcL .àðç áø`pg ax dze` gly - ©£©¥©¨¨©©©

,àðúî áøc dén÷ìzlebpxzd ik `pzn ax `vneàìå íöòä øaLð §©¥§©©§¨¦§©¨¤¤§Ÿ
déì øîà .døLëàå ,éàåä çBî ìL íeø÷ áwéð,`pzn axl `pg ax ¦©§¤©£©§©§§¨¨©¥

,zxykd cvikïãâðk äîäáa íéîëç eðnL úBôøè ,éåì éðúäå§¨¨¥¥¦§¥¤¨£¨¦¦§¥¨§¤§¨
óBòa,dtixh mb md,óBò ïäéìò øúém`yíöòä øaLðly §¨¥£¥¤¦§©¨¤¤

zleblebd,çBî ìL íeø÷ áwéð àlL ét ìò óàdtixh `ed sera ©©¦¤Ÿ¦©§¤©
zxykd cvik ok m`e .mexwd awpiy cr dtixh dpi` dnday s`

.mvrd awipy zngn sixhdl jl did ,mexwd awip `ly meynøîà̈©

déì,`pg axl `pzn ax,íúäxaecn ,`ziixaa,íéî ìL óBòa ¥¨¨§¤©¦
.íeø÷ Bì ïéàå ìéàBä:`xnbd dywn.Czòc à÷ìñ íeø÷ Bì ïéà ¦§¥§¥§©§¨©§¨

:`xnbd zvxznàîéà àlà[xen`±].Cø Bîeø÷e ìéàBä ¤¨¥¨¦§©
:gend ly mexwd awip m` wecal mitqep mipte` d`ian `xnbdáø©

àLîéLa ÷éãa éáæéLynyd cbp gend ly mexwa lkzqn did - ¦§¦¨¦§¦§¨
.dwical riiqn xe`dy itl ,awp d`xi m`àiîa ÷éãa øîéé áø± ©¥©¨¦§©¨

hegl ea xaegn gendy gztd jxc mexwd on gend lk `iven did
ixd ,dknd jxc mi`vei mind m`e ,min mexwd z` `lnne ,dxcyd
x`yp mexwdy i`ce ,mi`vei mpi` m`e ,mexwd awipy di`x df

.mly÷éãa á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨¦
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h wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyhbiÎ`

èà:ïúðBäé øeáòa ãñç Bnò äNòàå ìeàL úéáì øúBð øLà ãBò-Lé éëä ãåc øîàiåáìeàL úéáìe ©´Ÿ¤¨¦½£¦´¤½£¤¬©−§¥´¨®§¤¡¤³¦Æ¤½¤©£−§¨¨«§¥̧¨¬
:Ecáò øîàiå àáéö äzàä åéìà Cìnä øîàiå ãåc-ìà Bì-eàø÷iå àáéö BîLe ãáòâCìnä øîàiå ¤Æ¤Æ§´¦½̈©¦§§−¤¨¦®©¸Ÿ¤©¤¯¤¥¨²©©¨¬¦−̈©¬Ÿ¤©§¤«©´Ÿ¤©¤À¤

äëð ïúðBäéì ïa ãBò Cìnä-ìà àáéö øîàiå íéäìà ãñç Bnò äNòàå ìeàL úéáì Léà ãBò ñôàä©¤̧¤¬¦Æ§¥´¨½§¤¡¤¬¦−¤´¤¡Ÿ¦®©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤²¥¬¦¨−̈§¥¬
:íéìâøã:øáã Bìa ìàénò-ïa øéëî úéa àeä-äpä Cìnä-ìà àáéö øîàiå àeä äôéà Cìnä Bì-øîàiå ©§¨«¦©Ÿ¤¬©¤−¤¥´Ÿ®©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤¦¥À¥²¨¦¬¤©¦¥−§¬§¨«

ä:øáã Blî ìàénò-ïa øéëî úéaî eäçwiå ãåc Cìnä çìLiååìeàL-ïa ïúðBäé-ïa úLáéôî àáiå ©¦§©−©¤´¤¨¦®©¦¨¥À¦¥²¨¦¬¤©¦¥−¦¬§¨«©Â¨Ÿ§¦¸¤¤§¨¨³¤¨Æ
:Ecáò äpä øîàiå úLáéôî ãåc øîàiå eçzLiå åéðt-ìò ìtiå ãåc-ìàæék àøéz-ìà ãåã Bì øîàiå ¤¨¦½©¦¬Ÿ©¨−̈©¦§¨®©³Ÿ¤¨¦Æ§¦½¤©−Ÿ¤¦¥¬©§¤«©Ÿ¤Á¸¨¦¹©¦À̈¦´

éáà ïúðBäé øeáòa ãñç Enò äNòà äNòéáà ìeàL äãN-ìk-úà Eì éúáLäå Eíçì ìëàz äzàå E ¨Á¤¡¤̧¦§¬¤Æ¤Æ©£Æ§¨¨´¨¦½©£¦Ÿ¦´§½¤¨§¥−¨´¨¦®§©À̈¬Ÿ©¤²¤
:ãéîz éðçìL-ìòç:éðBîk øLà únä áìkä-ìà úéðô ék Ecáò äî øîàiå eçzLiåèCìnä àø÷iå ©ª§¨¦−¨¦«©¦§©¾©−Ÿ¤¤´©§¤®¦´¨¦½¨¤©¤¬¤©¥−£¤¬¨«¦©¦§¨´©¤À¤

ì äéä øLà ìk åéìà øîàiå ìeàL øòð àáéö-ìàð Búéa-ìëìe ìeàLéðãà-ïáì ézú:EéBl zãáòå ¤¦¨²©¬©¨−©´Ÿ¤¥¨®ŸÁ£¤̧¨¨³§¨Æ§¨¥½¨©−¦§¤£Ÿ¤«§¨©´§¨´
éðáe äzà äîãàä-úàéãáòå Eéðãà-ïáì äéäå úàáäå Eéðãà-ïa úLáéôîe Bìëàå íçl Eãéîz ìëàé E ¤¨£¨¿̈©¨Á¨¤̧©£¨¤¹§¥¥À¨§¨¨̧§¤£Ÿ¤³¤Æ¤Æ©£¨½§¦Æ¤Æ¤£Ÿ¤½Ÿ©¬¨¦²

:íéãáò íéøNòå íéða øNò äMîç àáéöìe éðçìL-ìò íçìàéäeöé øLà ìëk Cìnä-ìà àáéö øîàiå ¤−¤©ª§¨¦®§¦À̈£¦¨¬¨¨²¨¦−§¤§¦¬£¨¦«©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤§ŸÁ£¤̧§©¤¹
:Cìnä éðaî ãçàk éðçìL-ìò ìëà úLáéôîe Ecáò äNòé ïk Bcáò-úà Cìnä éðãàáéúLáéôîìå £Ÿ¦³©¤Æ¤Æ¤©§½¥−©£¤´©§¤®§¦À¤Ÿ¥Æ©ª§¨¦½§©©−¦§¥¬©¤«¤§¦§¦¬¤

:úLáéôîì íéãáò àáéö-úéa áLBî ìëå àëéî BîLe ïè÷-ïaâéïçìL-ìò ék íìLeøéa áLé úLáéôîe ¥¨−̈§´¦¨®§ŸÆ©´¥¦½̈£¨¦−¦§¦«¤§¦À¤¥Æ¦´¨©½¦¦´©ª§©¬
ô:åéìâø ézL çqt àeäå ìëà àeä ãéîz Cìnä©¤²¤¨¦−´Ÿ¥®§¬¦¥−©§¥¬©§¨«

i"yx

(Ë).ÍÈ�„‡ Ô·Ï È˙˙�,נחלה להעביר רשאי המלך

המלוכה במשפט יד)שנאמר ח שדותיכם(שמואלֿא ואת :

לעבדיו: ונתן יקח וגו' כרמיכם ÚÈ˘‰(È‡)ואת ÔÎ

.È�ÁÏ˘ ÏÚ ÏÎÂ‡ ˙˘·ÈÙÓÂ Í„·Úכן אמר: ציבא

שלחני: על אוכל ומפיבושת השיב: ודוד עבדך, יעשה

(·È).‡·Èˆ ˙È· ·˘ÂÓ:ועבדיו בניו

cec zcevn
(‡).„ÂÚ ˘È ÈÎ‰:עוד יש היה:Ú·„.(·)האם כנעני עבד

.Í„·Ú:ציבא הוא עבדך אני לומר: ÂÚ„.(‚)רצה ÒÙ‡‰וכי
עוד, יש בודאי הלא בתמיה, שאול, לבית איש עוד אין
מה, דבר להגדיל כשרוצה כי ומרובה, גדול חסד עמו ואעשה

וכן אלהים, למלת טו)סומכו אלהים:(שמואלֿא לחרדת ותהי :
.Ô· „ÂÚ:בן נשאר ¯‚ÌÈÏ.עוד ‰Î�:ופסח ברגלו שבור

(Â).Í„·Ú בעבור‰�‰ בו לנקום המלך קרא אשר חשב כי
תגזור: אשר העונש כל לקבל מוכן עבדך הנה אמר ולזה ˙È¯‡.(Ê)שאול, Ï‡כי רעה, עמך לגמול קראתיך לא לומר: רצה

אביך: בעבור חסד עמך לגמול ÍÏ.אם È˙Â·È˘‰Â,אותו היורשת מיכל אשתו בעבור בושת, איש מות אחרי דוד לקחם אולי
לנחלה: קרוב היותר מי נשאר שלא Í„·Ú.(Á)בחשבו ‰Ó:למאומה עבדך נחשב ÂÏ.(È)מה ˙„·ÚÂאת תעבוד לצרכו,

וקצירה: בחרישה הבית:Â‰·‡˙.האדמה אל תביא התבואה ‡„�ÍÈ.את Ô·Ïמפיבושת בן שהוא למטה, האמור מיכה הוא
‡„ÍÈ�Â.אדונו: Ô·:אדוניו יהונתן עתהÂ·ÈÙÓÂ˘˙.(È‡)בן שעד היות עם כדבריך, אעשה אנכי שאמר ציבא, מדברי זה אף

דבר: לכל הצטרך ולא המלך, מבני כאחד שלחני על אוכל מפיבושת ÂÓ˘·.(È·)היה ÏÎÂ,ציבא בבית והשוכנים היושבים כל
וגו': עבדים היו

oeiv zcevn
(‡).ÈÎ‰:אם במקום משמש וכן‰‡ÒÙ.(‚)כי (בראשיתהאין,

טו) כסף:מז אפס :.‰Î�וכן שבירה, כט)ענין כג פרעה(מלכיםֿב :
פה:‡ÙÈ‰.(„)נכה: ÈÎÓ¯.איה ˙È·ותחסר מכיר, בבית

הרבה: וכמוהו השמוש, „·¯.בי"ת ÂÏ·:'דבר 'לו מקום, שם
(Ë).¯Ú�את לשרת הנער שדרך שם על נער, נקרא המשרת

חגר:ÁÒÙ.(È‚)הזקן:



קכט h wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyhbiÎ`

èà:ïúðBäé øeáòa ãñç Bnò äNòàå ìeàL úéáì øúBð øLà ãBò-Lé éëä ãåc øîàiåáìeàL úéáìe ©´Ÿ¤¨¦½£¦´¤½£¤¬©−§¥´¨®§¤¡¤³¦Æ¤½¤©£−§¨¨«§¥̧¨¬
:Ecáò øîàiå àáéö äzàä åéìà Cìnä øîàiå ãåc-ìà Bì-eàø÷iå àáéö BîLe ãáòâCìnä øîàiå ¤Æ¤Æ§´¦½̈©¦§§−¤¨¦®©¸Ÿ¤©¤¯¤¥¨²©©¨¬¦−̈©¬Ÿ¤©§¤«©´Ÿ¤©¤À¤

äëð ïúðBäéì ïa ãBò Cìnä-ìà àáéö øîàiå íéäìà ãñç Bnò äNòàå ìeàL úéáì Léà ãBò ñôàä©¤̧¤¬¦Æ§¥´¨½§¤¡¤¬¦−¤´¤¡Ÿ¦®©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤²¥¬¦¨−̈§¥¬
:íéìâøã:øáã Bìa ìàénò-ïa øéëî úéa àeä-äpä Cìnä-ìà àáéö øîàiå àeä äôéà Cìnä Bì-øîàiå ©§¨«¦©Ÿ¤¬©¤−¤¥´Ÿ®©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤¦¥À¥²¨¦¬¤©¦¥−§¬§¨«

ä:øáã Blî ìàénò-ïa øéëî úéaî eäçwiå ãåc Cìnä çìLiååìeàL-ïa ïúðBäé-ïa úLáéôî àáiå ©¦§©−©¤´¤¨¦®©¦¨¥À¦¥²¨¦¬¤©¦¥−¦¬§¨«©Â¨Ÿ§¦¸¤¤§¨¨³¤¨Æ
:Ecáò äpä øîàiå úLáéôî ãåc øîàiå eçzLiå åéðt-ìò ìtiå ãåc-ìàæék àøéz-ìà ãåã Bì øîàiå ¤¨¦½©¦¬Ÿ©¨−̈©¦§¨®©³Ÿ¤¨¦Æ§¦½¤©−Ÿ¤¦¥¬©§¤«©Ÿ¤Á¸¨¦¹©¦À̈¦´

éáà ïúðBäé øeáòa ãñç Enò äNòà äNòéáà ìeàL äãN-ìk-úà Eì éúáLäå Eíçì ìëàz äzàå E ¨Á¤¡¤̧¦§¬¤Æ¤Æ©£Æ§¨¨´¨¦½©£¦Ÿ¦´§½¤¨§¥−¨´¨¦®§©À̈¬Ÿ©¤²¤
:ãéîz éðçìL-ìòç:éðBîk øLà únä áìkä-ìà úéðô ék Ecáò äî øîàiå eçzLiåèCìnä àø÷iå ©ª§¨¦−¨¦«©¦§©¾©−Ÿ¤¤´©§¤®¦´¨¦½¨¤©¤¬¤©¥−£¤¬¨«¦©¦§¨´©¤À¤

ì äéä øLà ìk åéìà øîàiå ìeàL øòð àáéö-ìàð Búéa-ìëìe ìeàLéðãà-ïáì ézú:EéBl zãáòå ¤¦¨²©¬©¨−©´Ÿ¤¥¨®ŸÁ£¤̧¨¨³§¨Æ§¨¥½¨©−¦§¤£Ÿ¤«§¨©´§¨´
éðáe äzà äîãàä-úàéãáòå Eéðãà-ïáì äéäå úàáäå Eéðãà-ïa úLáéôîe Bìëàå íçl Eãéîz ìëàé E ¤¨£¨¿̈©¨Á¨¤̧©£¨¤¹§¥¥À¨§¨¨̧§¤£Ÿ¤³¤Æ¤Æ©£¨½§¦Æ¤Æ¤£Ÿ¤½Ÿ©¬¨¦²

:íéãáò íéøNòå íéða øNò äMîç àáéöìe éðçìL-ìò íçìàéäeöé øLà ìëk Cìnä-ìà àáéö øîàiå ¤−¤©ª§¨¦®§¦À̈£¦¨¬¨¨²¨¦−§¤§¦¬£¨¦«©³Ÿ¤¦¨Æ¤©¤½¤§ŸÁ£¤̧§©¤¹
:Cìnä éðaî ãçàk éðçìL-ìò ìëà úLáéôîe Ecáò äNòé ïk Bcáò-úà Cìnä éðãàáéúLáéôîìå £Ÿ¦³©¤Æ¤Æ¤©§½¥−©£¤´©§¤®§¦À¤Ÿ¥Æ©ª§¨¦½§©©−¦§¥¬©¤«¤§¦§¦¬¤

:úLáéôîì íéãáò àáéö-úéa áLBî ìëå àëéî BîLe ïè÷-ïaâéïçìL-ìò ék íìLeøéa áLé úLáéôîe ¥¨−̈§´¦¨®§ŸÆ©´¥¦½̈£¨¦−¦§¦«¤§¦À¤¥Æ¦´¨©½¦¦´©ª§©¬
ô:åéìâø ézL çqt àeäå ìëà àeä ãéîz Cìnä©¤²¤¨¦−´Ÿ¥®§¬¦¥−©§¥¬©§¨«

i"yx

(Ë).ÍÈ�„‡ Ô·Ï È˙˙�,נחלה להעביר רשאי המלך

המלוכה במשפט יד)שנאמר ח שדותיכם(שמואלֿא ואת :

לעבדיו: ונתן יקח וגו' כרמיכם ÚÈ˘‰(È‡)ואת ÔÎ

.È�ÁÏ˘ ÏÚ ÏÎÂ‡ ˙˘·ÈÙÓÂ Í„·Úכן אמר: ציבא

שלחני: על אוכל ומפיבושת השיב: ודוד עבדך, יעשה

(·È).‡·Èˆ ˙È· ·˘ÂÓ:ועבדיו בניו

cec zcevn
(‡).„ÂÚ ˘È ÈÎ‰:עוד יש היה:Ú·„.(·)האם כנעני עבד

.Í„·Ú:ציבא הוא עבדך אני לומר: ÂÚ„.(‚)רצה ÒÙ‡‰וכי
עוד, יש בודאי הלא בתמיה, שאול, לבית איש עוד אין
מה, דבר להגדיל כשרוצה כי ומרובה, גדול חסד עמו ואעשה

וכן אלהים, למלת טו)סומכו אלהים:(שמואלֿא לחרדת ותהי :
.Ô· „ÂÚ:בן נשאר ¯‚ÌÈÏ.עוד ‰Î�:ופסח ברגלו שבור

(Â).Í„·Ú בעבור‰�‰ בו לנקום המלך קרא אשר חשב כי
תגזור: אשר העונש כל לקבל מוכן עבדך הנה אמר ולזה ˙È¯‡.(Ê)שאול, Ï‡כי רעה, עמך לגמול קראתיך לא לומר: רצה

אביך: בעבור חסד עמך לגמול ÍÏ.אם È˙Â·È˘‰Â,אותו היורשת מיכל אשתו בעבור בושת, איש מות אחרי דוד לקחם אולי
לנחלה: קרוב היותר מי נשאר שלא Í„·Ú.(Á)בחשבו ‰Ó:למאומה עבדך נחשב ÂÏ.(È)מה ˙„·ÚÂאת תעבוד לצרכו,

וקצירה: בחרישה הבית:Â‰·‡˙.האדמה אל תביא התבואה ‡„�ÍÈ.את Ô·Ïמפיבושת בן שהוא למטה, האמור מיכה הוא
‡„ÍÈ�Â.אדונו: Ô·:אדוניו יהונתן עתהÂ·ÈÙÓÂ˘˙.(È‡)בן שעד היות עם כדבריך, אעשה אנכי שאמר ציבא, מדברי זה אף

דבר: לכל הצטרך ולא המלך, מבני כאחד שלחני על אוכל מפיבושת ÂÓ˘·.(È·)היה ÏÎÂ,ציבא בבית והשוכנים היושבים כל
וגו': עבדים היו

oeiv zcevn
(‡).ÈÎ‰:אם במקום משמש וכן‰‡ÒÙ.(‚)כי (בראשיתהאין,

טו) כסף:מז אפס :.‰Î�וכן שבירה, כט)ענין כג פרעה(מלכיםֿב :
פה:‡ÙÈ‰.(„)נכה: ÈÎÓ¯.איה ˙È·ותחסר מכיר, בבית

הרבה: וכמוהו השמוש, „·¯.בי"ת ÂÏ·:'דבר 'לו מקום, שם
(Ë).¯Ú�את לשרת הנער שדרך שם על נער, נקרא המשרת

חגר:ÁÒÙ.(È‚)הזקן:



lקל wxt mildz - miaezk

mildzlbiÎ`

ìà:ãåãì úéaä úkðç-øéL øBîæîá:éì éáéà zçnN-àìå éðúélã ék äåäé EîîBøàâéäìà äåäé ¦§¿¦«£ª©−©©´¦§¨¦«£«¦§´−§Ÿ̈¦´¦¦¨®¦§Ÿ¦©−§¨«Ÿ§©´¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¨®
éìà ézòeL:éðàtøzå Eãéðúéiç éLôð ìBàL-ïî úéìòä äåäéáéúë)éãøåéî(á-éãøiî:øBääåäéì eønæ ¦©¬§¦¥¹¤À©¦§¨¥«¦§Ÿ̈À¤«¡¦´¨¦§´©§¦®¦¹¦À̈¦¦¨«§¦«©§´©«Ÿ̈´

:BLã÷ øëæì eãBäå åéãéñçå:äpø ø÷aìå éëa ïéìé áøòa BðBöøa íéiç Btàa | òâø ékæézøîà éðàå £¦¨®§¹À§¥¤́¨§«¦³¤¸©§©»©¦¶¦§Å¬−¨¤¤¨¦¬¤À¦§©¬Ÿ¤¦¨«−©«£¦¨©´§¦
:íìBòì èBnà-ìa éåìLáçðBöøa äåäééðô zøzñä æò éøøäì äzãîòä E:ìäáð éúééä EèéìàE §©§¦®©¤¬§¨«§Ÿ̈À¦§«§»¤«¡©¶§¨§«©§¦Å¬Ÿ¦§©¬§¨¹¨¤À¨¦¬¦¦§¨«¥¤´

:ïpçúà éðãà-ìàå àø÷à äåäéé:Ezîà ãébéä øôò EãBéä úçL-ìà ézãøa éîãa òöa-äî §Ÿ̈´¤§¨®§¤£¹ŸÀ̈¤§©¨«©¤¬©§¨¦»§¦§¦¶¤Å¨«©£«§¬¨¨®£©¦¬£¦¤«
àé:éì øæò-äéä äåäé éðpçå äåäé-òîLáé:äçîN éðøfàzå éwN zçzt éì ìBçîì éãtñî zëôä §©§Ÿ̈¬§¨¥®¦§¹Ÿ̈À¡¥«Ÿ¥¬¦«¨©´§¨¦§§¦»§¨¶¦¬ Å¦©¬§¨©¦®©§©§¥¬¦¦§¨«

âé:jãBà íìBòì éäìà äåäé ícé àìå ãBáë Eønæé | ïòîì§©³©§©¤§´−¨§´Ÿ¦®Ÿ§Ÿ̈¬¡¹Ÿ©À§¨¬¤«¨

i"yx

(‡).˙È·‰ ˙ÎÂ�Á ¯È˘בחנוכת הלוים שיאמרוהו

שלמה: בימי ‰'(·)הבית ÍÓÓÂ¯‡.È�˙ÈÏ„ ÈÎ
ÈÏ.הגבהתני: È·ÈÂ‡ ˙ÁÓ˘ ‡ÏÂשהיו עלי כמו

שבשבילו וכשראו הבא, לעולם חלק לדוד אין אומרים

על הקב"ה לו שמחל ידעו אז לארון הדלתות נפתחו

קדירה: כשולי דוד שונאי פני ונהפכו עון אותו

(‚).È�‡Ù¯˙Âלו ורפא ושב כמו עון סליחת היא

ו') ·Â¯.(„):(ישעיה È„¯ÈÓשלא לבור מירידתי כמו

לגיהנם: ÂÈ„ÈÒÁ.(‰)ארד '‰Ï Â¯ÓÊשעשה מה על

ואפילו לכם שייטיב בו לחסות אתם יכולים כי לי

תיראו: אל בצער שרוים ¯‚Ú.(Â)אתם ÈÎ:באפו קטן

.Â�Âˆ¯· ÌÈÈÁ:ובהפייסו בהרצותו יש ארוכים וחיים

(Ê).ÈÂÏ˘· È˙¯Ó‡ È�‡Âלא חושב הייתי בשלוותי

ברשותו אם כי ברשותי הדבר אין אבל לעולם, אמוט

להיות גדולתי את הררי את העמיד ברצונו הקב"ה של

נבהל: הייתי מיד ממני פניו שהסתיר וכיון עוז

(Ë).Ô�Á˙‡Â 'Â‚Â ‡¯˜‡ '‰ ÍÈÏ‡לפניך לאמר תמיד

מספדי והפכת קולי שמעת ואתה וגו' בדמי בצע מה

לי: כמוÁ˙Ù˙.(È·)למחול בלע"ז, (בראשיתאלאק"ש

מרדכיכד) על המזמור כל ור"ד הגמלים, את ויפתח

בשלוי, אמרתי ואני זוטא, בפסיקתא והמן, ואסתר

היה עד וכו' אסתר אמרה אקרא, ה' אליך המן, אמר

וכל מרדכי אמר לי, למחול מספדי הפכת לי עוזר

ישראל:

cec zcevn
(‡).˙È·‰ ˙ÎÂ�Áבית חנוכת בעת לאמרו תקן הזה המזמור

מבת„È�˙ÈÏ.(·)המקדש: הבא בני ששלמה במה רוממתני
עון על לי מחלת אשר הכל ידעו בזה כי המקדש בנה שבע

שבע: בידי:‡È·ÈÂ.דבת שמור הזה העון עדיין האומרים
(‚).È˙ÚÂ˘:הזה העון על מחילתÈ�‡Ù¯˙Â.התפללתי הוא

לו ורפא ושב נאמר וכן הנפש רפואת שהיא ו')העון :(ישעיה

(„).˙ÈÏÚ‰:העון מחילת ע"י המיתה מן È„¯ÈÓ.הצלתני
במ"ש: הדבר כפל הבור אל Â‚Â'.(‰)מירידתי Â¯ÓÊ:'ה חסדי גודל ¯‚Ú.(Â)בראותכם ÈÎ:באפו עלי חרה רגע ÌÈÈÁרק

.Â�Âˆ¯·:החיים הבטיחני לי נתרצה מהפורענות·Ú¯·.בעת בכי בערב עמו וילין האדם יחטא כאשר מעולם דרכו כן לומר רצה
לשמחו: עזרתו ישלח לבוקר מיד לו יתרצה מדרכו ובשוב לפול:·˘ÈÂÏ.(Ê)הבא אנטה לא לעולם אמרתי בשלוה כשהייתי

(Á).Í�Âˆ¯· הסתרת‰' וכאשר העוז בה להיות ולגדולתי להררי העמדתה לי מרוצה כשהיית ממך הכל אשר אני רואה עתה
הבאות: מהצרות וחרד נבהל הייתי העון בעבור ממני ·ˆÚ.(È)פניך ‰Ó:דמי כשישפך תועלת ÙÚ¯.מה Í„ÂÈ‰שב כשאדם

לך: יודה ואז לו ורפא ושב להחיותו טוב הלא אמיתך יגיד וכי אז יודך וכי עפר הפכת‰ÎÙ˙.(È·)להיות פעמים רבות הלא
חנני: עתה גם לזה בשמחה ואזרתני מעלי אותו התרת הלא והצער האבל בעבור מתני על שמתי אשר והשק למחול מספדי

)(‚È.Í¯ÓÊÈ ÔÚÓÏ:לעולם ואודך הזמר מן ישתוק ולא הנשמה לך יזמר זה ובעבור

oeiv zcevn
(‡).˙ÎÂ�Áחנוך קרוי בה לעמוד שעתיד הדבר התחלת

המקרא: למרום„È�˙ÈÏ.(·)בלשון עיני דלו כמו רוממתני
ל"ח) ·ˆÚ.(È):(ישעיה ‰Óבצע ומה כמו וחמדה תועלת מה
ג') ורקוד:ÏÂÁÓÏ.(È·):(מלאכי מחולות עניןÁ˙Ù˙.מלשון

למוסרי פתחת כמו הקשר קי"ו)התרת היאÂ·Î„.(È‚):(לקמן
הגוף: כבוד שהיא הנשמה

xe` ldi
גביה'ג כ"ח ס"פ אמור רבות ותרפאני. אליך שועתי אלקי

ארוממך להקב"ה מקלס התחיל הסוס על שרכב כיון מרדכי
כי אך לרפואה. זה ענין מה צ"ל ולכאורה אליך. שועתי כו'
שהיא ק"נ שהיא מקרבך מחלה והסירותי ע"פ במ"א מבואר
דשכינתא בפי' ל"א סי' באגה"ק ועדמ"ש כו'. מחלה כל שרש
בסיבוב קלקול איזה ח"ו שהוא כו' בגלותא מרעא איהי

המונעת נה"ב מחמת וא"ח באו"י החיות התפשטות והילוך
ל' ארך כי מא"א והיינו רפואה צ"ל ולכן כו'. והביטול הרצוא
שרש כו' טו"ר עה"ד כו' העץ המן והמן כו'. ורפואה ארוכה
התפשטות להיות ממש רפואה זהו הנס ולכן הנ"ל. מחלה
כו' זנחתנו אלקים סמ"ך תלים וז"ס כו'. אדם כמראה החיות

סע"ב: די"ט שמות זח"ב כו'. מטה כי שבריה רפ"ה
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l"fg zecb`a mixeriy jezn

הּצּבּור,1) על להתּפּלל ּכדי הן ּבתענּיֹות, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַמרעיב
הּגּופנּיים הרצֹונֹות את לׁשּבר ּכדי רנ"ח)והן .(צה"צ ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

זמּני את מזניח היה ּבּתֹורה, התמדה מּתֹוְך ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמֹו־כן
הּמרּפא, חׂשּוְך האמּתי ההדרֹוקן אינֹו זה מּמילא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּסעּדה,
אחר ׁשחֹולף רעב, ׁשל חיצֹוני סימּפטֹום רק זהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
צדֹוק, רּבי עם ׁשהיה ּכפי ּודׁשנֹות, מבריאֹות סעּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכּמה
חֹולי ּכׁשל לגמרי ׁשקּוף עֹורֹו היה מרּבים צֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבגלל
אֹותֹו הבריאּו אסּפסינּוס, ׁשל הרפּואה וחיל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָההדרֹוקן,

ּומׁשּבחים עדינים נו/ב)ּבמאכלים נטל(גיטין מעּתה . ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻ
ּדי לא ּכי מבריאֹות, סעּדֹות לאּביי לסּפק עצמֹו על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻרבא
ּולהׁשאיר הּסּבה, את הּמדרׁש ּבבית להֹודיע לרבא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּגם אּלא רּוחנית, מאׁשמה ׁשּנּקּוהּו אחר סֹובל, אּביי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

לפּתר. צריְך הפיזית ּבעיתֹו ׁשּידע2)את ּפי על אף עצמֹו, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זכה ואף להדרֹוקן, הּדֹומה לּתֹוצאה הּגֹורמֹות הּסּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאת
ּגם זאת ּבכל זֹו, נֹוראה מּמחלה חברֹו אּביי את ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּציל

עצמֹו מּתחת3)הּוא מקּננת זֹו ׁשּמחלה וידע ּבֹו, הרּגיׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
מׁשהה ׁשהיה ּבגלל אּלא הרעב, מחמת לא אְך ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעֹורֹו.
התּפּלאּו החכמים מים. ׁשל ׁשלּפּוחּיֹות לֹו נֹוצרּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָנקביו,

ּכן? עׂשה ּכיצד וׁשאלּו:) רבא יׁש6)ּבעצמֹו5)והרי4)על ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּכלֹומר:7)יֹותר נקבים, הׁשהית ּדהינּו מלאה, קדרה הרּוגי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
נקבים, הׁשהית מחמת מתים הרּבה מתים8)יֹותר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

רבא9)מחמת נזהר לא ּכן אם מּדּוע רעב. נפּוחי ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
להּזהר אחרים מזהיר עצמֹו ׁשהּוא נקביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּלהׁשהֹות

החכמים: הׁשיבּו ּכְך על ׁשל10)ּבכְך? מּצבֹו ּבגלל11)ׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּתלמידיו12) לכּמה13)אנסּוהּו מֹוסר ׁשהיה הּׁשעּור, ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּתלמידים ׁשל ּבזהקבּוצֹות הּׁשעּור את ׁשֹומעים ׁשהיּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
ׁש ּבגלל נקביו להׁשהֹות אנּוס היה ורבא זה, לא14)אחר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור, את להפסיק היה כן.15)יכֹול לפני ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבפניו.16) ּדם ּדי ואין חּיּות, ּבֹו ׁשחסרה ּכמי צהּובֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים
את17) הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת הּנׁשימה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדרכי
'øëñאְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ּכי ,' ¤¤ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, חֹונקת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאחדים,

אּטי. ּולמות רב לסבל מפריׁשים18)וגֹורמת ׁשּלא ּבעֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נֹותנים לא ּגם ּכפלים, חֹוטאים אּלא ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַָֹּתרּומֹות
הּפרֹות את אֹוכלים וגם להם, הּמּגיעה הּמנה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּכהנים

לכן טבל, עדין ְֲִֵֵֶֶֶַָּכׁשהם
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הּצּבּור,1) על להתּפּלל ּכדי הן ּבתענּיֹות, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַמרעיב
הּגּופנּיים הרצֹונֹות את לׁשּבר ּכדי רנ"ח)והן .(צה"צ ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

זמּני את מזניח היה ּבּתֹורה, התמדה מּתֹוְך ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמֹו־כן
הּמרּפא, חׂשּוְך האמּתי ההדרֹוקן אינֹו זה מּמילא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּסעּדה,
אחר ׁשחֹולף רעב, ׁשל חיצֹוני סימּפטֹום רק זהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
צדֹוק, רּבי עם ׁשהיה ּכפי ּודׁשנֹות, מבריאֹות סעּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכּמה
חֹולי ּכׁשל לגמרי ׁשקּוף עֹורֹו היה מרּבים צֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבגלל
אֹותֹו הבריאּו אסּפסינּוס, ׁשל הרפּואה וחיל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָההדרֹוקן,

ּומׁשּבחים עדינים נו/ב)ּבמאכלים נטל(גיטין מעּתה . ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻ
ּדי לא ּכי מבריאֹות, סעּדֹות לאּביי לסּפק עצמֹו על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻרבא
ּולהׁשאיר הּסּבה, את הּמדרׁש ּבבית להֹודיע לרבא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּגם אּלא רּוחנית, מאׁשמה ׁשּנּקּוהּו אחר סֹובל, אּביי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

לפּתר. צריְך הפיזית ּבעיתֹו ׁשּידע2)את ּפי על אף עצמֹו, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זכה ואף להדרֹוקן, הּדֹומה לּתֹוצאה הּגֹורמֹות הּסּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאת
ּגם זאת ּבכל זֹו, נֹוראה מּמחלה חברֹו אּביי את ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּציל

עצמֹו מּתחת3)הּוא מקּננת זֹו ׁשּמחלה וידע ּבֹו, הרּגיׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
מׁשהה ׁשהיה ּבגלל אּלא הרעב, מחמת לא אְך ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעֹורֹו.
התּפּלאּו החכמים מים. ׁשל ׁשלּפּוחּיֹות לֹו נֹוצרּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָנקביו,

ּכן? עׂשה ּכיצד וׁשאלּו:) רבא יׁש6)ּבעצמֹו5)והרי4)על ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּכלֹומר:7)יֹותר נקבים, הׁשהית ּדהינּו מלאה, קדרה הרּוגי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
נקבים, הׁשהית מחמת מתים הרּבה מתים8)יֹותר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

רבא9)מחמת נזהר לא ּכן אם מּדּוע רעב. נפּוחי ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
להּזהר אחרים מזהיר עצמֹו ׁשהּוא נקביו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּלהׁשהֹות

החכמים: הׁשיבּו ּכְך על ׁשל10)ּבכְך? מּצבֹו ּבגלל11)ׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּתלמידיו12) לכּמה13)אנסּוהּו מֹוסר ׁשהיה הּׁשעּור, ּבזמן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּתלמידים ׁשל ּבזהקבּוצֹות הּׁשעּור את ׁשֹומעים ׁשהיּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
ׁש ּבגלל נקביו להׁשהֹות אנּוס היה ורבא זה, לא14)אחר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור, את להפסיק היה כן.15)יכֹול לפני ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבפניו.16) ּדם ּדי ואין חּיּות, ּבֹו ׁשחסרה ּכמי צהּובֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים
את17) הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת הּנׁשימה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדרכי
'øëñאְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ּכי ,' ¤¤ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, חֹונקת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאחדים,

אּטי. ּולמות רב לסבל מפריׁשים18)וגֹורמת ׁשּלא ּבעֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נֹותנים לא ּגם ּכפלים, חֹוטאים אּלא ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַָֹּתרּומֹות
הּפרֹות את אֹוכלים וגם להם, הּמּגיעה הּמנה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּכהנים

לכן טבל, עדין ְֲִֵֵֶֶֶַָּכׁשהם
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äéòî éða eàöé .ìhéð eléôà :øîBà éaø ,÷ôfä áwéð¦©©¤¤©¦¥£¦¦©¨§§¥¥¤¨
.äéôðk eèøîð ,äéìâø eøazLð ,äétâ eøazLð .eáwéð àìå§Ÿ¦§¦§©§©¤¨¦§©§©§¤¨¦§§§¨¤¨

äöBpä äìhð íà :øîBà äãeäé éaø¯.äìeñtàøîâ ©¦§¨¥¦¦§¨©¨§¨
øaòì eëìäL ÷Bãö éaøå éàîéñ éaøa äNòî :ïðaø eðz̈©¨©©£¤§©¦¦©§©¦¨¤¨§§©¥
.÷ôæa éaøk úçtøèa eøBäå ,BðBàa eúáLå ãeìa äðL̈¨§§¨§§§§©§©©§©¦§¤¤

úçtøèa eøBä :eäì àéòaéà¯÷ôæa éaøk ,àøeqéàì ¦©£¨§§©§©©§¦¨§©¦§¤¤
¯éaøk àøézäì úçtøèa eøBä ,àîìéc Bà ;àøézäì§¤¥¨¦§¨§©§©©§¤¥¨§©¦

øîà .e÷éz ?eäì àøéáñ àì ÷ôæa éaøk ìáà ,÷ôæa§¤¤£¨§©¦§¤¤¨§¦¨§¥¨©
ïBcéð ÷ôæ ìL Bbb :éåì ïa òLBäé éaø àîéúéàå äaø©¨§¦¥¨©¦§ª©¤¥¦©¤¤¤¦
çzîpL ìk :ééaà øa éáéa áø øîà ?àëéä .èLååk§¤¤¥¨£©©¥¨©©©¥¨¤¦§¨

.Bnòáø øa ìàeîL éaø øîà ."äéòî éða eàöé" ¦¨§§¥¥¤¨¨©©¦§¥©©
Ctéä ìáà ,ïäa Ctéä àlL àlà eðL àì :÷çöé¦§¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦¥¨¤£¨¦¥

ïäa¯ððëéå ENò àeä" :áéúëc ,äôøè"E¯úBiððBk àeä Ceøa LBãwä àøaL ãnìî ¨¤§¥¨¦§¦¨§©§Ÿ§¤§©¥¤¨¨©¨¨¨¦
àeä" :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz .úBéçì ìBëé Bðéà ïäî úçà Ctäð íàL ,íãàä¨¨¤¦¤§¨©©¥¤¥¨¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥

ððëéå ENò"E¯epnî ,åéøN epnî ,åéàéáð epnî ,åéðäk epnî ,déa äleëc àkøk ¨§©§Ÿ§¤§©¨§¨¥¦¤Ÿ£¨¦¤§¦¨¦¤¨¨¦¤
àøáb àeääì dééæçc äàîBø àeää .'åâå "ãúé epnî äpô epnî" :øîàpL ,åéëìî§¨¨¤¤¡©¦¤¦¨¦¤¨¥§©¨¨§©§¥§©©§¨

÷eôðe déñøk déò÷t ,àòøàì àøâéàî ìôðcdén÷ déèçLå déøáì dééúà ,déðééòî ¦§©¥¦§¨§©§¨©§¥§¥¥§©£¨¥©§¥¦§¥§©§¥©¥
úæåçàá
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oileg(oey`x meil)

àúhéçc àìéâaly yw eilr xiardy ici lr gend mexw z` wca ± §¦¨§¦§¨
.xnqnd zwicake ,awpa xvrp ywd m`d wcae ,dhg

ïãéc éæåeà éðä ,éáæéL áø øîà-,eply mifee` mze`íéî ìL óBòk ¨©©¦§¦¨¥©¨¥¦¨§¤©¦
ïééîc,xayp mvrd m`e ,[minec md±]md ,mly mexwdy it lr s` ©§¨

.jx mnexw mina cinz mde li`edy ,mitxhp
:dpyna epipyøeàì äìôðdpzyde eveekzd-] dirn ipa exngpe ¨§¨¨

zx`an `xnbd .mixyk minec` m` ,mileqt miwexi m` ,[mzi`xn
:dwxedd xeriy z`,òLBäé ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàser ¨©©¦¨¨¦©¦¥¤§ª©

,ewixed eixa`n wlge y`l ltpy,ïúáe÷ð øeòéLk ïú÷eøé øeòéL¦§¨¨§¦§¨¨
ïúáe÷p äîmxeriy,eäMîa,edylk awpa elit` sxhp serdyóà ©§¨¨§©¤©

,eäMîa ïú÷eøé,edyna elit` ewixed minec`d eixa`n edyn m`e §¨¨§©¤
.dtixh `ed

:wexi dyrpy cak oic zxxan `xnbddéøa óñBé áø dépéî àòa§¨¦¥©¥§¥
éåì ïa òLBäé éaøî ,éåì ïa òLBäé éaøc,y`l ltp ser m` ,eia` §©¦§ª©¤¥¦¥©¦§ª©¤¥¦

eíééòî éða ãâðk ãák ä÷éøBäipa cbpk `vnpd cakd ly cvd ± ¦¨¨¥§¤¤§¥¥©¦
,cakd ly wcd wlgd `ede ,wexil dpzyp miirnd.eäî.déì øîà ©¨©¥

serd ,sqei ax epal iel oa ryedi iax.äôøèrecn :`xnbd dywn §¥¨
,dtixh serdäìhéð àlà àäé àìålirl epipyy ,cakd(.cp) §Ÿ§¥¤¨¦§¨

zvxzn .dlhipn xzei dwixeda xingdl yi recne ,dxiyky
:`xnbdòeãéa ,íééòî éða ãâðk ãák ä÷éøBäL ïåék ,àáø øîà̈©¨¨¥¨¤¦¨¨¥§¤¤§¥¥©¦§¨©

î éða eøîçðå øeàì äìôpLäôøèe ,íééòipa etxypy zngn ¤¨§¨¨§¤§§§¥¥©¦§¥¨
.miirnd

:`xnbd zxtqn .miwexi eyrpy miirn oic zxxan `xnbdéaø©¦
úìBâðøz àéää déì àéåä éåì ïa òLBäé.y`l dltpydéøcL §ª©¤¥¦©§¨¥©¦©§§¤©©¥

[dgly±]éaéøa øtwä øæòìà éaøc dén÷ì,execay lecb didy ± §©¥§©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
déì øîàly miwcd ,iel oa ryedi iaxl xtwd xfrl` iax ¨©¥
zlebpxzd.døLëàå ,eåä ïéweøé,exiykd recn :`xnbd dywn §¦£§©§§¨

.ïéìeñt ïéweøé ïðz ïðàäå:`xnbd zvxzn,ïéìeñt ïéweøé eøîà àì §¨£©§©§¦§¦Ÿ¨§§¦§¦
ãáëáe áìa ïá÷øe÷a àlàm` okle ,minec` zeidl milibxy ¤¨§§§¨§¥§¨¥

oiicr md m` ,miwexi zeidl milibxy miwcd la` ,dtixh ewixed
.zlebpxzd z` xiykd xfrl` iax jkle ,mixyk md miwexiàéðz©§¨

íééòî éða elàa ,éëä énðzlebpxzd seb jezay mixa` ±eøîà ©¦¨¦§¥§¥¥©¦¨§
,mixyk minec`e mileqt miwexiyãáëáe áìa ïá÷øe÷amkxcy §§§¨§¥§¨¥

.minec` zeidl
:`xnbd zxtqn .minec` eyrpy miirn oic zxxan `xnbdéaø©¦

àzìBâðøz àeää déì äåä óñBé øa ÷çöé.y`l dltpydøcL ¦§¨©¥£¨¥©©§§§¨©©©
[dgly±]déì øîàå ,eäaà éaøc dén÷ì,wgvi iaxl eda` iax §©¥§©¦©¨§¨©¥
miwcd.dôøèå ,eåä ïéneãàrecn ,eda` iaxl wgvi iax dywd £¦£§©§¨

,ztxhddéì øîà .íéøLk ïéneãà ïðz ïðàäå,wgvi iaxl eda` iax §¨£©§©£¦§¥¦¨©¥
zeidl mkxcy mixa`ïéneãàcake oawxew al oebkå ,e÷éøBäLok £¦¤¦§
zeidl mkxcy mixa`ïéweøémiwc oebkeøîà àì .äôøè ,eîéãàäL §¦¤¤¡¦§¥¨Ÿ¨§

dpynaãáëáe ïá÷øe÷a áìa àlà ,íéøLk ïéneãàzeidl mkxcy £¦§¥¦¤¨§¥§§§¨§¨¥
.enic`dy miwcd z` iztxhd jkle .minec`

:dwily xg`l ed`xn dpzydy ser oic zxxan `xnbdáø øîà̈©©
,épî éaø øîà àéiç øa ìàeîLzeidl mkxcy mixa`ïéneãà §¥©¦¨¨©©¦©¦£¦

ï÷ìLe ,e÷éøBäL,migzex mina hrn mlyia ±eøæçåelld mixa`d ¤¦§¨¨§¨§
eîéãàäå,dwilyd xg`leäa ìééò àøèe÷ ,àîòè éàî .ïéøLk± §¤¡¦§¥¦©©§¨§¨¨¥§

,dpzyd `l mixa`d d`xny minkg erci ,xnelk .mda qpkp oyr
eiykre ,miwexi ze`xdl mixa`l mxbe sebl qpkp y`dn oyry `l`
d`xnd dlbzde ,mixa`dn oyrd `vi ,migzexd mind zngn

.mdly izin`d
øîàð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,jtidl mb bdep df oicy ¨©©©§¨©¦§¨©£¨Ÿ©

zeidl mkxcy mixa`e÷éøBä àlL ,ïéneãà,minec` ex`yp `l` £¦¤Ÿ¦
e÷éøBäå ,ï÷ìLe,dwilyd xg`léàìâéà ,àîòè éàî .äôøè §¨¨§¦§¥¨©©§¨¦§©

eäééúäai`ceay ,mdly leqtd dlbzd xnelk ,oztxg dlbzp ± ©£©§
,minec` ze`xdl mdl mxb ipevig xacy `l` ,y`d zngn ewixed

.etxypy xg`l mdy itk izin`d m`xnl exfg dwilyd xg`le
,éMà áø øîàdwilyde mec` mixa`d d`xny minrty oeikn ¨©©©¦

,dtixh serde ewixedy dlbnLpéà ìeëéì àì Ckìä`l jkl ± ¦§¨Ÿ¥¦¦
,y`l ltpy ser mc` lk`ià÷ìLa àlà:`xnbd dgec .[dwilya±] ¤¨¦§¨¨

,àéä àìådlbz dwilyd `ny yeygl oi` ,minec` mixa`d m`e §Ÿ¦
y meyn ,ewixedyïðé÷æçî àì àúeòéø é÷eæçàxyk d`xpd xac ± ©§¥¥¨Ÿ©§§¦¨

oi`y onf lk jkle .elqetd lewlwe mbt ea yiy yeygle wifgdl oi`
xy`k wxe .sxh `edy yeygl oi` ,sera d`xn iepiy oirl d`xp

.xq`p ,ed`xna iepiy yiy mi`exe serd z` wlyy rxi`
:dpyna epipyìúBka dôøèe dñøc,dnda dzvvixy e` §¨¨§¨¨©¤

`ly zx`an `xnbd .dxiyk ,dhgye zrl zrn dzdye ,zqkxtne
:xiykdl ick dcal diidya icíeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤©§¦§¦

eæ úçàå Bæ úçà ,éàpé éaøa øæòìà éaøoia ,mc` dqxcy ser oia ± ©¦¤§¨¨§©¦©©©©§©©
serdy s` ,dnda dzvvixy ser oia ,lzeka mc` da dkdy ser

serd ,dhigy iptl zrl zrn ddyä÷éãa äëéøö,dhigy xg`l §¦¨§¦¨
ewqxzd md m` miiniptd eixa` lk z` wecal jixve.

äðùî

:sera zexykd z` dpen `pzd:óBòa úBøLk elàå.`äáwéð §¥§¥¨¦§¨
,úøbøbä,dpwd `edeä÷cñpL Bà.dagex aex wqtp `l j` ,jxe`l ©©§¤¤¤¦§§¨

.aäzkädkyp ±dúBà äNBò BðéàL íB÷î dLàø ìò äcìeç ¦©¨§¨©Ÿ¨§¤¥¤¨
,äôøèawip `ly epwcae gend cbpk e` ,gend cbpk `ly epiide §¥¨

.b .gen ly mexwd÷ôfä áwéðlke`dy ,serd ly qxkd `ede ¦©©¤¤
jiynn lke`d myne ,hyea xaer `edy xg`l my uawzn

.oawxewlìhéð eléôà øîBà éaø.c .xyk wtfdäéòî éða eàöé ©¦¥£¦¦©¨§§¥¥¤¨
serd ohan.eáwéð àìå.d,äétb eøazLð.e .mitpkd zenvr mde §Ÿ¦§¦§©§©¤¨

äéìâø eøazLðdaekx`d on exazyp m` oke ,dhnle daekx`d on ¦§©§©§¤¨
.f .uegl mvrd `vi `le dlrnle,äéôðk eèøîðzevepd epiide ¦§§§¨¤¨

.dteb lk lry zelecbd,äöBpä äìhð íà øîBà äãeäé éaø`ide ©¦§¨¥¦¦§¨©¨
,dpivdn dteb lr oibny ,xnv oink xyal dkenqd dwcd dvepd

,miyw miyxey dl oi`eäìeñt. §¨

àøîâ

:mgxd lhip oic zxxan `xnbdéaøå éàîéñ éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¦©§©¦
øaòì eëìäL ÷Bãöd z`eúáLå ,ãBìa äðLzayd meiaBðBàa ¨¤¨§§©¥¨¨§§¨§§

,cell mkxcaeøBäåepe` xiraúçtøèa'mgxd lhipa ±éaøk §§©§©©§©¦
.'÷ôæa:ef d`xed zpeek zxxan `xnbd,eäì àéòaéàiax m`d §¤¤¦©§¨§

cg` ,zepey ze`xed izy exed wecv iaxe i`niqúçtøèa eøBä§©§©©
,àøeqéàìexed oke .dtixh mgxd lhip xaeqd oetxh iaxkéaøk §¦¨§©¦

,àøézäì ÷ôfa.dxiyk wtfd lhip s`yàîìéc Bàd`xed exed md ©¤¤§¤¥¨¦§¨
epiide ,zg`úçtøèa eøBämgxd lhipa -k àøézäìy itéaø §©§©©§¤¥¨§©¦
xizdl dxed.÷ôæalirl epipyy itke(.cp)[mgxd-] m`d dlhip §¤¤
.dxyk dly.eäì àøéáñ àì ÷ôæa éaøk ìáà:`xnbd dwiqn £¨§©¦§¤¤Ÿ§¦¨§

.e÷éz¥
:wtf ly ebb awip oic zxxan `xnbdéaø àîézéàå ,äaø øîà̈©©¨§¦¥¨©¦

èLååk ïBcéð ÷ôæ ìL Bbb ,éåì ïa òLBäéwtfd ly oeilrd wlgd - §ª©¤¥¦©¤¤¤¦§¥¤
.dtixh my edyn awip m`e ,hyed ly jyndk oecip hyel xaegnd

:`xnbd zl`eyàëéä:`xnbd daiyn .wtf ly ebb `ed okid cr ± ¥¨
,Bnò çzîpL ìk ,éiaà øa éáéa áø øîàwtfdy mewndn epiide ¨©©¦¦©©©¥¨¤¦§¨¦

.xv dyrpe jlede hyed oeeikl jyndl ligzn
'eke sera zexiyk el`e :dpyna epipyäéòî éða eàöé.eawip `le ¨§§¥¥¤¨

:df xzid zx`an `xnbdeðL àì ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦§¨Ÿ¨
,dxiyk miirnd ipa e`viayïäa Ctéä àlL àlàdxfg mqipkdyk ¤¨¤Ÿ¦¥¨¤

,serd qxklìáàm`ïäa Ctéäly oeilrd wlgd z` qipkde £¨¦¥¨¤
cg` lebir silgd m` elit`e ,qxkd ly oezgzd wlgl miirnd

,dhnle efe dlrnl ef z` qipkde ,xg` lebir mr miirndnäôøè, §¥¨
áéúëcepif`d zxiya(e al mixac),ððëéå ENò àeä'àøaL ãnìî ,'E ¦§¦¨§©§Ÿ£¤§©¥¤¨¨

úBiððBk àeä Ceøa LBãwä[miqiqa-]íãàa,mixa`d z` wifgdl ©¨¨¨¦¨¨¨
,ely qiqad lr `vnp xa` lkeïäî úçà Ctäð íàLxa`d m`e - ¤¦¤§©©©¥¤

e ,eilr ayiizne xfeg epi` aey ely qiqadn cxi.úBéçì ìBëé Bðéà¥¨¦§
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oileg(ipy meil)

úæeçàa[zfig`a-],íéðéòd`xp did `l` ,lreta ehgy `ly ©£©¥©¦
,bbdn ltpy mc` eze` z`f d`xyk .ehgey `ed eli`kãéâpéà± ¦§¦

,xrv aexn zenl aexw didçðzéàådgp`d gkne ,gp`pe -ìeò §¦§©
déðééòîì,qxka mnewnl dxfg miirnd ipa eqpkp ±déèéiçå §©§¨¥§©§¥
déñøëìlk i`nexd dyre .e`tx jkae ,eqxk z` i`nexd xtze ± ¦§¥¥

.jetid ila mzxeva qxkd jezl mixfeg miirnd df ote`ay itl ,z`f
,'ebe sera zexyk el`e :dpyna epipyäéìâø eøazLð.zxtqn ¦§©§©§¤¨

:`xnbdéøe÷ðéàc àpö àeääexazypy zeter ly lqa dyrn ± ©©¨§¦§¥
d`vi `l mvrd j` zirvn`d mvra e` ,dpezgzd mvra mdilbx

,xyal ueg,ïéãébä úîBöa àáø dé÷ãa ,àáøc dén÷ì àéúàc`ed §©§¨§©¥§¨¨©§¥¨¨§¤©¦¦
xyr dyy lky `vne ,cgi miwcdzne mixagzn micibdy mewnd

,miniiw my miievnd micibd.déøLëàå§©§§¥
:mditpk ehnypy zeter oic zxxan `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ãé úèeîL ,áø,enewnn szkd hnypy epiide ,[zincwd lbxd-] ©§©¨
) ,äøLk äîäáala`Cøé úèeîL[zixeg`d lbxd-]äîäáa ¦§¥¨§¥¨§©¨¥¦§¥¨

(äôøèoke .,äôøè óBòa Cøé úèeîLokeb úèeîL,óBòa ó`ede §¥¨§©¨¥§§¥¨§©©¨
,serd aba xaegnd spkd mvr ly oeilrd wxtd hnypyäôøè, §¥¨

y meyn,äàéøä äáwéð ànL ïðéLééçoia z`agp d`ixdy itl ©§¦¨¤¨¦§¨¨¥¨
spkd z` hneyyke ,rlvl rlv oia wce jx xya mexw yie ,zerlvd

.awp didpe ,spkd mr d`ixd on wlg wzpzn÷ãaéz ,øîà ìàeîLe§¥¨©¦¨¥
,`l e` dawip m` d`ixd.÷ãaéz ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨¦¨¥

:d`ix serl yi m` zxxan `xnbdóBòì äàéø ïéà ,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¥¥¨§
.[oldl x`azi],ãøåå ìL äìòk äðLéå ,Bì Lé ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥§¤§¨§¨¤¤¤¤

z`vnpe ,dnec`e dwc zi`xp `idyíétbà ïéajeza ,[mitpkd-] ¥©©©¦
:`xnbd zl`ey .zerlvdéàîexne`a ezpeek.óBòì äàéø ïéà ©¥¥¨§

déì úéìc àîéìéàd`ix el oi`y ±déì úéàc àðéæç à÷ àäå ,ììk ¦¥¨§¥¥§¨§¨¨£¦¨§¦¥
:`xnbd zvxzn .el yiy mi`ex ep` ixde ±àlàezpeekcserdàì ¤¨§Ÿ

éøèéîdéa ó:`xnbd dywn .d`ixd dawip m`éåì éðúäå,`ziixa ¦§¦¥§¨¨¥¥¦
d lkóBòa ïãâðk ,äîäaa íéîëç eðnL úBôøèe .dtixh mbøúé §¥¤¨£¨¦©§¥¨§¤§¨¨¨¥

óBò ïäéìòmby,çBî ìL íeø÷ áwéð àlL ét ìò óà íöòä øaLð £¥¤¦§©¨¤¤©©¦¤Ÿ¦©§¤©
zlqety d`ixd dawip ok m`e .dtixh df oi` dndaay s` ,dtixh
oi`y diwfg xn` cvike ,`ziixaa x`eank ,sera mb zlqet dndaa

:`xnbd zvxzn .d`ixd awipa sxhp seràlà,`id ezpeekBì ïéà ¤¨¥
d`ixa zetixh ipic serlìôpéì àìjixv oi` bbd on ltp m`y ± Ÿ¦¨¥

,miiniptd eixai` x`ya dwica jixvy s` ,d`ixa wecalàìå§Ÿ
øîçéìm` d`ixd z` wecal jixv oi` y`l serd ltp m`ye ± ¥¨¥

.miiniptd mixai`d x`ya z`f wecal jixvy s` ,dzi`xn dpzyd
:`xnbd zxxan .dtixh diwfgl mb d`ixd dawip la`àîòè éàî©©§¨

:`xnbd zvxzn .el` mipte`a dwica dkixv dpi` d`ixdyøîà̈©
,äéìò úBpéâî äéúBòìö áBøå ìéàBä ,äðç áøly zerlvdy meyn ©¨¨¦§©§¤¨§¦¨¤¨

,mdly cegd lr `l` mdly agxd cvd lr zeakey mpi` serd
z`agp d`ixde ,iniptd cvl hlea mdly agexd zerlvd lkae
e` bbdn dlitpa wfpz `ly d`ixd lr zepibn zerlvd okle ,mdipia

.y`l dlitpa
ipicn wlg serl oi`y diwfg zpeek yxtl xyt` ji` :`xnbd dywn

,d`ixd zetixhïðçBé éaø øîàcî àäådiwfglBì Lé,d`ix serl §¨¦§¨©©¦¨¨¥
déì úéìc øáñ äi÷æçc ììkî ,íéétbà ïéa ãøåå ìL äìòk äðLéå§¤§¨§¨¤¤¤¤¥©©©¦¦§¨§¦§¦¨¨©§¥¥

:`xnbd zvxzn .llk d`ix serlàáøòîa éøîà àlàux`a±] ¤¨¨§¥§©£¨¨
[l`xyiéaéøa ìL åéøácî ,àðéðç éaøa éñBé éaøc déîMîly ± ¦§¥§©¦¥§©¦£¦¨¦§¨¨¤§¦¦

,execa lecb didy diwfgïéìBâðøúa é÷a BðéàL økéðlibx epi`y - ¦¨¤¥¨¦§©§§¦
oeyl `ede ,d`ix mdl yiy rci `l jkitl ,milebpxz lek`l

.d`ix milebpxzl oi`y ayge drh diwfg zn`ae .`zegica
:sera jxi zheny oic zxxan `xnbd,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©

àðeä áøì àðeä áø øa äaø déì øîà .äøLk óBòa Cøé úèeîL§©¨¥§§¥¨¨©¥©¨©©¨§©¨
,eia`eúàc ïðaø àäå[e`ay-],eøîà àúéãaîetîyäãeäé áø §¨©¨¨§¨¦§§¦¨¨§©§¨

déì øîà .äôøè óBòa Cøé úèeîL øîà áøc déîMî`ped ax ¦§¥§©¨©§©¨¥¨§¥¨¨©¥
,daxléøa,[ipa-]déèLôe àøäð àøäð,minec xdpd iwit` oi` - §¦©£¨©£¨©§¥

zn`ae .minec zenewnd bdpn oi` jk ,cner dfe ,zexidna mxef df
,xeqi` ea ebdp `zicanet ipay d`xy `l` ,dxyk `idy xaq ax
d`xe xg`n `zicanetn didy dcedi axe .mdipta exizd `l jkle

.xqe` axy xeaq did ,exizn epi` axy
:`xnbd zxtqnìæà[jld±]déçkLà ,àaà éaø[e`vne±]ìáø ¨©©¦©¨©§§¥§©

÷éãa à÷c àaà øa äéîøézeterd z`,ïéãébä úîBöamewnd `ed ¦§§¨©©¨§¨¨¦§¤©¦¦
.minly md m` wecal ,cgi my miwcdzne mixagzn micibdyøîà̈©

déì,dinxi axl `a` iaxéàä élek øîì déì änìxnl el dnl ± ¥¨¨¥§©¥©
,micibd zwicaa jk lk gexhlàäåxn`,áø øîà àðeä áø §¨©¨¨©©

,äøLk óBòa Cøé úèeîL,lhip lkd ixd hnyp jxid lk xy`ke §©¨¥¨§¥¨
lke ,xyk serd z`f lkae ,ea miielzy micibd oiae jxid mvr oia

.lhip ecal micibd znev wxe ,zniiw lbxd lk m` okydéì øîàax ¨©¥
,`a` iaxl dinxi,àðòãé ïéúéðúî àðàoldl epipyy(.er)äîäa' £¨©§¦¦¨©§¨§¥¨

äáekøàä ïî ,äøLk ähîìe äáekøàä ïî äéìâø eëzçpL¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨§©¨§¥¨¦¨©§¨
'ïéãébä úîBö ìhépL ïëå .äìeñt äìòîìemvrd lky s` ,ecal §©§¨§¨§¥¤¦©¤©¦¦

.dtixh ,zniiwdìò áø øîàå,ef dpyn lr -ïëåoicd,óBòam`y §¨©©£¨§¥¨
.micibd znev z` wcea ip` jkle .dtxh ,ecal micibd znev lhip

:dinxi axl `a` iax dywd,áøcà áøc àéL÷ ,éëä éà`ped axy ¦¨¦©§¨§©©§©
envr ax jci`ne ,xyk serd jxid lk hnyp m`y ax mya xn`

.dtixh micibd znev lhip m` sera mby xn`÷ézLéàax wzy - ¦§¦
.eaiydl yg `ly itl ,dinxidéì øîà,dinxi axl `a` iaxàîìc ¨©¥¦§¨

y ,cenll yi ax ixac zxizqndì éðLwelig axl yiy -ïéa ¨¥¨¥
,äëeúçì äèeîLeli`e ,lbxd lk lhip elit` dxyk dhenyy §¨©£¨

.ecal micibd znev wx jzgp m` elit` dtixh dkezgadéì øîà̈©¥
,`a` iaxl dinxi axáøc déúzòîL zLøôî zàådz` ike ± §©§§¨§©§§©§§¥§©

`l` ,jly epi` df welig ixde ,ax ly drenyd z` zyxit jnvrn
dîúz ìàå ,äìeñt äëeúç äøLk äèeîL áø øîà Leøéôaoicy §¥¨©©§¨§¥¨£¨§¨§©¦§©

serl wfpd jxid lk hnyp m`y `id `xaqdy meyn xazqn epi` df
mly jxid x`y lke micibd znev jzgp wx m` xy`n xzei lecb

,efl ef zetixh mincn oi`y itl ,ddinz ef oi` ,enewna `vnpeéøäL¤£¥
y dndaa ep`vn,äúîe ïàkî dëúBçm`e,äúéçå ïàkî dëúBç §¨¦¨¥¨§¨¦¨§¨§¨

m` j` ,dzn `id dx`eva mipniqd z` dndaa jzeg m`y oebke
oi`e miey mixai`d lk oi`y i`ce `l` ,dig `id ditzk lk jzeg
,mixai` x`yn xzei ea dielz zeigdy xa` yiy ,miey mi`legd lk
dkezg ,lbxa s`e ,xg` ilegn xzei wifnd ileg yi xa` eze`a s`e

xzei wifn.dhenyn
÷éìñ ék[dlryk-]àaà éaø,l`xyi ux`l laandéçkLà ¦¨¦©¦©¨©§§¥
[e`vn-]àøéæ éaøì,l`xyi ux`l eiptl dlry,øîà÷å áéúéc §©¦¥¨§¨¦§¨¨©

déì øîà .äôøè óBòa Cøé úèeîL ,áø øîà àðeä áø øîàiax ¨©©¨¨©©§©¨¥¨§¥¨¨©¥
,`xif iaxl `a`àëäì øî ÷éìñc àîBiî ,øîc éiçxg`l ,jiig - ©¥§©¦¨§¨¦©§¨¨
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קלז oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

íéðéò úæåçàáitl .hgyp eli`k eia`l dncpc `l` ,ewifd `le ea rbp `le Ð

.oda jtdi `ly ,miirna rbil dvex did `lyàðö.lq Ðéøå÷ðàãzeter Ð

.uegl `vei mvrd oi`e ,daekx`n dlrnl e` ,dhnl daekx`a odilbx exazypy

egvnae ,`ed min lye `ed xegy ser :iz`vn mipe`bd zaeyzaezexeaxag

`edy ,ixewpi` `xwp jk my lre ,zepal

z`fd xirae ,`"xehpit* ,aewip enk xnepn

.odn yiïéãéâä úîåöáxyr dyy ediy Ð

dnda" wxta opixn`ck ,oiniiw oiheg

ly eletya `ede ,(a,er oileg) "dywnd

.daekx`l jenq weyd mvrãé.szk Ð

êøé úèåîùsyc `nh`c `wea Ð

.[a,cp oileg] diaip lekri`e dizkecn

â úèåîùó.daba xaegnd oeilr wxt Ð

äôøèitl .d`ixd awip `ny opiyiigc Ð

xyad mexwe ,zerlvd oia z`agp d`ixdy

dtb zhneyyke ,rlvl rlv oia wce jx

.sbd mr d`ixd zwzpzn÷ãáéúÐ

gtepe zxbxba wc dpw qipkn .d`ixd

e`l m`e ,dtxh Ð `vei gexd m`e ,d`ixa

.dxyk Ðãøåå ìù äìòë.dnec`e dwc Ð

íéôâà ïéá.ditpk oia Ðéøèéî àìãäá ó
.dawip m` Ðóåòá ïãâðëÐdawip ,`nl`

!serl oicd `ed Ð dndac d`ixdàì
ìôðéìoileg] oxn`c ,bbd on dltp m` Ð

wecal jixv oi` Ð dwica dkixv [a,`p

.d`ixaøîçéì àìå,xe`l dltpa Ð

jixv oi` Ð ewixed `ny miirnd oiwceay

.d`ixd wecaläéìò úåðéâî úåòìö áåøåÐ

opi` zerlvdy .dilr oibn zerlvd geix aex

oagx oleke ,oceg lr `l` oagx lr zeakey

.mdipia z`agp d`ixde ,miptliaixa lyÐ

.execa lecb didy ,diwfgé÷á åðéàù øëéð
íéìåâðøúá,milebpxz lek`l libx epi` Ð

oeyle .d`ix odl yi m` rci `l jkitl

.`ed `zegicaäéèùôå àøäð àøäðoi` Ð

oi` jk ,cner dfe sixg df ,oinec xdpd ihyt

`xiaq dxyk ,axe .zenec zenewnd bdpn

xeqi` ea ebdpy `zicanet ipa d`xe ,dil

`zicanetn dcedi axe .mdipta exizd `le

.dil `xiaq dtxh axc xaqe ,dedúîåö
ïéãéâäoixagzn ,oiznev oicibdy mewn Ð

migqtc "eznev uneg" oeyl ,oiwcdzne

.frla `"hpiixhy`** (`,n)êøé úèåîù
øùë óåòám` oky lke ,lhip lkd ixde Ð

!ocal oicibd znev lhipàðòãé ïéúéðúîÐ

oke :(`,er oileg) "dywnd dnda" wxta

daekx`d lke ocal micibd znev lhipy

.zniiwóåòá ïëåoicibd znev lhip m`c Ð

.dtxhäéì øîà`nlic :`a` iax Ð

,dxyk dhenyc `ped axl ax dixnb`cn

dheny oia dil ipy Ð sera oke :xn` mzde

dlhip elit`e dxyk dhenyae ,dkezgl

oicibd znev elit` dtxh dkezgae ,dlek

.ocaläéì øîà.`a` iaxl dinxi iax Ðáøã ïéúòîù ùøôî úàåjiytpcn Ð?
.ax xn` yexitac ,`ed jcic e`lïéà äéì øîà`a` iaxe `xif iax .opiqxb `l Ð

:`a` iax dil xn`we .`yixa wilq `xif iaxe ,mzdl ewlqe ,eed laan ediiexz,jiig

.meld laan zilry xg`
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úèåîùÐ dici la` ,dtxh dilbx ekzgp `wecc ,ekzgp oicd `ede Ð dxyk dndaa ci

`l` dl oi`y e` milbx yng zlra :opixn` inp (a,gp oileg) onwle .dxyk

.ded inp dtxh Ð lbxa la` ,cia xqigy `l` epy `l :`ped ax xn`e ,men df ixd Ð dyly

úèåîù,enr oicde .diaip lekri`e dizkecn syc `nh`c `wea :qxhpewa yxit Ð jxi

ixii` diaip lekri`a oizrnyc dheny dlekc

jk .xyk Ð lekri` `l la` ,serae dndaa

wiqt` elit` `zklde :(a,cp oileg) lirl wiqt

`gip `zyde .ilekri` lekri`c cr dxyk inp

hwp `le ,"dheny" oizrny dileka hiwpc dn

,(a,cp) lirl `pzn ax hwpck "dizkecn syc"

la` ,diaip lekri` `la xq` `pzn axc meyn

oeyl jiiy Ð diaip lekri`a ixii`c `kd

el`" iab `pzn axc lirl iziin ikdle .dheny

.`kdc dcedi axc iziin `le ,`wec "zexyk

el`" :[`,cp oileg] lirl xn`w opgei iaxc ,cere

opgei iaxe ,`pzn axc `d ihernl ,`wec "zetxh

oicd `ede .dtxh sera jxi zheny :onwl xn`w

iab dil aiyg `le iel ipzcn ,dtxh inp dndaa

,dilr biltc rnyn `le .ser odilr xzi

,cere .l`enye axc` dipin lirl opiywncn

zgeex dkld :[a cenr] `zrny seqa onwlc

oicd `ede .dtxh sera jxi zheny ,l`xyia

dkld opiwqt (a,cp) lirle .ziyxitck dndaa

.ilekri` lekri`c cr dxyk wiqt` elit`c

diaip lekri`c ixii` oizrny dlekc d`xp jkle

.äîìilek xnl dil`ped ax xn` `de i`d

`zyd Ð dxyk sera jxi zheny ax xn`

s`e .cg` lkd dkezge dhenyc jzrc `wlq

oileg) oizipzn gkenck ,dtxh dndac ab lr

daekx`d on dilbx ekzgpy dndac (`,er

rci `l `nye .dxyk sera mewn lkn ,dlrnle

minkg epny zetxh lkc ,ielc `ziixa `zyd

oia wlgnc `pwqnd itle .sera ocbpk dndaa

ax xn` `ped axle .`gip ,dkezgl dheny

,dndaa ok enk Ð sera jxi zheny xiyknc

,diaip lekri`a elit` xiykne iel ipzcn

s`e .diaip lekri`a `zrny dlekc `pyixtck

el`e" iab lirl lwinc o`n elit`c ab lr

ax xn` `ped ax ,diaip lekri`a dcen "zexyk

hinzyin `lc ,dniz zvw ,edine .edleka lwin

jxi zheny `zkec cga hwpinl oizrny dleka

hwpc llk xninl xazqn `le !dxyk dndaa

di`x `iady dinxi iax mbe .`zeaxl ser

`l ,`prci oizipzn `p` :dil xn`e ,eixacl

la` .sera oke :dlr ax xn`c `dn `l` wcwc

wcwcl dvx `l dndaa oizipzn dxq`c `dn

,d`xp jkle .dizeig xhefc sera oky lk :xnele

`le ax xn` `ped ax xiykn sera `wecc

ab lr s`e .ielc `ziixa dil zile ,dndaa

axc `ail` epiid Ð lirl axl dipin opiywnc

.wgece .dcedi

àîìéãyxit Ð dkezgl dheny oia dil ipy

elit`e dxyk dhenyc :qxhpewa

yxtny ,xnel dvex dn :dnize .ocal oicibd zneva elit` dtxh dkezgae ,dlek dlhip

dil`a zxaegn dzidy mewnn jxid lhip m`y xnel dvex m` ?dxyk dlek dlhip m`y

jenq ,ezizgza oicibd znev eay irvn`d mvr eze`a oebk Ð dtxhc dkezge ,dxyk Ð

aegzd mvr `edy zilewd mvra aegz `ed dlrnle ,y`xd mr zxknpd daekx`d wxtl

zilewd mvr `edy oeilra mewn lkn ,dtxh irvn`d mvr eze`ac ab lr s`e .dil`a

,biltc o`n `kile ,(`,`k oileg) `nw wxt xfrl` iax xn`ck ,xkip dly llge jxi dlhip m` `ixwn inp dlap elit`c ,dniz edfe .dzne o`kn dige o`kn dkzegy yxtnck ,dxyk

dizkecn syc `l` ,dilbx ekzgp `lc oebk Ð dxyk dhenyc ,zehiyta o`k yxtl el dide .dlek dlhip elit` ixii`c oeik ,edpip zekezg odizy ?dkezg dfe dheny df zexwl jiiy dne

lit` dtxh ekzgp la` ,ea aegz `edy dil`d mvray xegn enewnn utwy ,jxid mvr!oicibd zneva e

zilhn

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

úfeçàadéðééòîì ìeò ,çðúéàå ãébðéà ,íéðéòdéèéiçå ©£©¥©¦¦§¦§¦§©§©§¨¥§©§¥
déñøëìàpö àeää ."äéìâø eøazLð" .éøB÷ðéàcàéúàc ¦§¥¥¦§©§©§¤¨©©¨§¦§¥§¨§¨

,àáøc dén÷ìdé÷ãaúîBöa àáøïéãébädéøLëàå. §©¥§¨¨©§¥¨¨§¤©¦¦§©§§¥
äîäáa ãé úèeîL :áø øîà äãeäé áø øîà¯ ¨©©§¨¨©©§©¨¦§¥¨

äîäáa Cøé úèeîL ,äøLk¯Cøé úèeîL .äôøè §¥¨§©¨¥¦§¥¨§¥¨§©¨¥
óBòa¯b úèeîL .äôøèóBòa ó¯ïðéLééç ,äôøè §§¥¨§©©§§¥¨¨§¦©

øîà ïëå ,÷ãaéz :øîà ìàeîLe .äàéøä äáwéð ànL¤¨¦§¨¨¥¨§¥¨©¦¨¥§¥¨©
,óBòì äàéø ïéà :øîà äi÷æç .÷ãaéz :ïðçBé éaø©¦¨¨¦¨¥¦§¦¨¨©¥¥¨§

dðLéå ,Bì Lé :øîà ïðçBé éaøåäìòkïéa ãøåå ìL §©¦¨¨¨©¥§¤§¨§¨¤¤¤¤¥
ììk déì úéìc àîéìéà ?óBòì äàéø ïéà éàî .íétâà£©©¦©¥¥¨§¦¥¨§¥¥§¨

¯éøèéî àìc àlà !déì úéàc àðéæç à÷ àäådéa ó §¨¨¨¥¨§¦¥¤¨§¨¦§¦¥
¯äîäaa íéîëç eðnL úBôøè :éåì éðúäå¯ïcâðk §¨¨¥¥¦§¥¤¨£¨¦©§¥¨§¤§¨

óBò ïäéìò øúé ;óBòa¯ét ìò óà íöòä øaLð ¨¨¥£¥¤¦§©¨¤¤©©¦
àì Bì ïéà :àlà !çBî ìL íeø÷ áwéð àlLìtðéì ¤Ÿ¦©§¤©¤¨¥¨¦§©

øîçéì àìåìéàBä :äðç áø øîà ?àîòè éàî ;áBøå §¨¦£©©©§¨£©©¨¨¦§
,Bì Lé :ïðçBé éaø øîàcî àäå ;äéìò úBðéâî äéúBòìö©§¤¨§¦¨¤¨§¨¦§¨©©¦¨¨¥

íéétâà ïéa ãøåå ìL äìòk dðLéå¯øáñ äi÷æçc ììkî §¤§¨§¨¤¤¤¤¥£©©¦¦§¨§¦§¦¨¨©
éaøa éñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà àlà !déì úéìc§¥¥¤¨¨§¦§©§§¨¦§¥§©¦¥§©¦

é÷a BðéàL økéð éaéøa ìL åéøácî :àðéðçïéìBâðøúa. £¦¨¦§¨¨¤§¦¦¦¨¤¥¨¦§©§§¦
.äøLk óBòa Cøi úèeîL :áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©§©¨¥§§¥¨
ïðaø àäå :àðeä áøì àðeä áø øa äaø déì øîà£©¥©¨©©¨§©¨§¨©¨©
:øîà áøc déîMî äãeäé áø ,eøîà àúéãaîetî eúàc§¨¦§§¦¨£©©§¨¦§¥§©¨©

óBòa Cøé úèeîL¯àøäð ,éøa :déì øîà !äôøè §©¨¥§§¥¨£©¥§¦©£¨
àøäðdéèLôeäéîøé áøì déçkLà ,àaà éaø ìæà . ©£¨§¨¥£©©¦©¨©§§¥§©¦§§¨

änì :déì øîà ,ïéãébä úîBöa ÷éãa à÷c àaà øa©©¨§¨¨¥§¤©¦¦£©¥¨¨
úèeîL :áø øîà àðeä áø àäå ?éàä élek øîì déì¥§¨¥©§¨©¨¨©©§©
:àðòãé ïéúéðúî àðà ,déì øîà !äøLk óBòa Cøé̈¥§§¥¨£©¥£¨©§¦¦¨©§¨

eëzçpL äîäaähîìe äáekøàä ïî ,äéìâø¯,äøLk §¥¨¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨§©¨§¥¨
äìòîìe äáekøàä ïî¯úîBö ìhépL ïëå ,äìeñt ¦¨©§¨§©§¨§¨§¥¤¦©¤

.óBòa ïëå :dìò áø øîàå ;ïéãébä¯áøc àéL÷ éëä éà ©¦¦©£©©£¨§¥§¦¨¦©§¨§©
äèeîL ïéa dì éðL àîìc :déì øîà .÷ézLéà !áøcà©§©¦§¦£©¥¦§¨¨¥¨¥§¨

äëeúçì?áøc déúúòîL zLøôî zàå :déì øîà ? ©£¨£©¥§©§§¨§©§§©£¨¥§©
äèeîL :áø øîà Leøéôa¯äëeúç ,äøLk¯;äìeñt §¥£©©§¨§¥¨£¨§¨

ïàkî dëúBç ,äúîe ïàkî dëúBç éøäL ,dîúz ìàå§©¦§©¤£¥§¨¦¨¥¨§¨¦¨
äúiçåáéúéc àøéæ éaøì déçkLà àaà éaø ÷éìñ ék . §©§¨¦§¦©¦©¨©§§¥§©¦¥¨§¨¥

óBòa Cøé úèeîL :áø øîà àðeä áø øîà ,øîà÷å¯ §¨¨©£©©¨¨©©§©¨¥¨
àëäì øî ÷éìñc àîBiî ,øîc éiç :déì øîà .äôøè§¥¨£©¥©¥§¨¦¨¦§¦¨§¨¨
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`oifgeקלח mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

àðåä áøã äéî÷ äô ïåçúô ïì äåäax iptl jxi zhenya xacl epwwfed ,xnelk Ð

.'ek dinxi axl dizgky` ok ixg`e .dxyk ol xn`e ,`pedêãéá äî úàåeiykr Ð

.meld z`ay xg` ,melk da zrny m` dz` il xen`àúååøáç.mixag Ðàì
ñéëøôyie ,md milecby jezn ,xac fnx elit` xzpwle spk cepl leki did `l Ð

.mlv` did m` mdn `xil eléáø äçìîå
àðéðçmini ze`xdl lkeie miiwzdl ick Ð

.miaxéðä ìëë àúëìä úéìåexyc Ð

.sera jxi zhenyàä éë àìà:ipzwc Ð

sera jxi zheny ,`id zgeex dkld `lde

.dtxhäð÷ úøéã÷dpnn xcwpy dpw Ð

.daex` oink dkizgúéîåø÷,dagx Ð

.da edenzqeêéîñ úà àã ìòåiptn Ð

xizdl jneq dz` dknd dzigy zi`xy

.'ek dkld `ldeúçååødhytzp xak Ð

.bedpl dgeexzpeùãç øùò íéðù êåúÐ

,dzn ycg xyr mipy seqle ,dknd dzig

.dig ycg xyr mipy cr dtxhcäùåò äéäå
øáãly ealn `ivedl ,onwl yxtnck Ð

.dcedi iaxíééñøè ìù úéìèîá äéìò äìèå
mipzepy zygp itxev ly zilhna dkxk Ð

lye .zygp iwgy zixextr lawl mdiptl

mbe ,diaer jezn dng `id cinze ,`id xer

.mlerl mngn zyegpdäá àôøèéîã éãéîá
'åë,dixa` x`ya zgaync idp ,dinza Ð

`xcd in dia `txhinc `zlin `idd edin

on xzei mipexg` elcbc ,`kd ik zgayne

mipey`xd!?ï÷ñò éàîeny `xwp dnl Ð

.dlgz owqràëìî åäì úéì éàãå éàÐ

`lc ,owqr epiide ."oivw dl oi` xy`" aizkc

.dnlyc dizepnid` jnqinl iraíéìîðäÐ

.meg mi`peye lv miade`éðîùîåùãÐ

.milnpåäééðéî ãç ÷ôð,owd ixeg jezn Ð

.lvd d`xe uegl `aeàðîéñ äéá çðúàÐ

`vniyk eixag el eyri dn rcil ,exikdl

.oxwyéèé÷ð ååä àðîøälzdnd lky Ð

.edebxdi exagaàëìîì àëìî ïéá éîð éà
äåäjxce ,xg` mw `l oiicre jlnd zn Ð

:aizkck ,eipira xyid yi` zeyrl ux`

."dyri eipira xyid yi` 'ebe mdd minia"

äîìùã äéúåðîéäà,jk lr `ed on`p Ð

.dxn` ycwd gexaeïîéñ.dtxh wtql Ð

ùãç øùò íéðù`ly recia ,dig jk m` Ð

.dtxhpíéðù ùìùå íéúùaxl `iywe Ð

.xn`c o`nl `kil ycg xyr mipyc ,`ped

àéä éàðú,`ped axk dil `xiaqc `ki`c Ð

exary oeike ,eid dngd zeni :onwl ipzwc

`idy dkn yie .zn cin dpvd zeni eilr

zeni opira jkld ,meg jezn zne dxrap

.dpvd zenie dngdêåøà ãçà á÷ðÐ

.oexqga dxcwpeçã÷î àìîì ïéôøèöîÐ

.i`ny zial ld`a d`nhn dpi` aeye

ipy wxt) zeld`a zleblbe dxcyc `zbelt

,zenie igd on lhpiy ick epiidc ,(b dpyn

:dxcy iab (a,ap oileg) oiwxta opixn` ikdc

.dtxhl okeäéåø÷ ìù ÷åãéçly dkizg Ð

.dyai zrlc
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úéìèîxn`c di`x `iade ,jexrd yxit oke .zygp itxev :qxhpewd yxit Ð miiqxh ly

dzidy miiqxh ly zqpkd ziaa dyrn :(`,ek) "xird ipa" wxt dlibna

zial `iah xtkn zenvr d`ln dtew `iady dyrn :(`,ap) iyily wxt xifpae .milyexia

ok lre iwqxeak mindefn zyegp itxevy iptn `nzqne :jexra yxit .miiqxh ly zqpkd

dcearc `nw wxtae .cal zqpkd zia mdl did

ixz dil ezii` ,"ip` miiqxh ly mkg" :(a,fi) dxf

iqxhc rnyn ,`axrc `cge `iziyc cg ixeaiw

dkeq) "lilgd" wxtac :dywe .`ed `cg icxbe

ipta miiqxhe onvr ipta miicxbc rnyn (a,`p

ozba :(a,bi) dlibnc dcb`a opixn`c ,cere !onvr

oeyla mixtqn eide eid miiqxh ipy yxze

ipta oeyl dl yiy dne` `idy rnyn ,miiqxh

.dnvràîìéãåÐ zgayne zclei dtxh xaq

el jixv oi`c ,"zclei" opiqxb `lc `xazqn

dxf dcearc `nw wxt opixn` `d ,cere .llk

:el exn` ,dxeaya xizn dcedi iax iab (`,fh)

.clzykl :odl xn` !xkf dilr oiriaxn `lde

oia wlgl yi ,edine !xkf zlawn `l `nl`

.zetxh x`yl milbx dkezg dtxhìéæéà
i`dkc ab lr s` Ð `zlin `zi` ikid ifg`e

(`,dr `xza `aa) "dpitqd xkend"a aiyg `peb

:opgei iax dil xn`c cinlz `edd iab ,blbln

ixac lr blbln ,zpn`d `l zi`x `l m`

xacd xxal `ay ,`kd ip`y .dz` minkg

.dnly rci ji` ricedle

ïîéñdnk yi Ð zclei dpi`y lk dtxhl

opiwfgn `le cliln zewqety zenda

recia zclei m` :xninl ira `l` .zetxha edl

.dtxh dpi`y

o`kn

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

øîàå ,déðìéàLe ,àðeä áøc dén÷ ät ïBçút ïì äåä£¨¨¦§¤©¥§©¨§¦§¥©£©
óBòa Cøé úèeîL :ïì¯éaøì éîð äézçkLàå .äøéLk ¨§©¨¥§§¥¨§©§©§¥©¦§©¦

éL÷àå ,ïéãébä úîBöa ÷éãa à÷å áéúéc àaà øa äéîøé¦§§¨©©¨§¨¥§¨¨¥§¤©¦¦§©§¦
:áø øîà àðeä áø øîàc àä øî dì øáñ àì :déì¥¨¨©¨¨¨§¨©©¨¨©©

óBòa Cøé úèeîL¯ïéúéðúî àðà ,éì øîà ?äøLk §©¨¥§§¥¨£©¦£¨©§¦¦
ähîìe äáekøàä ïî ,äéìâø eëzçpL äîäa :àðòãé̈©§¨§¥¨¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨§©¨

¯äìòîìe äáekøàä ïî ,äøLk¯ìhépL ïëå ,äìeñt §¥¨¦¨©§¨§©§¨§¨§¥¤¦©
éà :déì éøîàå .óBòa ïëå :dìò áø øîàå ;ïéãébä úîBö¤©¦¦©£©©£¨§¥§©£©¦¥¦
àîìãå :déì éL÷àå .÷ézLéà !áøcà áøc àéL÷ ,éëä̈¦©§¨§©©§©¦§¦§©§¦¥§¦§¨
zàå :éì øîàå !äëeúçì äèeîL ïéa áøì déì éðL̈¥¥§©¥§¨©£¨©£©¦§©§
äèeîL :áø øîà Leøéôa ?áøc déúòîL zLøôî¯ §¨§©§§©£¥§©§¥£©©§¨

äëeúç ,äøLk¯?Cãéa äî ,zàå .äìeñt¯øîà éëä §¥¨£¨§¨§©§©¦¨¨¦£©
óBòa Cøé úèeîL :áø øîà éLà øa àéiç áø¯.äôøè ©¦¨©©¦¨©©§©¨¥§§¥¨

úèeîL :ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà ïëå§¥£©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©
óBòa Cøé¯éìîìéà :éãéà øa á÷òé éaø øîàå .äôøè ¨¥§§¥¨©£©©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨¥

,àøézäì àúååøáç da eøBàc àøúàa ïðçBé éaø äåä£¨©¦¨¨§©§¨§¨©§¨¨¨§¤¥¨
Cøé úèeîL :éaø øîà àðéðç éaø øîàc ;ñékøt àì̈©§¥§¨©©¦£¦¨¨©©¦§©¨¥
äèîLpL àðéðç éaøì Bì äúéä úìBâðøúå .äøLk óBòa§§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦£¦¨¤¦§§¨
éaø dçìîe ,Bì døézäå éaø éðôì dàéáäå ,dlL Cøé̈¥¤¨¤¡¦¨¦§¥©¦§¦¦¨§¨¨©¦
éì øézä äæ :íéãéîìzì äëìä da éøBî äåäå ,àðéðç£¦¨©£¨¥¨£¨¨©©§¦¦¤¦¦¦

éðä ìëk àúëìä úéìå .éaø éì øézä äæ ,éaøïa éñBé éaø ìàLc àä ék àlà ,àúúòîL ©¦¤¦¦¦©¦§¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨¤¨¦¨§¨©©¦¥¤
øñéàk ãò :eðéðL äîìL äðLî ,Bì øîà ?änëa äð÷ úøéã÷ :éåì ïa òLBäé éaø úà éàøBäð§©¤©¦§ª©¤¥¦§¦©¨¤§©¨¨©¦§¨§¥¨¨¦©§¦¨
ìL ïéîeø÷ dì eNòå ,dlL äð÷ øc÷pL eðúðeëLa äúéä úçà ìçø àìäå :Bì øîà .é÷ìèéàä̈¦©§¦¨©©£Ÿ¨¥©©¨§¨¦§¨¥¤¦§©¨¤¤¨§¨¨§¦¤

éîñ úà àc ìòå :Bì øîà !äúéçå äð÷óBòa Cøé úèeîL :ìàøNéa úçåBø äëìä àìäå ?C¯ ¨¤§¨§¨¨©§©¨¤¨¥©£Ÿ£¨¨©©§¦§¨¥§©¨¥§
úøôBôL dì eNòå ,dlL Cøé äèîLpL àzôìç ïa ïBòîL éaøì Bì äúéä úìBâðøúå ;äôøè§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦¦§¤£©§¨¤¦§§¨¨¥¤¨§¨¨§¤¤

øîéîì Cì úéà éàî àlà !äúéçå äð÷ ìL¯éîð àëä ;äåä Lãç øNò íéðL CBz¯CBz ¤¨¤§¨§¨¤¨©¦¨§¥©§¥¨¨Ÿ¤£¨¨¨©¦
.äåä Lãç øNò íéðL,äéä íéøáãa ï÷ñòL àzôìç ïa ïBòîL éaø ìò åéìò eøîà §¥¨¨Ÿ¤£¨¨§¨¨©©¦¦§¤£©§¨¤©§¨¦§¨¦¨¨

äìhéð íà :øîBà äãeäé éaø äéäL ,äãeäé éaø ìL Balî àéöBäì øác äNBò äéäå§¨¨¤¨¨§¦¦¦¤©¦§¨¤¨¨©¦§¨¥¦¦§¨
äöBpä¯äöBð äìhépL àzôìç ïa ïBòîL éaøì Bì äúéä úìBâðøúå .äìeñt,dlL ©¨§¨§©§§¤¨§¨§©¦¦§¤£©§¨¤¦§¨¨¤¨

ïî øúBé íéðBøçàä íééôðk äìcéâå ,íéiñøè ìL úéìèîa äéìò äìèå øepúa dçépäå§¦¦¨§©§¨¨¨¤¨§©§¦¤©§¦¦§¦§¨§¨©¦¨©£¦¥¦
?úçaLî äôøè äãeäé éaø øáñ÷ àîìãå .íéðBLàøä¯,da àôøhéîc éãéîa ,ïk íà ¨¦¦§¦§¨¨¨©©¦§¨§¥¨©§©©¦¥§¦¥§¦¨§¨¨

!?íéðBLàøä ïî øúBé íéðBøçàä íééôðk äìécâä,àiLøLî áø øîà ?íéøáãa ï÷ñò éàî ¦§¦¨§¨©¦¨©£¦¥¦¨¦¦©©§¨¦§¨¦£©©§¨§¦¨
õéwa ïéëz ,ìLîe øèL ïéö÷ dì ïéà øLà ,íëçå äéëøã äàø ìöò äìîð ìà Cì" :áéúëc¦§¦¥¤§¨¨¨¥§¥§¨¤¨©£¨£¤¥¨¨¦Ÿ¥¥¨¦©©¦
déîéìâì déñøt ,æeîz úôe÷úa ìæà !àkìî eäì úéìc àeä éàcå éà éæçéà ìéæéà :øîà ,"dîçì©§¨£©¥¦¤¡¥¦©©§¥§©§¨£©¦§©©©§¥¦§¦¥
e÷ôð !àleè ìôð :eäì øîà ìò .àðîéñ déa çðúà ,eäéépéî ãç àúà ÷ôð .éðîLîeLc àpéwà©¦¨§§§¨¥§©£¨©¦©§©§©¥¦¨¨©£©§§©¨§©
,àkìî eäì úéì ,dpéî òîL :øîà .déìè÷å déìò eìôð ,àLîL ìôð ,déîéìâì dééìc .eúàå©£©§¥¦§¦¥§©¦§¨¨§£¥§©§¥£©§©¦¨¥§©§¨
àîìãå :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà ?eòaéì àì àkìîc àðîøä ,eäì úéà éàc§¦¦§©§¨¨§©§¨¨¦¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¦§¨
,äåä àkìîì àkìî ïéa ,éîð éà ;éèé÷ð eåä àkìîc àðîøä ,éîð éà ;eäééãäa äåä àkìî©§¨£¨©£©§¦©¦©§¨¨§©§¨£§¦¥¦©¦¥©§¨§©§¨£¨
àúeðîéäà CBîñ ,àlà !"äNòé åéðéòa øLiä Léà ìàøNéa Cìî ïéà íää íéîia" :áéúëc¦§¦©¨¦¨¥¥¤¤§¦§¨¥¦©¨¨§¥¨©£¤¤¨§©¥¨¨

äôøèì ïîéñ :àðeä áø øîà .äîìLc¯äôøèì ïîéñ :éáéúéî .Lãç øNò íéðL¯dðéàL ìk ¦§ŸŸ¨©©¨¦¨¦§¥¨§¥¨¨Ÿ¤¥¦¥¦¨¦§¥¨¨¤¥¨
úëìBäå úçaLî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úãìBé¯úëìBäå äðåeðúî ,äøLk àéäL òeãéa ¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥©§©©§¤¤§¨©¤¦§¥¨¦§©§¨§¤¤

¯äôøèì ïîéñ :øîBà éaø .äôøè àéäL òeãéa¯ìLìL íézL úBîéi÷úî äaøä àìäå :Bì eøîà .íBé íéL!íéðL L¯,àéä éàpz §¨©¤¦§¥¨©¦¥¦¨¦§¥¨§¦¨§©£Ÿ©§¥¦§©§§©¦¨¨¦©¨¥¦
äNòî :íleLîä ïa éñBé éaø øîà .çc÷î àìîì íéôøèöî äaøä íéá÷ð eléôà ,CBøà ãçà á÷ð da LiL ãò úìbìâáe :àéðúc§©§¨§Ÿ§Ÿ¤©¤¥¨¤¤¤¨¨£¦§¨¦©§¥¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©¨©©¦¥¤©§¨©£¤
,äéä änçä úBîé ?äéàø íMî :øæòìà ïa ïBòîL éaø Bì øîà .äéçå äéeø÷ ìL ÷ecéç Bì eNòå ,Bzìbìb äúçôpL ãçàa ìeaðòa§¦§§¤¨¤¦§¨¨ª§¨§§¨¦¤¥¨§¨¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨¦¨§¨¨§©©¨¨¨

äëìä :á÷òé øa àçà áø øîà .úî ãiî äpvä úBîé åéìò eøáòL ïåéëå¯,äôøèc éòéa éðä :øîéîà øîà .úçaLîe úãìBé äôøè §¥¨¤¨§¨¨§©¦¨¦¨¥¨©©©¨©©£Ÿ£¨¨§¥¨¤¤©§©©¨©©¥¨¨¥¥¥¦§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oileg(ipy meil)

ät ïBçút ïì äåäjxi zheny zeklda xacl epwwfed ±áøc dén÷ £¨¨¦§¤©¥§©
déðìéàLe ,àðeä,epic dn edepl`ye ±óBòa Cøé úèeîL ïì øîàå ¨§¦§¥§¨©¨§©¨¥§

.äøéLklirl dyrnd z` `a` iax siqed(`"r),énð dézçkLàå §¥¨§©§©§¥©¦
éL÷àå .ïéãébä úîBöa ÷éãa à÷å áéúéc àaà øa äéîøé áøì§©¦§§¨©©¨§¨¦§¨¨¦§¤©¦¦§©§¦

[iziywde-]áø øîà àðeä áø øîàc àä øî dì øáñ àì ,déì¥Ÿ¨©¨©¨§¨©©¨¨©©
,äøLk óBòa Cøé úèeîL.oicibd znev jzgp oky lke,éì øîà §©¨¥§§¥¨¨©¦

àðòãé ïéúéðúî àðàoldl(.er),ïî äéìâø eëzçpL äîäa' £¨©§¦¦¨©§¨§¥¨¤¤§§©§¤¨¦
ïëå ,äìeñt äìòîìe äáekøàä ïî ,äøLk ähîìe äáekøàä̈©§¨§©¨§¥¨¦¨©§¨§©§¨§¨§¥

òa ïëå ,dìò áø øîàå .'ïéãébä úîBö ìhépL,óBjzgpy `vnp ¤¦©¤©¦¦§¨©©£¨§¥§
.dtixh znevdéøîàå[izxn`e-].áøcà áøc àéL÷ éëä éà ,déì §¨§¦¥¦¨¦©§¨§©©§©

÷ézLéà.dinxi axdéì éL÷àå,dinxi axláøì déì éðL àîìãå ¦§¦§©§¦¥§¦§¨¨¥¥§©
äèeîL ïéa,dxiyk jxid lk hnypa s`yäëeúçìjzgp s`y ¥§¨©£¨

.dtixh micibd znevéì øîàå,dinxi axdézòîL zLøôî zàå §¨©¦§©§§¨§©§§©§¥
.äìeñt äëeúç äøLk äèeîL áø øîà Leøéôa ,áøcxg`l §©§¥¨©©§¨§¥¨£¨§¨

el`y ,laaa el eycgzdy el` mixac `xif iaxl `a` iax xn`y
:`a` iaxCãéa äî zàåefi` dfa zrny m`d dz` il xen` dzr - §©§©§¨¨

.l`xyi ux`l zilry xg`l dreny
:`xif iax aiydCøé úèeîL ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà éëä̈¦¨©©¦¨©©¦¨©©§©¨¥

úèeîL ,ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà ïëå .äôøè óBòa§§¥¨§¥¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©
éìîìéà ,éãéà øa á÷òé éaø øîàå .äôøè óBòa Cøé[eli`-]äåä ¨¥§§¥¨§¨©©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨¥£¨

àøézäì àúååøáç da eøBàc àøúàa ïðçBé éaøexedy mewna ± ©¦¨¨§©§¨§¨©§§¨¨§¤¥¨
,xzidl mixagdñékøt àìleki did `l xnelk ,spk cipn did `l - Ÿ©§¦

did eli`e ,milecb md mixizndy itl ,xeq`l fnxa elit` xzpwl
,mixiznd ine .mdn `xil el did mlv`,éaø øîà àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨©©¦

àðéðç éaøì Bì äúéä úìBâðøúå .äøLk óBòa Cøé úèeîL§©¨¥§§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦£¦¨
éaø dçìîe ,Bì døézäå ,éaø éðôì dàéáäå ,dlL Cøé äèîLpL¤¦§§¨¨¥¤¨¤¡¦¨¦§¥©¦§¦¦¨§¨¨©¦

àðéðç,miax mini miiwzzy ickéøBî äåäå[dxen did±]äëìä da £¦¨§£¨¥¨£¨¨
,íéãéîìúìxn`e dze` mdl d`xdyøézä äæ ,éaø éì øézä äæ §©§¦¦¤¦¦¦©¦¤¦¦

.éaø éì¦©¦
:`xnbd dwiqnàúzòîL éðä ìëk àúëìä úéìåzheny exizdy §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨

,sera jxiàä ék àlàzgeex dkldy oldl d`aedy drenyk ± ¤¨¦¨
.dtixhy `id,éåì ïa òLBäé éaø úà éàøBäð ïa éñBé éaø ìàLc§¨©©¦¥¤§©¤©¦§ª©¤¥¦
äð÷ úøéã÷,oelg oink dkizg dpnn xqgpy dpw -änëaxqgz §¦©¨¤§©¨

.dtixh didzeBì øîà,iqei iaxl iel oa ryedi iaxäîìL äðLî ¨©¦§¨§¥¨
eðéðLlirl(.cp)dxiyky,é÷ìèéàä øqéàk ãòxqi`k xqgp m` j` ¨¦©§¦¨¨¦©§¦

.dtixh ,iwlhi`dBì øîà,iel oa ryedi iaxl iqei iaxìçø àìäå ¨©©£Ÿ¨¥
[dyak-]dlL äð÷ øc÷pL ,eðúðeëLa äúéä úçàxqi`ka ©©¨§¨¦§¨¥¤¦§©¨¤¤¨
,iwlhi`dïéîeø÷ dì eNòådkizg -äð÷ ìLz` da enzqe dagx §¨¨§¦¤¨¤

,awpdäúéçå.dknd [d`txzde±]Bì øîàiaxl iel oa ryedi iax §¨§¨¨©
,iqeiàc ìòåd`ixad dkndy zi`xy df lre -éîñ zàC,xizdl §©¨©§¨¦

ìàøNéa úçåBø äëìä àìäåbedpl dkldd geexzpe hytzp xak - ©£Ÿ£¨¨©©§¦§¨¥
yïa ïBòîL éaøì Bì äúéä úìBâðøúå ,äôøè óBòa Cøé úèeîL§©¨¥§§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦¦§¤

äð÷ ìL úøôBôL dì eNòå ,dlL Cøé äèîLpL àzôìçjenzl £©§¨¤¦§§¨¨¥¤¨§¨¨§¤¤¤¨¤
,jxiaäúéçå,dtixh jxid zhenyy zgeex dkld ji` ,dywe .dknd §¨§¨

,d`txzdy epi`x ixde,øîéîì Cì úéà éàî àlàdfd dyrndy ¤¨©¦¨§¥©
,äåä Lãç øNò íéðL CBzdzn zlebpxzd ,d`txzd dkndy s`e §¥¨¨Ÿ¤£¨

ok m` ,yceg a"i cr dig dtixhy ,yceg a"i seqaénð àëäoi` ¨¨©¦
y okziy ,d`txzdy zi`xy s` dpwd zxicwa xizdlíéðL CBz§¥

,äåä Lãç øNòdkldy xn`p mewn lkne .dzn lgxd mteqa j` ¨¨Ÿ¤£¨
.ok dkld jkle ,dtixh jxid zhenyy zgeex

:`ztlg oa oerny iax wcay sqep xac zxtqn `xnbdåéìò eøîà̈§¨¨
äéä íéøáãa ï÷ñòL ,àzôìç ïa ïBòîL éaø ìòwqer didy ± ©©¦¦§¤£©§¨¤©§¨¦§¨¦¨¨

,xac lk zeqple ze`xléaø ìL Balî àéöBäì øác äNBò äéäå§¨¨¤¨¨§¦¦¦¤©¦
øîBà äãeäé éaø äéäL .äãeäé(:ep lirl)äöBpä äìhéð íàdwcd §¨¤¨¨©¦§¨¥¦¦§¨©¨
,mipw dl oi`y xyal dkenqd,äìeñt.mixizn yieúìBâðøúå §¨§©§§¤

dçépäå ,dlL äöBð äìhépL àzôìç ïa ïBòîL éaøì Bì äúéä̈§¨§©¦¦§¤£©§¨¤¦§¨¨¤¨§¦¦¨
øepúa,dpivdn zenz `lyíéiñøè ìL úéìèîa äéìò äìèå- §©§¨¨¨¤¨§©§¦¤©§¦¦

lawl mdiptl dze` mipzepy ,zyegp itxev ly xer zilhna dkxke

,diaer zngn dng cinz `ide ,zwgypd zyegpd ly zixextrd
mngn da weacd zyegpd xtr mbe,mlerl dze`åzlebpxzdäìcéâ §¦§¨

íééôðk[zevep-].íéðBLàøä ïî øúBé íéðBøçàäiax jkn gikede §¨©¦¨©£¦¥¦¨¦¦
dtixh dzid eli`y ,dtixh dpi` dvepd dlhipy `ztlg oa oerny
recn :`xnbd dywn .ok iptln xzei dgiayne z`txzn dzid `l

,dcedi iax ixac jka exzqpäãeäé éaø øáñ÷ àîìãåyäôøè §¦§¨¨¨©©¦§¨§¥¨
,úçaLî:`xnbd zvxzn .dgiayd zlebpxzd jkleéãéîa ,ïk íà ©§©©¦¥§¦¦

da àôøhéîco`ky itk ,zgayn `id dtxhpy xa`a ike ±äìécâä §¦¨§¨¨¦§¦¨
,íéðBLàøä ïî øúBé íéðBøçàä íééôðkzgayn dtixh m` s` ixde §¨©¦¨©£¦¥¦¨¦¦

.dtxhpy xa`a `le ,dixa` x`ya `weec edf
:`xnbd zxxanéàî`ztlg oa oerny iax `xwp recn -ï÷ñò' ©©§¨

.'íéøáãa:`xnbd daiynáéúëc ,àiLøLî éaø øîà(g-e e ilyn) ¦§¨¦¨©©¦§©§¦¨¦§¦
øèL ïéö÷ dì ïéà øLà .íëçå äéëøc äàø ,ìöò äìîð ìà Cì'¥¤§¨¨¨¥§¥§¨¤¨©£¨£¤¥¨¨¦Ÿ¥

.'dîçì õéwa ïéëz .ìLîecnliy lvrl xn` dnlyy epiide Ÿ¥¨¦©©¦©§¨
dpyipriy e` ,dlk`n oikdl dfxfnd lyen dl oi`y s`y ,dlnpdn
dlk`n uiwa dpikn zg` lk z`f lka ,dizexagn lefbz m`

`e.sxegl ezxbeøîà,`ztlg oa oerny iaxéàcå éà éæçéà ìéæéà ¨©¥¦¤¡¥¦©©
àkìî eäì úéìc àeämilnpl oi`y `ed zn` m`d d`x`e jl` ± §¥§©§¨

dvx `l` dnly ly ezepn`p lr jenql dvx `le xg`ne .jln
,dyr dn .mixaca owqr `xwp ,envra wecalìæà[jld-]úôe÷úa ¨©¦§©

æenz,dtweza ynydykéðîLîeLc àðéwà déîéìâì déñøt± ©©§¥¦§¦¥©¦¨§§§¨¥
.meg ze`peye lv zeade` milnpde ,milnp ow lr eznilb qxte÷ôð̈©

eäéépéî ãç àúà.lvd z` dz`xe ,odn zg` d`vi ±déa çðúà ¨¨©¦©§©§©¥
àðnéñdl eyri dn zrcle dxikdl ick ,oniq oerny iax da lihd ± ¦¨¨

.zipxwy `vnzykàìeè ìôð eäì øîà ìòowl dlnpd dqpkp ± ¨¨©§¨©¨
.lv yiy dizexagl dxn`eeúàå e÷ôð,milnpd e`vi ±dééìc ¨§§¨©§¥

déîéìâì,eznilb z` oerny iax mixd ±,àLîL ìôðeayge ¦§¦¥¨©¦§¨
,lv yiy dxn`yk dxwiy dlnpdy milnpdeìôðmilnpddéìò ¨§£¥

déìè÷å.[debxde±]øîà,oerny iaxúéì dpéî òîL[oi`-]eäì §©§¥¨©§©¦¨¥§
eäì úéà éàc ,àkìî,cin dlnpd z` ebxd cvik ,mdl yi m`y ± ©§¨§¦¦§

eòaéì àì àkìîc àðîøäjlndn zeyx mikixv eid `l ike - ©§¨¨§©§¨Ÿ¦¨
.dbxedl

:`xnbd dgec,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàef oi` ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
,dgkedeäééãäa äåä àkìî àîìãåmdnr did jlnd `nye ± §¦§¨©§¨£¨©£©§

.zeyx epnn eywiae ,uegaénð éà,zegcl yieåä àkìîc àðîøä ¦©¦©§¨¨§©§¨£
éèé÷ðdzxaga zlzdnd dlnp lky jlndn zeyx mdl did `ny ± §¦¥

.debxdiäåä àkìîì àkìî ïéa ,énð éàoiicre jlnd zn `ny ± ¦©¦¥©§¨§©§¨£¨
mlerd jxc jlnl jln oia ixdy ,zeyx eywia `l okle ,xg` mw `l

,eipira xyid yi` zeyrláéúëc(e fi mihtey)Cìî ïéà íää íéîia' ¦§¦©¨¦¨¥¥¤¤
.'äNòé åéðéòa øLiä Léà ,ìàøNéadyrndn di`x oi` ok m`e §¦§¨¥¦©¨¨§¥¨©£¤

,jln milnpl oi`yäîìLc àúeðîéäà CBîñ àlàlr jenql yi ± ¤¨§©¥¨¨¦§ŸŸ
.dxn` ycwd gexa ixdy ,jk lr on`py dnly

:dtxhp dnda m` xxal yi cvik dpc `xnbdïîéñ ,àðeä áø øîà̈©©¨¦¨
ìwtqLãç øNò íéðL ,äôøèdige ,dtxhp m` wtqy dnda - ¦§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

:`xnbd dywn .dtxhp `ly i`ce ,yceg a"i wtqd xg`l,éáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyì ïîéñwtq,úãìBé dðéàL ìk äôøèdcli m`y ¦¨¦§¥¨¨¤¥¨¤¤

.dtixh dpi`y i`ce,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`id m`úçaLî ©¨¦§¤©§¦¥¥©§©©
,äøLk àéäL òeãéa ,úëìBäåm` j`äðåeðúîzygkn -,úëìBäå §¤¤§¨©¤¦§¥¨¦§©§¨§¤¤

ì ïîéñ ,øîBà éaø .äôøè àéäL òeãéawtq,äôøèdig m`ìLíéL §¨©¤¦§¥¨©¦¥¦¨¦§¥¨§Ÿ¦
íBé.mei 'ln xzei dig dpi` dtixhy meyn ,dtixh dpi`Bì eøîà̈§

,iaxläaøä àìäåetxhpy zendaíézL úBîéi÷úîe`ìLL ©£Ÿ©§¥¦§©§§©¦¨Ÿ
.íéðL`pz oi` `ld ,yceg a"i `ed oniqdy xn`y `ped axl dywe ¨¦

.ok xaeqd
:`xnbd zvxzn,àéä éàpz,`ped axk `pz yieàéðúcz`neh iabl ©¨¥¦§©§¨

,znCBøà ãçà á÷ð da LiL (ãò) úìbìâáexeriyk dpnn xqgpe §ª§Ÿ¤©¤¥¨¤¤¤¨¨
e ,ld`a d`nhn dpi` ,gcwn `lnäaøä íéá÷ð eléôà,miphw mde £¦§¨¦©§¥

äNòî ,íìeLîä ïa éñBé éaø øîà .çc÷î àìîì íéôøèöî¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©¨©©¦¥¤©§¨©£¤
ìeaðòa,[mewn my-]Bzìbìb äúçôpL ãçàa,gcwn `lnkeNòå §¥§§¤¨¤¦§£¨ª§¨§§¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oileg(ipy meil)

ät ïBçút ïì äåäjxi zheny zeklda xacl epwwfed ±áøc dén÷ £¨¨¦§¤©¥§©
déðìéàLe ,àðeä,epic dn edepl`ye ±óBòa Cøé úèeîL ïì øîàå ¨§¦§¥§¨©¨§©¨¥§

.äøéLklirl dyrnd z` `a` iax siqed(`"r),énð dézçkLàå §¥¨§©§©§¥©¦
éL÷àå .ïéãébä úîBöa ÷éãa à÷å áéúéc àaà øa äéîøé áøì§©¦§§¨©©¨§¨¦§¨¨¦§¤©¦¦§©§¦

[iziywde-]áø øîà àðeä áø øîàc àä øî dì øáñ àì ,déì¥Ÿ¨©¨©¨§¨©©¨¨©©
,äøLk óBòa Cøé úèeîL.oicibd znev jzgp oky lke,éì øîà §©¨¥§§¥¨¨©¦

àðòãé ïéúéðúî àðàoldl(.er),ïî äéìâø eëzçpL äîäa' £¨©§¦¦¨©§¨§¥¨¤¤§§©§¤¨¦
ïëå ,äìeñt äìòîìe äáekøàä ïî ,äøLk ähîìe äáekøàä̈©§¨§©¨§¥¨¦¨©§¨§©§¨§¨§¥

òa ïëå ,dìò áø øîàå .'ïéãébä úîBö ìhépL,óBjzgpy `vnp ¤¦©¤©¦¦§¨©©£¨§¥§
.dtixh znevdéøîàå[izxn`e-].áøcà áøc àéL÷ éëä éà ,déì §¨§¦¥¦¨¦©§¨§©©§©

÷ézLéà.dinxi axdéì éL÷àå,dinxi axláøì déì éðL àîìãå ¦§¦§©§¦¥§¦§¨¨¥¥§©
äèeîL ïéa,dxiyk jxid lk hnypa s`yäëeúçìjzgp s`y ¥§¨©£¨

.dtixh micibd znevéì øîàå,dinxi axdézòîL zLøôî zàå §¨©¦§©§§¨§©§§©§¥
.äìeñt äëeúç äøLk äèeîL áø øîà Leøéôa ,áøcxg`l §©§¥¨©©§¨§¥¨£¨§¨

el`y ,laaa el eycgzdy el` mixac `xif iaxl `a` iax xn`y
:`a` iaxCãéa äî zàåefi` dfa zrny m`d dz` il xen` dzr - §©§©§¨¨

.l`xyi ux`l zilry xg`l dreny
:`xif iax aiydCøé úèeîL ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà éëä̈¦¨©©¦¨©©¦¨©©§©¨¥

úèeîL ,ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà ïëå .äôøè óBòa§§¥¨§¥¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©
éìîìéà ,éãéà øa á÷òé éaø øîàå .äôøè óBòa Cøé[eli`-]äåä ¨¥§§¥¨§¨©©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨¥£¨

àøézäì àúååøáç da eøBàc àøúàa ïðçBé éaøexedy mewna ± ©¦¨¨§©§¨§¨©§§¨¨§¤¥¨
,xzidl mixagdñékøt àìleki did `l xnelk ,spk cipn did `l - Ÿ©§¦

did eli`e ,milecb md mixizndy itl ,xeq`l fnxa elit` xzpwl
,mixiznd ine .mdn `xil el did mlv`,éaø øîà àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨©©¦

àðéðç éaøì Bì äúéä úìBâðøúå .äøLk óBòa Cøé úèeîL§©¨¥§§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦£¦¨
éaø dçìîe ,Bì døézäå ,éaø éðôì dàéáäå ,dlL Cøé äèîLpL¤¦§§¨¨¥¤¨¤¡¦¨¦§¥©¦§¦¦¨§¨¨©¦

àðéðç,miax mini miiwzzy ickéøBî äåäå[dxen did±]äëìä da £¦¨§£¨¥¨£¨¨
,íéãéîìúìxn`e dze` mdl d`xdyøézä äæ ,éaø éì øézä äæ §©§¦¦¤¦¦¦©¦¤¦¦

.éaø éì¦©¦
:`xnbd dwiqnàúzòîL éðä ìëk àúëìä úéìåzheny exizdy §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨

,sera jxiàä ék àlàzgeex dkldy oldl d`aedy drenyk ± ¤¨¦¨
.dtixhy `id,éåì ïa òLBäé éaø úà éàøBäð ïa éñBé éaø ìàLc§¨©©¦¥¤§©¤©¦§ª©¤¥¦
äð÷ úøéã÷,oelg oink dkizg dpnn xqgpy dpw -änëaxqgz §¦©¨¤§©¨

.dtixh didzeBì øîà,iqei iaxl iel oa ryedi iaxäîìL äðLî ¨©¦§¨§¥¨
eðéðLlirl(.cp)dxiyky,é÷ìèéàä øqéàk ãòxqi`k xqgp m` j` ¨¦©§¦¨¨¦©§¦

.dtixh ,iwlhi`dBì øîà,iel oa ryedi iaxl iqei iaxìçø àìäå ¨©©£Ÿ¨¥
[dyak-]dlL äð÷ øc÷pL ,eðúðeëLa äúéä úçàxqi`ka ©©¨§¨¦§¨¥¤¦§©¨¤¤¨
,iwlhi`dïéîeø÷ dì eNòådkizg -äð÷ ìLz` da enzqe dagx §¨¨§¦¤¨¤

,awpdäúéçå.dknd [d`txzde±]Bì øîàiaxl iel oa ryedi iax §¨§¨¨©
,iqeiàc ìòåd`ixad dkndy zi`xy df lre -éîñ zàC,xizdl §©¨©§¨¦

ìàøNéa úçåBø äëìä àìäåbedpl dkldd geexzpe hytzp xak - ©£Ÿ£¨¨©©§¦§¨¥
yïa ïBòîL éaøì Bì äúéä úìBâðøúå ,äôøè óBòa Cøé úèeîL§©¨¥§§¥¨§©§§¤¨§¨§©¦¦§¤

äð÷ ìL úøôBôL dì eNòå ,dlL Cøé äèîLpL àzôìçjenzl £©§¨¤¦§§¨¨¥¤¨§¨¨§¤¤¤¨¤
,jxiaäúéçå,dtixh jxid zhenyy zgeex dkld ji` ,dywe .dknd §¨§¨

,d`txzdy epi`x ixde,øîéîì Cì úéà éàî àlàdfd dyrndy ¤¨©¦¨§¥©
,äåä Lãç øNò íéðL CBzdzn zlebpxzd ,d`txzd dkndy s`e §¥¨¨Ÿ¤£¨

ok m` ,yceg a"i cr dig dtixhy ,yceg a"i seqaénð àëäoi` ¨¨©¦
y okziy ,d`txzdy zi`xy s` dpwd zxicwa xizdlíéðL CBz§¥

,äåä Lãç øNòdkldy xn`p mewn lkne .dzn lgxd mteqa j` ¨¨Ÿ¤£¨
.ok dkld jkle ,dtixh jxid zhenyy zgeex

:`ztlg oa oerny iax wcay sqep xac zxtqn `xnbdåéìò eøîà̈§¨¨
äéä íéøáãa ï÷ñòL ,àzôìç ïa ïBòîL éaø ìòwqer didy ± ©©¦¦§¤£©§¨¤©§¨¦§¨¦¨¨

,xac lk zeqple ze`xléaø ìL Balî àéöBäì øác äNBò äéäå§¨¨¤¨¨§¦¦¦¤©¦
øîBà äãeäé éaø äéäL .äãeäé(:ep lirl)äöBpä äìhéð íàdwcd §¨¤¨¨©¦§¨¥¦¦§¨©¨
,mipw dl oi`y xyal dkenqd,äìeñt.mixizn yieúìBâðøúå §¨§©§§¤

dçépäå ,dlL äöBð äìhépL àzôìç ïa ïBòîL éaøì Bì äúéä̈§¨§©¦¦§¤£©§¨¤¦§¨¨¤¨§¦¦¨
øepúa,dpivdn zenz `lyíéiñøè ìL úéìèîa äéìò äìèå- §©§¨¨¨¤¨§©§¦¤©§¦¦

lawl mdiptl dze` mipzepy ,zyegp itxev ly xer zilhna dkxke

,diaer zngn dng cinz `ide ,zwgypd zyegpd ly zixextrd
mngn da weacd zyegpd xtr mbe,mlerl dze`åzlebpxzdäìcéâ §¦§¨

íééôðk[zevep-].íéðBLàøä ïî øúBé íéðBøçàäiax jkn gikede §¨©¦¨©£¦¥¦¨¦¦
dtixh dzid eli`y ,dtixh dpi` dvepd dlhipy `ztlg oa oerny
recn :`xnbd dywn .ok iptln xzei dgiayne z`txzn dzid `l

,dcedi iax ixac jka exzqpäãeäé éaø øáñ÷ àîìãåyäôøè §¦§¨¨¨©©¦§¨§¥¨
,úçaLî:`xnbd zvxzn .dgiayd zlebpxzd jkleéãéîa ,ïk íà ©§©©¦¥§¦¦

da àôøhéîco`ky itk ,zgayn `id dtxhpy xa`a ike ±äìécâä §¦¨§¨¨¦§¦¨
,íéðBLàøä ïî øúBé íéðBøçàä íééôðkzgayn dtixh m` s` ixde §¨©¦¨©£¦¥¦¨¦¦

.dtxhpy xa`a `le ,dixa` x`ya `weec edf
:`xnbd zxxanéàî`ztlg oa oerny iax `xwp recn -ï÷ñò' ©©§¨

.'íéøáãa:`xnbd daiynáéúëc ,àiLøLî éaø øîà(g-e e ilyn) ¦§¨¦¨©©¦§©§¦¨¦§¦
øèL ïéö÷ dì ïéà øLà .íëçå äéëøc äàø ,ìöò äìîð ìà Cì'¥¤§¨¨¨¥§¥§¨¤¨©£¨£¤¥¨¨¦Ÿ¥

.'dîçì õéwa ïéëz .ìLîecnliy lvrl xn` dnlyy epiide Ÿ¥¨¦©©¦©§¨
dpyipriy e` ,dlk`n oikdl dfxfnd lyen dl oi`y s`y ,dlnpdn
dlk`n uiwa dpikn zg` lk z`f lka ,dizexagn lefbz m`

`e.sxegl ezxbeøîà,`ztlg oa oerny iaxéàcå éà éæçéà ìéæéà ¨©¥¦¤¡¥¦©©
àkìî eäì úéìc àeämilnpl oi`y `ed zn` m`d d`x`e jl` ± §¥§©§¨

dvx `l` dnly ly ezepn`p lr jenql dvx `le xg`ne .jln
,dyr dn .mixaca owqr `xwp ,envra wecalìæà[jld-]úôe÷úa ¨©¦§©

æenz,dtweza ynydykéðîLîeLc àðéwà déîéìâì déñøt± ©©§¥¦§¦¥©¦¨§§§¨¥
.meg ze`peye lv zeade` milnpde ,milnp ow lr eznilb qxte÷ôð̈©

eäéépéî ãç àúà.lvd z` dz`xe ,odn zg` d`vi ±déa çðúà ¨¨©¦©§©§©¥
àðnéñdl eyri dn zrcle dxikdl ick ,oniq oerny iax da lihd ± ¦¨¨

.zipxwy `vnzykàìeè ìôð eäì øîà ìòowl dlnpd dqpkp ± ¨¨©§¨©¨
.lv yiy dizexagl dxn`eeúàå e÷ôð,milnpd e`vi ±dééìc ¨§§¨©§¥

déîéìâì,eznilb z` oerny iax mixd ±,àLîL ìôðeayge ¦§¦¥¨©¦§¨
,lv yiy dxn`yk dxwiy dlnpdy milnpdeìôðmilnpddéìò ¨§£¥

déìè÷å.[debxde±]øîà,oerny iaxúéì dpéî òîL[oi`-]eäì §©§¥¨©§©¦¨¥§
eäì úéà éàc ,àkìî,cin dlnpd z` ebxd cvik ,mdl yi m`y ± ©§¨§¦¦§

eòaéì àì àkìîc àðîøäjlndn zeyx mikixv eid `l ike - ©§¨¨§©§¨Ÿ¦¨
.dbxedl

:`xnbd dgec,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàef oi` ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
,dgkedeäééãäa äåä àkìî àîìãåmdnr did jlnd `nye ± §¦§¨©§¨£¨©£©§

.zeyx epnn eywiae ,uegaénð éà,zegcl yieåä àkìîc àðîøä ¦©¦©§¨¨§©§¨£
éèé÷ðdzxaga zlzdnd dlnp lky jlndn zeyx mdl did `ny ± §¦¥

.debxdiäåä àkìîì àkìî ïéa ,énð éàoiicre jlnd zn `ny ± ¦©¦¥©§¨§©§¨£¨
mlerd jxc jlnl jln oia ixdy ,zeyx eywia `l okle ,xg` mw `l

,eipira xyid yi` zeyrláéúëc(e fi mihtey)Cìî ïéà íää íéîia' ¦§¦©¨¦¨¥¥¤¤
.'äNòé åéðéòa øLiä Léà ,ìàøNéadyrndn di`x oi` ok m`e §¦§¨¥¦©¨¨§¥¨©£¤

,jln milnpl oi`yäîìLc àúeðîéäà CBîñ àlàlr jenql yi ± ¤¨§©¥¨¨¦§ŸŸ
.dxn` ycwd gexa ixdy ,jk lr on`py dnly

:dtxhp dnda m` xxal yi cvik dpc `xnbdïîéñ ,àðeä áø øîà̈©©¨¦¨
ìwtqLãç øNò íéðL ,äôøèdige ,dtxhp m` wtqy dnda - ¦§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

:`xnbd dywn .dtxhp `ly i`ce ,yceg a"i wtqd xg`l,éáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyì ïîéñwtq,úãìBé dðéàL ìk äôøèdcli m`y ¦¨¦§¥¨¨¤¥¨¤¤

.dtixh dpi`y i`ce,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`id m`úçaLî ©¨¦§¤©§¦¥¥©§©©
,äøLk àéäL òeãéa ,úëìBäåm` j`äðåeðúîzygkn -,úëìBäå §¤¤§¨©¤¦§¥¨¦§©§¨§¤¤

ì ïîéñ ,øîBà éaø .äôøè àéäL òeãéawtq,äôøèdig m`ìLíéL §¨©¤¦§¥¨©¦¥¦¨¦§¥¨§Ÿ¦
íBé.mei 'ln xzei dig dpi` dtixhy meyn ,dtixh dpi`Bì eøîà̈§

,iaxläaøä àìäåetxhpy zendaíézL úBîéi÷úîe`ìLL ©£Ÿ©§¥¦§©§§©¦¨Ÿ
.íéðL`pz oi` `ld ,yceg a"i `ed oniqdy xn`y `ped axl dywe ¨¦

.ok xaeqd
:`xnbd zvxzn,àéä éàpz,`ped axk `pz yieàéðúcz`neh iabl ©¨¥¦§©§¨

,znCBøà ãçà á÷ð da LiL (ãò) úìbìâáexeriyk dpnn xqgpe §ª§Ÿ¤©¤¥¨¤¤¤¨¨
e ,ld`a d`nhn dpi` ,gcwn `lnäaøä íéá÷ð eléôà,miphw mde £¦§¨¦©§¥

äNòî ,íìeLîä ïa éñBé éaø øîà .çc÷î àìîì íéôøèöî¦§¨§¦¦§Ÿ©§¥©¨©©¦¥¤©§¨©£¤
ìeaðòa,[mewn my-]Bzìbìb äúçôpL ãçàa,gcwn `lnkeNòå §¥§§¤¨¤¦§£¨ª§¨§§¨
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המשך בעמוד חכח



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oileg(iyily meil)

àn÷ àìçéLoey`xd oeixdd ±,àøéñàeidy miviad ,xnelk ¦£¨©¨£¦¨
jxi xaer xaq xnin`y meyn ,dnr exq`p dtxhpy drya dirna
.exq`p dtebn wlg mdy miviad mb ,dxq`p m`d xy`ke ,`ed en`

dxvepy dvia j`,Cìéàå ïàkî,dtxhpy xg`läæå äæ déì äåä ¦¨§¥¨£¨¥¤§¤
,øzeîe íøBboke ,xzen ,lcbiy el enxb xzide xeqi`y xacy epiide ¥¨

`id okle ,dviad zxivil enxb xykd a`d mbe dtixhd m`d mb o`k¥
.zxzen

:`xnbd dywn,øîéîàì éMà áø déáéúéàdviay zxn` cvik ¥¦¥©©¦©£¥©
ixde ,mxeb dfe df meyn zxzen ,dtxhp zlebpxzdy xg`l dxvepy

epipy(:l dxenz)iaxl ,dtixh clea minkge xfril` iax ewlgpy
dpynd lr `ziixaa epipye ,exizd minkge ,eaixwdl xeq` xfril`

,efïéåLåminkge xfril` iaxéðtî ,äøeñàL äôéøè úöéáa §¨¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¥
äìãbLzlebpxzd irna,øeqéàadtixh zviay ok m` yxetn ¤¨§¨§¦

dfe df meyn `ed izxzdy dn lk :iy` axl xnin` aiyd .dxeq`
j` ,mxebíúäxaecn `ziixaaàòøàî àðôñãazlebpxza ± ¨¨¦§©§¨¥©§¨

ux`a znngzn dnvrn `id `l` ,xkfn dxarzd `ly dtixh
zlebpxzn wx dxvep `ide xg`n zxq`p dviade ,mivia dlihne

:`xnbd dywn .cg` mxeb wx yie ,dtixhdéì épLéìåxnin`y - §¦©¥¥
zxacn `ziixady iy` axl uxziàn÷ àìçéLae`vnpy miviaa ± §¦£¨©¨

zvxzn .dtixh ody xnin` dcen oda ixdy ,dtxhpyk dirna
:`xnbdïk íày iptn' `ziixaa azkp recnäìãbrnyny 'xeqi`a ¦¥¨§¨

y iptn' ,xeqi`a did dlecib lkyäøîb'xeqi`a,déì éòaéîixdy ¨§¨¦¨¥¥
.dtxhpy mcew dzid dzxivi zligze ,xeqi`a did dzxivi xnb wx
.xnin` zrcl ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z` zxxan `xnbd
xfril` iax miceny `ziixady yxit xnin`e xg`n :`xnbd dywn
mxeb wx yiy '`rx`n `ptq'a zwqer ,xeq`l dtixh zviaa minkge

ok m` ,[dawpd] cg`ïðúc àä àlà,`ziixaa epipyy -ãìåly ¤¨¨¦§©§©
dndaòLBäé éaøå ,çaæî éaâì áø÷é àì øîBà øæòéìà éaø ,äôøè§¥¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©§©¦§ª©

éâìôéî à÷ éàîa ,áø÷é øîBà`edy] ryedi iaxe xfril` iax ¥¦§©§©¨¦§§¥
jgxk lr ,[minkgaote`äøaéò óBqáìe äôøèpLmxeb dfe df yiy §¤¦§§¨§©¦§¨

e ,dtixhd dawpde xykd xkfd ,cled zxiviläæ øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¤
éëä éà .øzeî íøBb äæå äæ øáñ òLBäé éaøå ,øeñà íøBâ äæå± §¤¥¨§©¦§ª©¨©¤§¤¥¨¦¨¦

,dyw ok m`eèBéãäì eâìôéì dBáâì éâìôéîcàm`d ewlgpy cr ± ©§¦§§¥§¨©¦§§§¤§
,elke`l xzen heicdl m`d ewlgiy ,gafnd lr eaixwdl xyk cled
ok` :`xnbd zvxzn .xyk e` sxh cled m`d `id zwelgnd ixdy
zwelgnd z` cinrdl sicrd `pzd j` ,heicdl mb `id zwelgnd

ick ,gafn iabléøL énð dBáâì eléôàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦§ª©©£¦§¨©©¦¨¥
,daxc` :`xnbd dywn .[xizd `ed-]eâìôéìåewlgiy ±ìiab §¦§§§

l dlik`èBéãäickèBéãäì eléôàc ,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäì ¤§§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤©£¦§¤§
.øeñà énð:`xnbd zvxznéãò àøzéäc çkdéì ósicrn `pzd ± ©¦¨Ÿ©§¤¥¨¨¦¥

.xzei lecb yecig dfa yiy meyn ,dxiznd drca yecig `iadl
epipyy dne :`xnbd zniiqn,äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe¦§¥©§¥¨¤£¨

xaecnàòøàî àðôñãadlihde rwxwdn dnngzdy zlebpxza ± ¦§©§¨¥©§¨
,xeq`l dcen ryedi iax s` jkle ,xkfn dxarzd `le ,miviacixd §

àeä íøBb ãç,dtixh zlebpxzn wx dxvep dviad ixdy ,xeqi` ly ©¥
.mxeb dfe df o`k oi`e

mivial dtxhpyk da eidy miviad oia welig yiy xnin` ixac
dpi` m` ixdy ,zclei dtixhy xn`p m` wx md ,jk xg` exvepy
zwelgn d`ian `xnbd .dtxhpy xg`l mivia exveei `l ,zclei
ixac xe`iaa mb ewlgp ok zngne ,zclei dtixh m` mi`xen`

:`xnbd zx`an .xnin`,á÷òé øa àçà áøk dì øáñ àçà áø©©¨¨©¨§©©¨©©£Ÿ
lirl xn`y(:fp),zclei dtixhyïøîàãk øîéîàãì dì éðúîe- ©§¥¨§©£¥©§©£¨¨

dtixha xaecny ,epx`iay itk xnin` ixac z` dpey `ed okle
eidy miviad oia welig yie ,mivia lihzy jiiy mewn lkne ,zi`ce

.jk xg` eclepy miviad oial dtxhpy drya dirna
j`á÷òé øa àçà áøãk dì øáñ àì àðéáø,zclei dtixhy xn`y ¨¦¨Ÿ¨©¨¦§©©¨©©£Ÿ

xg`l mivia exvepy xnin` ixac z` cinrdl leki epi` okle
.efk ze`ivn oi` ixdy ,dtxhpyàðMéì éàäa øîéîàãì dì éðúîe©§¥¨§©£¥©§©¦§¨

,dfd oeyla xnin` ixac z` dpey jkle ±éòéa éðä ,øîéîà øîà̈©£¥©¨¥¥¥
][elld miviad±àn÷ àìçéLc ,äôøè ÷ôñceidy miviad ± §¨¥§¥¨§¦£¨©¨

jkle ,dzenk dtixh wtq md s` ,dtxhpyk dirnaeäì ïðéäLî± ©§¦©§

,mze` midynäðòèå äøãä éàdirna dprhe dxfg zlebpxzd m` ± ¦¨§¨§¨£¨
,zetqep miviaïééøLitl ,dlik`a zepey`xd miviad zexzen ± ©§¨

dpi`e ,zclei dpi` dtixh ixdy dtixh dpi` zlebpxzdy gkedy
,zeycg mivia xevil dlekiéàåzlebpxzdàìmiviad ,dprhe dxfg §¦Ÿ

zepey`xd,ïøéñàdtixh zlebpxzd `ny wtq yi oiicr ixdy £¦¨
.dnr etxhp miviade

:ezhiy itl xnin` lr iy` ax ziiyew z` x`an `piaxdéáéúéà¥¦¥
,øîéîàì éMà áøixde ,mivia zxvei dpi` dtixhy zxn` cvik ©©¦©£¥©

epipy(:l dxenz),xzen dtixh cle m` minkge xfril` iax ewlgpy
`ziixaa jk lr epipyeíéãBîeminkge xfril` iaxøè úöéáaäô ¦§¥©§¥¨
äìãbL éðtî ,äøeñàLzlebpxzd irna.øeqéàaoi`y zxn` ji`e ¤£¨¦§¥¤¨§¨§¦

.dtixhl dviadéì øîà,iy` axl xnin`íúäxaecnàìçéLãa ¨©¥¨¨¦§¦£¨
àn÷mcew exvep miviade ,dtxhpyk dirna e`vnpy miviaa ± ©¨

:xnin`l iy` ax dywd .dtixhdïk íàiptn' `ziixaa azkp recn ¦¥
yäìãby iptn' ,xeqi`a did dlecib lky rnyny 'xeqi`aäøîb ¨§¨¨§¨

'xeqi`a,déì éòaîaiyd .xeqi`a did dxivid xnb wx ixdy ¦¨¥¥
zn`a :xnin`éðzy iptn' zepyl jixv -äøîb.'xeqi`a §¦¨§¨

iaxe xfril` iax zwelgn z` xnin` cinri ji` zxxan `xnbd
dpi` dtixh xnin`le xg`n :`xnbd dywn .`piax zhiyl ryedi
meyn xq`p dtixh cle m`d zwelgn yiy xnel oi` ok m`e ,zclei
m`e ,zcleie xkfn zxarzn dtixhy ze`ivn oi` ixdy ,mxeb dfe df

,okïðúc àä àlà,`ziixaaãìådnda lyøæòéìà éaø ,äôøè ¤¨¨¦§©§©§¥¨©¦¡¦¤¤
à÷ éàîa ,áø÷é øîBà òLBäé éaø ,çaæî éaâì áø÷é àì øîBà¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©©¦§ª©¥¦§©§©¨

.éâìôéî`ed ewlgp eilry ote`dy gxkdaóBqáìe äøaéòLk ¦§§¥§¤¦§¨§©
,äôøèð,ewlgp dfae ,zxarzn dpi` aey ,mcew dtxhp m`y meyn ¦§§¨

yàeä Bnà Cøé øaeò øáñ øæòéìà éaø,dixai`n cg`k `ed ixd - ©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤¦
,cled mb xq`p dtxhp m`dykeCøé åàì øaeò øáñ òLBäé éaøå§©¦§ª©¨©¨¨¤¤

.àeä Bnàwe,dyèBéãäì eâìôéì dBáâì éâìôéîcà ,éëä éàcr ± ¦¦¨¦©§¦§§¥§¨©¦§§§¤§
heicdl m`d ewlgiy ,gafnd lr eaixwdl xyk cled m`d ewlgpy
.xyk e` sxh cled m`d `id zwelgnd ixdy ,elke`l xzen
,gafn iabl zwelgnd z` cinrdl sicrd `pzd :`xnbd zvxzn

ick,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäìdywn .gafnl elit` xizny §¦£Ÿ§©¦§ª©
:`xnbdèBéãäa eâìôéìåick,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìxqe`y §¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .heicdl elit`éãò àøézéäc çk.déì ó Ÿ©§¤¥¨¨¦¥
,`ziixad seqa epipyy dne :`xnbd zniiqnéàcå íéãBîeiax - ¦©©

micen i`cea ryedi iaxe xfril`,äøeñàL äôéøè úöéáaxaecn §¥©§¥¨¤£¨
àn÷ àìçéLãaoi` xnin`l ixdy ,dtxhpy drya dirna eidy ¦§¦£¨©¨

:`xnbd zl`ey .dtixha zexvepd miviaàîòè éàîryedi iaxy ©©§¨
dndad irnay cled z` xiykdy it lr s` ,xeq`l mda dcen

:`xnbd daiyn .dtxhpy drya,àéä äôebzxaegn dviad ixdy ¨¦
xaerd la` .dnr ztxhpy ryedi iax dcen okle ,miciba zlebpxza

.en` jxik epi` okle ,dndal xaegn epi`
:dkldl wqtp cvik dwiqn `xnbd,àúëìäådwicad zxev `id jk §¦§§¨

.dtixh wtqa,øëæaeze` ddyn,Lãç øNò íéðL ìkig `ed m`e §¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤
dtixhy itl ,ewceal jixv oi` aeye ,sxhp `l i`cea okn xg`l

e .yceg xyr mipy dig dpi`úãìBé dðéàL ìk ,äá÷ðaoiicr `id ¦§¥¨¨¤¥¨¤¤
dpi` i`ceea yceg xyr mipy jeza elit` dcli m` j` ,dtixh wtq

.zclei dpi` dtixhy itl ,dtixh
:mvr ila dixa zeigl dleki onf dnk zx`an `xnbdáø øîà̈©©

.Lãç øNò íéðL íéi÷úî Bðéà ,íöò Ba ïéàL äéøa ìk ,àðeä¨¨¦§¨¤¥¤¤¥¦§©¥§¥¨¨Ÿ¤
:`xnbd zx`an .df oica dpin `wtpd dn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðeä áøcî dpéî òîL ,àttiablúeMé÷ ,ìàeîL øîàc àä ¨¨§©¦¨¦§©¨¨§¨©§¥¦
äéaéàa òéìúäL,rwxwl xaegn ecera rilzdy `eyiw ±äøeñà ¤¦§¦©§¦¤¨£¨

xaegny `eyiwd jeza zkldn zrlezdy meyn dlik`a zrlezd
llka `ide ,ux`d lr dvxy zrlezdy aygp df ixde ,rwxwa

mivxy xeqi` iabl aezkd(hk `i `xwie)la` .'ux`d lr uxXd uxXA'©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤
diexw dpi`y itl ,zxzen zrlezd ,yelz `eyiwdyk drilzd m`
itle .rwxwd iab lr jldze `eyiwdn `vzy cr ux`d lr uxey
izn reci `l xy`k yelz xaca d`vnpy zrlez mb xeq`l yi df
ixacn j` .ux`l xaegn ixtd cera dxvep `ny yygn ,dxvep `id

,cenll yi `ped ax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

àî÷ àìçéùã,zexeq` olek dtxhpy drya dirna eidy oze` ,d"hyet* frla Ð

.etxhp dnre ,`ed en` jxi xaercêìéàå ïàëî,e`aiy mdl oinxeb xkfde `id Ð

.xzen Ð lcbiy el enxb xzide xeqi`y xaceïéåùåibiltc ,opaxe xfril` iax Ð

.dtxh dnda cleaàòøàî àðôñãá,zcleie ux`a znngzn dnvrn `id Ð

.`ed mxeb cg `eddeäìãâlk :rnyn Ð

.xeqi`a dilecibïðúã àä àìàoeik Ð

Ð dtxh zviaa micen i`dc zxn`c

Ð xn`w `ed mxeb cgc ,`rx`n `ptqca

jgxk lre ,mxeb dfe dfa ediizbeltc llkn

df `ki`c ,ibilt dxair seqale dtxhpya

.mxeb dfeéâìôéî à÷ éàîájgxk lr Ð

.dxair seqale dtxhpaéáøã åçë êòéãåäì
òùåäé.`ed `vexiz Ðáøë äéì àøéáñ

á÷òé øá àçà:(a,fp oileg) lirl xn`c Ð

.zclei dtxh dkldøîéîàãì äì éðúîå
ïðéøîàãë`ki`c 'ek dtxhc iria ipd Ð

`xza `lgiyl `nw `lgiy oia ibeltl

.zi`ce dtxha elit`dl xaq `l `piaxÐ

,`xza `lgiyc xninl ivn `le ,dizeek

xnin`cl dl iwen jkld .dprh `l `dc

`nw `lgiyc :xn`w ikde ,dtxh wtqa

dtxh e`l Ð dprhe dxcd i` ,dl opidyn

.i`nw exye ,`idøåñéàá äìãâù éðôîÐ

!dprh `nl`éâìôéî à÷ éàîájgxk lr Ð

`yixa dtxhpa i`c ,dtxhp seqale dxaira

xfril` iax :ibilt `dae .dprh `l ez Ð

cg`k `ed ixde ,`ed en` jxi [xaer] xaq

.dixai`n'åë øáñ òùåäé éáøåikdc oeike Ð

.'ek ibltinc` ,`edíéãåîåzviaa i`ce Ð

.[dtxh]àî÷ àìçéùá,dia `cib`c oeikc Ð

.`inc dtebk Ð oiciba dxerncàúëìäå
øëæámipy idy i` ,dicic dtxh wtq Ð

jixv oi` aeye ,sxhp `l i`ce Ð ycg xyr

e` ,dletp e` ,dqexc wtq m` oebk .ewceal

.dzwly edepi`xy zngn mexwd awip `ny

úîéé÷úî äðéà íöò äì ïéàù äéøá ìë
ùãç øùò íéðùax yxtnck dpin `wtpe Ð

.`ttäéáéàá äòéìúäù úåùé÷dcera Ð

.zxaegnäøåñàoeikc ,dlik`a zrlezd Ð

zxaegn zeyiwde ,zeyiwd jeza zkldnc

la` .dia `pixw "ux`d lr uxey" Ð rwxwa

witpc cr `ed uxey e`l Ð yelza drilzd

yxtnck ,rwxwd iab lr jldne dipin

.(a,fq oileg) oiwxt idliya
òîù
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ïàëîopiwqt (a,`iw) zeaezk seqac ab lr s` Ð xzene mxeb dfe df dil ded jli`e

oiyyeg i` (`,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta dil `wtqnc ,zecxta dcedi iaxk

la` .mxeb dfe df jiiy `le ,diytp it`a cg lk ixyc `zlina epiid Ð `l e` a`d rxfl

.mxeb dfe df dil ied Ð ixy cge xeq` cgc ,`kdïéåùåÐ dxeq` `idy dtxh zviaa

iaxc `zbelt` i`wc ,qxhpewd yxity enk `l

ziac `zbelt` i`w `l` .ryedi iaxe xfril`

zkqna oizipzna ibiltc ,lld ziae i`ny

dlap zvia :mzd opzc (` dpyn d wxt) zeicr

ziae oixizn i`ny zia ,weya zxknp dzenky

,dxeq`y dtxh zviaa micene .oixqe` lld

`zydc :xn`z m`e .xeqi`a dleciby iptn

elit` ixq`c ,xyak dlap zvia lld zia iayg

(a,e) dviac `nw wxtae .weya zxknp dzenk

mivia da `vne zlebpxzd z` hgeyd :opixn`

iax elit`e .alga olk`l zexzen Ð zexenb

zexern eid m` :xn`wc `l` ,bilt `l awri

!xzen zexern opi`ya la` ,zexeq` miciba

dlap xeqi` iabc ,zelecb zeklda uxize

opaxc alga ser xya la` ,exingd `ziixe`c

exingd dlap zviaac ,uxiz mz epiaxe .eliwd

ser xya la` ,xeq`d xac ied dlapc meyn

.ixy diytp it`a cge cg lkc ,xzid iedc alga

`dc ,jexra yxtny dn ayiizn eyexitle

oiaexir) "ixkpd mr xcd" wxt yixa xn`c

yipi` ixyil `l `gzeka `zria elit`c (a,aq

`vne zlebpxzd hgyy oebk epiidc ,diax inw

oi` oze` Ð mivia mzqa i`c ,zexenb mivia da

rci `ly ux`d mr jl oi`c ,xzid oikixv

:`iyw zelecb zekld uexiz itle .alga xzeny

?`gzeka `zria elit` :xn`wc ,"elit`" i`n

?ilin x`yn ith jk lk df xzid heyt in eh`

alga ser xya xn`c o`nlc ,`id `zbelt `d

!dlap zvia` dedc icin ,`xiq` Ð `ziixe`c

mlerd lky Ð "elit`" xn`w ikdlc :xnel yie

inp (a,e) dviac `nw wxtae .xzid ea oibdep eid

:ax xn`c `d iab ,ixyc cenlzl dil `hiyt

?i`nl :xn`wc .dxnbp daex z`ivi mr dvia

dn` irna `d ,alga dlke`l ixyc `nili`

rnyn .'ek zlebpxzd hgeyd :`ipzde ,`xiq`

ded `lc dil `hiytc:xnel yi cere .ax bilt

Ð dlap zvia lld zia ixq`c `nrh epiidc

dxeq` dtxh zviae ,dtxh zvia eh` dxifb

uexiz d`xp oi` ,edine .xeqi`a dxnbc meyn

eh` `xza `lgiyc iria opixfb `l `dc ,df

.`rx`n `ptqc iria eh`e `nw `lgiyc iria

àìà.`id `ziixa Ð 'ek dtxh cle `ipzc `d

lk :(a,l) dxenzc oizipzn iiez`l ivn iede

iax ,oixzen odizecle gafnd iabl mixeq`d

.da xkfed ryedi iaxy `ziixa iiez`l dil `gip `l` .gafn iabl axwi `l dtxh cle :xne` xfril`éàîáded `l Ð xnin`c e`l i`c rnyn `xnbd oeyl Ð dtxhpa ibltin `w

xfril` iaxk xnin` dil mw ok m`c ,dtxhp seqale dxairae ,en` jxi xaera ediizbelt dil mwezin `l ,`nw `lgiyc xnin` xq`c meyn :xnel yi `l` .ibltin `w i`na dyw

`l i`n`e :xn`z m`e .xeq` mxeb dfe dfa ediizbelt `newzin `lc ,ibltin `w i`na dil dyw `w zclei dpi` dtxh xaqwc meyn :yxtl yi onwlc `pyil jci`le .`ed izenyc

oixeqi` lka xqe` xfril` iax did oke :ipzwc ,xq`c (`,fk migqt) "dry lk" wxta `icda xfril` iaxl dil opirny `d ?mxeb dfe dfa ediizbelt inewe`l `zyd iy` axl dil `gip

.`ziixa `idd iy` axl dil riny `l `nyc :xnel yie !dxezay

éáøådtxhpyk ibilt zclei dtxh xn`c o`nl :mzd iqxbc mixtq yie .(`,`l dxenz) "oixeq`d lk" wxta zeidl dl yi jk ,o`k `qxibdy enk Ð xeq` mxeb dfe df xaq xfril`

.`zile .`ed en` jxi xaer xaeq xfril` iaxc ,dxair seqaleéàdnl ,mrh `evnl jixve .ok zeywdl leki oipr lkac ,dyw "ikd i`" oeyl Ð heicdl ebltil deabl ibltinc` ikd

.`kti` `pyil jci`le .mxeb dfe dfa dl iwenc `zydn xzei ,`ed en` jxi xaera ediizbelt yxtn ded i` deabl ibltinc `d ayiizn didàúëìäåÐ ycg xyr mipy lk xkfa

oeik ,dcen dvia iabe ,`ed en` jxi e`l xaeq ryedi iaxe .en` jxi xaera `l` ryedi iaxe xfril` iaxc ediizbelt `nwezin `l Ð zclei dpi` dtxhc `zkld `zyd opiwqnc i`nl

dwifdy zlebpxz .`id dteb ?`nrh i`n ,dclen daeb Ð dwifdy dxt :dax xn`c ,`kti` rnyn (`,fn `nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" yixac :dnize .`inc dtebk Ð dteba `cib`c

did `l Ð egbp dclee [`idc] (i`c) ,dgibpa cled riiq i` elit` `d ?i`n`e .dclen lkd daeb Ð dxtl `zil elit`c rnyne .`id `nlra `yxit ?`nrh i`n ,dzvian daeb epi` Ð

wifn iabe .dteba icib` `lc ,zexenb miviaa ixiin mzdc :xnel yie ?dzvian daeb epi` i`n` zlebpxz iabe .`ed en` jxi e`lc oeik ,dxtl `zilc `kid wfpd lk cled on zeabl leki

zeiga ielzc ,ip`y zetxh oiprl Ð `ed en` jxi xaer `nlrac ab lr s` ,`nrh epiid cle oiprle .xeq` dtxh iabe .lewye ,dteba `cib` zed `zry `iddc di`x izii` :dil xn`

.ea izkx`d (i`n d"c `,fn) `nw `aaae .envr ipta zeig el yi xaerle ,dnda

ipd

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

àn÷ àìçéL¯Cìéàå ïàkî ,àøéñà¯äæå äæ déì äåä ¦£¨©¨£¦¨¦¨§¥¨£¨¥¤§¤
ïéåLå :øîéîàì éLà áø déáéúéà .øzeîe ,íøBbúöéáa ¥¨¥¦¥©©¦§©¥¨§¨¦§¥©

äìãbL éðtî ,äøeñàL äôéøè!øeqéàa¯àðôñãa íúä §¥¨¤£¨¦§¥¤¨§¨§¦¨¨¦§¨§¨
.àòøàîépLéìå!àn÷ àìçéLa déì¯äìãb ,ïk íà¯ ¥©§¨§¦©¥¥§¦£¨©¨¦¥¨§¨

!déì éòaéî äøîb¯,äôøè ãìå :ïðúc àä àlàéaø ¨§¨¦¨¥¥¤¨¨¦§©§©§¥¨©¦
,çaæî éaâì áø÷é àì :øîBà øæòéìà:øîBà òLBäé éaøå ¡¦¤¤¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©§©¦§ª©¥

éâìtéî à÷ éàîa ,áø÷é¯äôøèpLa,äøaéò óBqáìe ¦§©§©¨¦©§¦§¤¦§§¨§©¦§¨
íøBb äæå äæ :øáñ øæòéìà éaø¯òLBäé éaøå ,øeñà ©¦¡¦¤¤¨©¤§¤¥¨§©¦§ª©

íøBb äæå äæ :øáñ¯dBábì éâìtéîcà ,éëä éà ;øzeî¯ ¨©¤§¤¥¨¦¨¦©§¦©§¦©¨©
!èBéãäì eâìôéì¯eléôàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì ¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦§ª©©£¦
.éøL éîð dBáâì¯éaøc Bçk EòéãBäì ,èBéãäì eâìôéìå §¨©©¦¨¥§¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦

,øæòéìà!øeñà éîð èBéãäì eléôàc¯éãò àøzéäc çkó ¡¦¤¤©£¦§¤§©¦¨Ÿ©§¤¥¨£¦
äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe .déì¯,àòøàî àðôñãa ¥¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¨§¨¥©§¨

,á÷òé øa àçà áøk dì øáñ àçà áø .àeä íøBb ãçc§©¥©©¨¨©¨§©©¨©©£Ÿ
dì éðúîeøîéîàãìáøãk dì øáñ àì àðéáø .ïøîàãk ©§¥¨¦§©¥¨§©£©©¨¦¨¨¨©¨¦§©

øîà ,àðMéì éàäa øîéîàãì dì éðúîe ,á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©§¥¨¦§©¥¨§©¦¨¨£©
àn÷ àìçéLc ,äôøè ÷ôñc éòéa éðä :øîéîà¯ïðéäLî ©¥¨¨¥¥¥§¨¥§¥¨§¦£¨©¨©§¦©

äøãä éà ,eäìäðòèå¯àì éàå ,ïééøL¯déáéúéà .ïøéñà §¦¨§¨§¨£¨©§¨§¦¨£¦¨¥¦¥
éðtî ,äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe :øîéîàì éLà áø©©¦§©¥¨¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¥

íúä :déì øîà !øeqéàa äìãbLàìçéLãa.àn÷¯ ¤¨§¨§¦£©¥¨¨¦§¦£¨©¨
äìãb ,ïk íà¯!déì éòaî äøîb¯.äøîb :éðz¯ ¦¥¨§¨¨§¨¦¨¥¥§¥¨§¨

,äôøè ãìå :ïðúc àä àlàøáø÷é àì :øîBà øæòéìà ' ¤¨¨¦§©§©§¥¨¡¦¤¤¥Ÿ¦§©
,çaæî éaâìøéâìtéî à÷ éàîa ,áø÷é :øîBà òLBäé '¯ §©¥¦§¥©§ª©¥¦§©§©¨¦©§¦
äøaéòLkøaeò :øáñ øæòéìà éaø ,äôøèð óBqáìeCøé §¤¦§¨§©¦§§¨©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤
,àeä Bnàøåéà ;àeä Bnà Cøé åàì øaeò :øáñ òLBäé ' ¦§§ª©¨©¨¨¤¤¦¦

dBábì éâìtéîcà ,éëä¯!èBéãäì eâìôéì¯EòéãBäì ¨¦©§¦©§¦©¨©¦§§§¤§§¦£
.òLBäé éaøc Bçk¯Bçk EòéãBäì ,èBéãäa eâìôéìå Ÿ§©¦§ª©§¦§§§¤§§¦£Ÿ

!øæòéìà éaøc¯éãò àøézéäc çkéàcå íéãBîe .déì ó §©¦¡¦¤¤Ÿ©§¤¥¨£¦¥¦©©
äøeñàL äôéøè úöéáa¯àîòè éàî ,àn÷ àìçéLãa¯ §¥©§¥¨¤£¨¦§¦£¨©¨©©§¨

øëæa :àúëìäå .àéä dôeb¯äá÷ða ,Lãç øNò íéðL ìk ¨¦§¦§§¨§¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤¦§¥¨
¯.úãìBé äðéàL ìkïéàL äiøa ìk :àðeä áø øîà ¨¤¥¨¤¤¨©©¨¨§¦¨¤¥

íöò Ba¯øîà .Lãç øNò íéðL íéi÷úî Bðéà ¤¤¥¦§©¥§¥¨¨Ÿ¤£©
òéìúäL úeMé÷ :ìàeîL øîàc àä ,àðeä áøcî dpéî òîL :àtt áøäøeñà äéaéàa ©©¨§©¦¨¦§©¨¨§¨©§¥¦¤¦§¦©§¦¤¨£¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oileg(iyily meil)

àn÷ àìçéLoey`xd oeixdd ±,àøéñàeidy miviad ,xnelk ¦£¨©¨£¦¨
jxi xaer xaq xnin`y meyn ,dnr exq`p dtxhpy drya dirna
.exq`p dtebn wlg mdy miviad mb ,dxq`p m`d xy`ke ,`ed en`

dxvepy dvia j`,Cìéàå ïàkî,dtxhpy xg`läæå äæ déì äåä ¦¨§¥¨£¨¥¤§¤
,øzeîe íøBboke ,xzen ,lcbiy el enxb xzide xeqi`y xacy epiide ¥¨

`id okle ,dviad zxivil enxb xykd a`d mbe dtixhd m`d mb o`k¥
.zxzen

:`xnbd dywn,øîéîàì éMà áø déáéúéàdviay zxn` cvik ¥¦¥©©¦©£¥©
ixde ,mxeb dfe df meyn zxzen ,dtxhp zlebpxzdy xg`l dxvepy

epipy(:l dxenz)iaxl ,dtixh clea minkge xfril` iax ewlgpy
dpynd lr `ziixaa epipye ,exizd minkge ,eaixwdl xeq` xfril`

,efïéåLåminkge xfril` iaxéðtî ,äøeñàL äôéøè úöéáa §¨¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¥
äìãbLzlebpxzd irna,øeqéàadtixh zviay ok m` yxetn ¤¨§¨§¦

dfe df meyn `ed izxzdy dn lk :iy` axl xnin` aiyd .dxeq`
j` ,mxebíúäxaecn `ziixaaàòøàî àðôñãazlebpxza ± ¨¨¦§©§¨¥©§¨

ux`a znngzn dnvrn `id `l` ,xkfn dxarzd `ly dtixh
zlebpxzn wx dxvep `ide xg`n zxq`p dviade ,mivia dlihne

:`xnbd dywn .cg` mxeb wx yie ,dtixhdéì épLéìåxnin`y - §¦©¥¥
zxacn `ziixady iy` axl uxziàn÷ àìçéLae`vnpy miviaa ± §¦£¨©¨

zvxzn .dtixh ody xnin` dcen oda ixdy ,dtxhpyk dirna
:`xnbdïk íày iptn' `ziixaa azkp recnäìãbrnyny 'xeqi`a ¦¥¨§¨

y iptn' ,xeqi`a did dlecib lkyäøîb'xeqi`a,déì éòaéîixdy ¨§¨¦¨¥¥
.dtxhpy mcew dzid dzxivi zligze ,xeqi`a did dzxivi xnb wx
.xnin` zrcl ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z` zxxan `xnbd
xfril` iax miceny `ziixady yxit xnin`e xg`n :`xnbd dywn
mxeb wx yiy '`rx`n `ptq'a zwqer ,xeq`l dtixh zviaa minkge

ok m` ,[dawpd] cg`ïðúc àä àlà,`ziixaa epipyy -ãìåly ¤¨¨¦§©§©
dndaòLBäé éaøå ,çaæî éaâì áø÷é àì øîBà øæòéìà éaø ,äôøè§¥¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©§©¦§ª©

éâìôéî à÷ éàîa ,áø÷é øîBà`edy] ryedi iaxe xfril` iax ¥¦§©§©¨¦§§¥
jgxk lr ,[minkgaote`äøaéò óBqáìe äôøèpLmxeb dfe df yiy §¤¦§§¨§©¦§¨

e ,dtixhd dawpde xykd xkfd ,cled zxiviläæ øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¤
éëä éà .øzeî íøBb äæå äæ øáñ òLBäé éaøå ,øeñà íøBâ äæå± §¤¥¨§©¦§ª©¨©¤§¤¥¨¦¨¦

,dyw ok m`eèBéãäì eâìôéì dBáâì éâìôéîcàm`d ewlgpy cr ± ©§¦§§¥§¨©¦§§§¤§
,elke`l xzen heicdl m`d ewlgiy ,gafnd lr eaixwdl xyk cled
ok` :`xnbd zvxzn .xyk e` sxh cled m`d `id zwelgnd ixdy
zwelgnd z` cinrdl sicrd `pzd j` ,heicdl mb `id zwelgnd

ick ,gafn iabléøL énð dBáâì eléôàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦§ª©©£¦§¨©©¦¨¥
,daxc` :`xnbd dywn .[xizd `ed-]eâìôéìåewlgiy ±ìiab §¦§§§

l dlik`èBéãäickèBéãäì eléôàc ,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäì ¤§§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤©£¦§¤§
.øeñà énð:`xnbd zvxznéãò àøzéäc çkdéì ósicrn `pzd ± ©¦¨Ÿ©§¤¥¨¨¦¥

.xzei lecb yecig dfa yiy meyn ,dxiznd drca yecig `iadl
epipyy dne :`xnbd zniiqn,äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe¦§¥©§¥¨¤£¨

xaecnàòøàî àðôñãadlihde rwxwdn dnngzdy zlebpxza ± ¦§©§¨¥©§¨
,xeq`l dcen ryedi iax s` jkle ,xkfn dxarzd `le ,miviacixd §

àeä íøBb ãç,dtixh zlebpxzn wx dxvep dviad ixdy ,xeqi` ly ©¥
.mxeb dfe df o`k oi`e

mivial dtxhpyk da eidy miviad oia welig yiy xnin` ixac
dpi` m` ixdy ,zclei dtixhy xn`p m` wx md ,jk xg` exvepy
zwelgn d`ian `xnbd .dtxhpy xg`l mivia exveei `l ,zclei
ixac xe`iaa mb ewlgp ok zngne ,zclei dtixh m` mi`xen`

:`xnbd zx`an .xnin`,á÷òé øa àçà áøk dì øáñ àçà áø©©¨¨©¨§©©¨©©£Ÿ
lirl xn`y(:fp),zclei dtixhyïøîàãk øîéîàãì dì éðúîe- ©§¥¨§©£¥©§©£¨¨

dtixha xaecny ,epx`iay itk xnin` ixac z` dpey `ed okle
eidy miviad oia welig yie ,mivia lihzy jiiy mewn lkne ,zi`ce

.jk xg` eclepy miviad oial dtxhpy drya dirna
j`á÷òé øa àçà áøãk dì øáñ àì àðéáø,zclei dtixhy xn`y ¨¦¨Ÿ¨©¨¦§©©¨©©£Ÿ

xg`l mivia exvepy xnin` ixac z` cinrdl leki epi` okle
.efk ze`ivn oi` ixdy ,dtxhpyàðMéì éàäa øîéîàãì dì éðúîe©§¥¨§©£¥©§©¦§¨

,dfd oeyla xnin` ixac z` dpey jkle ±éòéa éðä ,øîéîà øîà̈©£¥©¨¥¥¥
][elld miviad±àn÷ àìçéLc ,äôøè ÷ôñceidy miviad ± §¨¥§¥¨§¦£¨©¨

jkle ,dzenk dtixh wtq md s` ,dtxhpyk dirnaeäì ïðéäLî± ©§¦©§

,mze` midynäðòèå äøãä éàdirna dprhe dxfg zlebpxzd m` ± ¦¨§¨§¨£¨
,zetqep miviaïééøLitl ,dlik`a zepey`xd miviad zexzen ± ©§¨

dpi`e ,zclei dpi` dtixh ixdy dtixh dpi` zlebpxzdy gkedy
,zeycg mivia xevil dlekiéàåzlebpxzdàìmiviad ,dprhe dxfg §¦Ÿ

zepey`xd,ïøéñàdtixh zlebpxzd `ny wtq yi oiicr ixdy £¦¨
.dnr etxhp miviade

:ezhiy itl xnin` lr iy` ax ziiyew z` x`an `piaxdéáéúéà¥¦¥
,øîéîàì éMà áøixde ,mivia zxvei dpi` dtixhy zxn` cvik ©©¦©£¥©

epipy(:l dxenz),xzen dtixh cle m` minkge xfril` iax ewlgpy
`ziixaa jk lr epipyeíéãBîeminkge xfril` iaxøè úöéáaäô ¦§¥©§¥¨
äìãbL éðtî ,äøeñàLzlebpxzd irna.øeqéàaoi`y zxn` ji`e ¤£¨¦§¥¤¨§¨§¦

.dtixhl dviadéì øîà,iy` axl xnin`íúäxaecnàìçéLãa ¨©¥¨¨¦§¦£¨
àn÷mcew exvep miviade ,dtxhpyk dirna e`vnpy miviaa ± ©¨

:xnin`l iy` ax dywd .dtixhdïk íàiptn' `ziixaa azkp recn ¦¥
yäìãby iptn' ,xeqi`a did dlecib lky rnyny 'xeqi`aäøîb ¨§¨¨§¨

'xeqi`a,déì éòaîaiyd .xeqi`a did dxivid xnb wx ixdy ¦¨¥¥
zn`a :xnin`éðzy iptn' zepyl jixv -äøîb.'xeqi`a §¦¨§¨

iaxe xfril` iax zwelgn z` xnin` cinri ji` zxxan `xnbd
dpi` dtixh xnin`le xg`n :`xnbd dywn .`piax zhiyl ryedi
meyn xq`p dtixh cle m`d zwelgn yiy xnel oi` ok m`e ,zclei
m`e ,zcleie xkfn zxarzn dtixhy ze`ivn oi` ixdy ,mxeb dfe df

,okïðúc àä àlà,`ziixaaãìådnda lyøæòéìà éaø ,äôøè ¤¨¨¦§©§©§¥¨©¦¡¦¤¤
à÷ éàîa ,áø÷é øîBà òLBäé éaø ,çaæî éaâì áø÷é àì øîBà¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©©¦§ª©¥¦§©§©¨

.éâìôéî`ed ewlgp eilry ote`dy gxkdaóBqáìe äøaéòLk ¦§§¥§¤¦§¨§©
,äôøèð,ewlgp dfae ,zxarzn dpi` aey ,mcew dtxhp m`y meyn ¦§§¨

yàeä Bnà Cøé øaeò øáñ øæòéìà éaø,dixai`n cg`k `ed ixd - ©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤¦
,cled mb xq`p dtxhp m`dykeCøé åàì øaeò øáñ òLBäé éaøå§©¦§ª©¨©¨¨¤¤

.àeä Bnàwe,dyèBéãäì eâìôéì dBáâì éâìôéîcà ,éëä éàcr ± ¦¦¨¦©§¦§§¥§¨©¦§§§¤§
heicdl m`d ewlgiy ,gafnd lr eaixwdl xyk cled m`d ewlgpy
.xyk e` sxh cled m`d `id zwelgnd ixdy ,elke`l xzen
,gafn iabl zwelgnd z` cinrdl sicrd `pzd :`xnbd zvxzn

ick,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäìdywn .gafnl elit` xizny §¦£Ÿ§©¦§ª©
:`xnbdèBéãäa eâìôéìåick,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìxqe`y §¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .heicdl elit`éãò àøézéäc çk.déì ó Ÿ©§¤¥¨¨¦¥
,`ziixad seqa epipyy dne :`xnbd zniiqnéàcå íéãBîeiax - ¦©©

micen i`cea ryedi iaxe xfril`,äøeñàL äôéøè úöéáaxaecn §¥©§¥¨¤£¨
àn÷ àìçéLãaoi` xnin`l ixdy ,dtxhpy drya dirna eidy ¦§¦£¨©¨

:`xnbd zl`ey .dtixha zexvepd miviaàîòè éàîryedi iaxy ©©§¨
dndad irnay cled z` xiykdy it lr s` ,xeq`l mda dcen

:`xnbd daiyn .dtxhpy drya,àéä äôebzxaegn dviad ixdy ¨¦
xaerd la` .dnr ztxhpy ryedi iax dcen okle ,miciba zlebpxza

.en` jxik epi` okle ,dndal xaegn epi`
:dkldl wqtp cvik dwiqn `xnbd,àúëìäådwicad zxev `id jk §¦§§¨

.dtixh wtqa,øëæaeze` ddyn,Lãç øNò íéðL ìkig `ed m`e §¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤
dtixhy itl ,ewceal jixv oi` aeye ,sxhp `l i`cea okn xg`l

e .yceg xyr mipy dig dpi`úãìBé dðéàL ìk ,äá÷ðaoiicr `id ¦§¥¨¨¤¥¨¤¤
dpi` i`ceea yceg xyr mipy jeza elit` dcli m` j` ,dtixh wtq

.zclei dpi` dtixhy itl ,dtixh
:mvr ila dixa zeigl dleki onf dnk zx`an `xnbdáø øîà̈©©

.Lãç øNò íéðL íéi÷úî Bðéà ,íöò Ba ïéàL äéøa ìk ,àðeä¨¨¦§¨¤¥¤¤¥¦§©¥§¥¨¨Ÿ¤
:`xnbd zx`an .df oica dpin `wtpd dn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðeä áøcî dpéî òîL ,àttiablúeMé÷ ,ìàeîL øîàc àä ¨¨§©¦¨¦§©¨¨§¨©§¥¦
äéaéàa òéìúäL,rwxwl xaegn ecera rilzdy `eyiw ±äøeñà ¤¦§¦©§¦¤¨£¨

xaegny `eyiwd jeza zkldn zrlezdy meyn dlik`a zrlezd
llka `ide ,ux`d lr dvxy zrlezdy aygp df ixde ,rwxwa

mivxy xeqi` iabl aezkd(hk `i `xwie)la` .'ux`d lr uxXd uxXA'©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤
diexw dpi`y itl ,zxzen zrlezd ,yelz `eyiwdyk drilzd m`
itle .rwxwd iab lr jldze `eyiwdn `vzy cr ux`d lr uxey
izn reci `l xy`k yelz xaca d`vnpy zrlez mb xeq`l yi df
ixacn j` .ux`l xaegn ixtd cera dxvep `ny yygn ,dxvep `id
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oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

àî÷ àìçéùã,zexeq` olek dtxhpy drya dirna eidy oze` ,d"hyet* frla Ð

.etxhp dnre ,`ed en` jxi xaercêìéàå ïàëî,e`aiy mdl oinxeb xkfde `id Ð

.xzen Ð lcbiy el enxb xzide xeqi`y xaceïéåùåibiltc ,opaxe xfril` iax Ð

.dtxh dnda cleaàòøàî àðôñãá,zcleie ux`a znngzn dnvrn `id Ð

.`ed mxeb cg `eddeäìãâlk :rnyn Ð

.xeqi`a dilecibïðúã àä àìàoeik Ð

Ð dtxh zviaa micen i`dc zxn`c

Ð xn`w `ed mxeb cgc ,`rx`n `ptqca

jgxk lre ,mxeb dfe dfa ediizbeltc llkn

df `ki`c ,ibilt dxair seqale dtxhpya

.mxeb dfeéâìôéî à÷ éàîájgxk lr Ð

.dxair seqale dtxhpaéáøã åçë êòéãåäì
òùåäé.`ed `vexiz Ðáøë äéì àøéáñ

á÷òé øá àçà:(a,fp oileg) lirl xn`c Ð

.zclei dtxh dkldøîéîàãì äì éðúîå
ïðéøîàãë`ki`c 'ek dtxhc iria ipd Ð

`xza `lgiyl `nw `lgiy oia ibeltl

.zi`ce dtxha elit`dl xaq `l `piaxÐ

,`xza `lgiyc xninl ivn `le ,dizeek

xnin`cl dl iwen jkld .dprh `l `dc

`nw `lgiyc :xn`w ikde ,dtxh wtqa

dtxh e`l Ð dprhe dxcd i` ,dl opidyn

.i`nw exye ,`idøåñéàá äìãâù éðôîÐ

!dprh `nl`éâìôéî à÷ éàîájgxk lr Ð

`yixa dtxhpa i`c ,dtxhp seqale dxaira

xfril` iax :ibilt `dae .dprh `l ez Ð

cg`k `ed ixde ,`ed en` jxi [xaer] xaq

.dixai`n'åë øáñ òùåäé éáøåikdc oeike Ð

.'ek ibltinc` ,`edíéãåîåzviaa i`ce Ð

.[dtxh]àî÷ àìçéùá,dia `cib`c oeikc Ð

.`inc dtebk Ð oiciba dxerncàúëìäå
øëæámipy idy i` ,dicic dtxh wtq Ð

jixv oi` aeye ,sxhp `l i`ce Ð ycg xyr

e` ,dletp e` ,dqexc wtq m` oebk .ewceal

.dzwly edepi`xy zngn mexwd awip `ny

úîéé÷úî äðéà íöò äì ïéàù äéøá ìë
ùãç øùò íéðùax yxtnck dpin `wtpe Ð

.`ttäéáéàá äòéìúäù úåùé÷dcera Ð

.zxaegnäøåñàoeikc ,dlik`a zrlezd Ð

zxaegn zeyiwde ,zeyiwd jeza zkldnc

la` .dia `pixw "ux`d lr uxey" Ð rwxwa

witpc cr `ed uxey e`l Ð yelza drilzd

yxtnck ,rwxwd iab lr jldne dipin

.(a,fq oileg) oiwxt idliya
òîù

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

ïàëîopiwqt (a,`iw) zeaezk seqac ab lr s` Ð xzene mxeb dfe df dil ded jli`e

oiyyeg i` (`,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta dil `wtqnc ,zecxta dcedi iaxk

la` .mxeb dfe df jiiy `le ,diytp it`a cg lk ixyc `zlina epiid Ð `l e` a`d rxfl

.mxeb dfe df dil ied Ð ixy cge xeq` cgc ,`kdïéåùåÐ dxeq` `idy dtxh zviaa

iaxc `zbelt` i`wc ,qxhpewd yxity enk `l

ziac `zbelt` i`w `l` .ryedi iaxe xfril`

zkqna oizipzna ibiltc ,lld ziae i`ny

dlap zvia :mzd opzc (` dpyn d wxt) zeicr

ziae oixizn i`ny zia ,weya zxknp dzenky

,dxeq`y dtxh zviaa micene .oixqe` lld

`zydc :xn`z m`e .xeqi`a dleciby iptn

elit` ixq`c ,xyak dlap zvia lld zia iayg

(a,e) dviac `nw wxtae .weya zxknp dzenk

mivia da `vne zlebpxzd z` hgeyd :opixn`

iax elit`e .alga olk`l zexzen Ð zexenb

zexern eid m` :xn`wc `l` ,bilt `l awri

!xzen zexern opi`ya la` ,zexeq` miciba

dlap xeqi` iabc ,zelecb zeklda uxize

opaxc alga ser xya la` ,exingd `ziixe`c

exingd dlap zviaac ,uxiz mz epiaxe .eliwd

ser xya la` ,xeq`d xac ied dlapc meyn

.ixy diytp it`a cge cg lkc ,xzid iedc alga

`dc ,jexra yxtny dn ayiizn eyexitle

oiaexir) "ixkpd mr xcd" wxt yixa xn`c

yipi` ixyil `l `gzeka `zria elit`c (a,aq

`vne zlebpxzd hgyy oebk epiidc ,diax inw

oi` oze` Ð mivia mzqa i`c ,zexenb mivia da

rci `ly ux`d mr jl oi`c ,xzid oikixv

:`iyw zelecb zekld uexiz itle .alga xzeny

?`gzeka `zria elit` :xn`wc ,"elit`" i`n

?ilin x`yn ith jk lk df xzid heyt in eh`

alga ser xya xn`c o`nlc ,`id `zbelt `d

!dlap zvia` dedc icin ,`xiq` Ð `ziixe`c

mlerd lky Ð "elit`" xn`w ikdlc :xnel yie

inp (a,e) dviac `nw wxtae .xzid ea oibdep eid

:ax xn`c `d iab ,ixyc cenlzl dil `hiyt

?i`nl :xn`wc .dxnbp daex z`ivi mr dvia

dn` irna `d ,alga dlke`l ixyc `nili`

rnyn .'ek zlebpxzd hgeyd :`ipzde ,`xiq`

ded `lc dil `hiytc:xnel yi cere .ax bilt

Ð dlap zvia lld zia ixq`c `nrh epiidc

dxeq` dtxh zviae ,dtxh zvia eh` dxifb

uexiz d`xp oi` ,edine .xeqi`a dxnbc meyn

eh` `xza `lgiyc iria opixfb `l `dc ,df

.`rx`n `ptqc iria eh`e `nw `lgiyc iria

àìà.`id `ziixa Ð 'ek dtxh cle `ipzc `d

lk :(a,l) dxenzc oizipzn iiez`l ivn iede

iax ,oixzen odizecle gafnd iabl mixeq`d

.da xkfed ryedi iaxy `ziixa iiez`l dil `gip `l` .gafn iabl axwi `l dtxh cle :xne` xfril`éàîáded `l Ð xnin`c e`l i`c rnyn `xnbd oeyl Ð dtxhpa ibltin `w

xfril` iaxk xnin` dil mw ok m`c ,dtxhp seqale dxairae ,en` jxi xaera ediizbelt dil mwezin `l ,`nw `lgiyc xnin` xq`c meyn :xnel yi `l` .ibltin `w i`na dyw

`l i`n`e :xn`z m`e .xeq` mxeb dfe dfa ediizbelt `newzin `lc ,ibltin `w i`na dil dyw `w zclei dpi` dtxh xaqwc meyn :yxtl yi onwlc `pyil jci`le .`ed izenyc

oixeqi` lka xqe` xfril` iax did oke :ipzwc ,xq`c (`,fk migqt) "dry lk" wxta `icda xfril` iaxl dil opirny `d ?mxeb dfe dfa ediizbelt inewe`l `zyd iy` axl dil `gip

.`ziixa `idd iy` axl dil riny `l `nyc :xnel yie !dxezay

éáøådtxhpyk ibilt zclei dtxh xn`c o`nl :mzd iqxbc mixtq yie .(`,`l dxenz) "oixeq`d lk" wxta zeidl dl yi jk ,o`k `qxibdy enk Ð xeq` mxeb dfe df xaq xfril`

.`zile .`ed en` jxi xaer xaeq xfril` iaxc ,dxair seqaleéàdnl ,mrh `evnl jixve .ok zeywdl leki oipr lkac ,dyw "ikd i`" oeyl Ð heicdl ebltil deabl ibltinc` ikd

.`kti` `pyil jci`le .mxeb dfe dfa dl iwenc `zydn xzei ,`ed en` jxi xaera ediizbelt yxtn ded i` deabl ibltinc `d ayiizn didàúëìäåÐ ycg xyr mipy lk xkfa

oeik ,dcen dvia iabe ,`ed en` jxi e`l xaeq ryedi iaxe .en` jxi xaera `l` ryedi iaxe xfril` iaxc ediizbelt `nwezin `l Ð zclei dpi` dtxhc `zkld `zyd opiwqnc i`nl

dwifdy zlebpxz .`id dteb ?`nrh i`n ,dclen daeb Ð dwifdy dxt :dax xn`c ,`kti` rnyn (`,fn `nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" yixac :dnize .`inc dtebk Ð dteba `cib`c

did `l Ð egbp dclee [`idc] (i`c) ,dgibpa cled riiq i` elit` `d ?i`n`e .dclen lkd daeb Ð dxtl `zil elit`c rnyne .`id `nlra `yxit ?`nrh i`n ,dzvian daeb epi` Ð

wifn iabe .dteba icib` `lc ,zexenb miviaa ixiin mzdc :xnel yie ?dzvian daeb epi` i`n` zlebpxz iabe .`ed en` jxi e`lc oeik ,dxtl `zilc `kid wfpd lk cled on zeabl leki

zeiga ielzc ,ip`y zetxh oiprl Ð `ed en` jxi xaer `nlrac ab lr s` ,`nrh epiid cle oiprle .xeq` dtxh iabe .lewye ,dteba `cib` zed `zry `iddc di`x izii` :dil xn`

.ea izkx`d (i`n d"c `,fn) `nw `aaae .envr ipta zeig el yi xaerle ,dnda
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àn÷ àìçéL¯Cìéàå ïàkî ,àøéñà¯äæå äæ déì äåä ¦£¨©¨£¦¨¦¨§¥¨£¨¥¤§¤
ïéåLå :øîéîàì éLà áø déáéúéà .øzeîe ,íøBbúöéáa ¥¨¥¦¥©©¦§©¥¨§¨¦§¥©

äìãbL éðtî ,äøeñàL äôéøè!øeqéàa¯àðôñãa íúä §¥¨¤£¨¦§¥¤¨§¨§¦¨¨¦§¨§¨
.àòøàîépLéìå!àn÷ àìçéLa déì¯äìãb ,ïk íà¯ ¥©§¨§¦©¥¥§¦£¨©¨¦¥¨§¨

!déì éòaéî äøîb¯,äôøè ãìå :ïðúc àä àlàéaø ¨§¨¦¨¥¥¤¨¨¦§©§©§¥¨©¦
,çaæî éaâì áø÷é àì :øîBà øæòéìà:øîBà òLBäé éaøå ¡¦¤¤¥Ÿ¦§©§©¥¦§¥©§©¦§ª©¥

éâìtéî à÷ éàîa ,áø÷é¯äôøèpLa,äøaéò óBqáìe ¦§©§©¨¦©§¦§¤¦§§¨§©¦§¨
íøBb äæå äæ :øáñ øæòéìà éaø¯òLBäé éaøå ,øeñà ©¦¡¦¤¤¨©¤§¤¥¨§©¦§ª©

íøBb äæå äæ :øáñ¯dBábì éâìtéîcà ,éëä éà ;øzeî¯ ¨©¤§¤¥¨¦¨¦©§¦©§¦©¨©
!èBéãäì eâìôéì¯eléôàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì ¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦§ª©©£¦
.éøL éîð dBáâì¯éaøc Bçk EòéãBäì ,èBéãäì eâìôéìå §¨©©¦¨¥§¦§§§¤§§¦£Ÿ§©¦

,øæòéìà!øeñà éîð èBéãäì eléôàc¯éãò àøzéäc çkó ¡¦¤¤©£¦§¤§©¦¨Ÿ©§¤¥¨£¦
äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe .déì¯,àòøàî àðôñãa ¥¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¨§¨¥©§¨

,á÷òé øa àçà áøk dì øáñ àçà áø .àeä íøBb ãçc§©¥©©¨¨©¨§©©¨©©£Ÿ
dì éðúîeøîéîàãìáøãk dì øáñ àì àðéáø .ïøîàãk ©§¥¨¦§©¥¨§©£©©¨¦¨¨¨©¨¦§©

øîà ,àðMéì éàäa øîéîàãì dì éðúîe ,á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©§¥¨¦§©¥¨§©¦¨¨£©
àn÷ àìçéLc ,äôøè ÷ôñc éòéa éðä :øîéîà¯ïðéäLî ©¥¨¨¥¥¥§¨¥§¥¨§¦£¨©¨©§¦©

äøãä éà ,eäìäðòèå¯àì éàå ,ïééøL¯déáéúéà .ïøéñà §¦¨§¨§¨£¨©§¨§¦¨£¦¨¥¦¥
éðtî ,äøeñàL äôøè úöéáa íéãBîe :øîéîàì éLà áø©©¦§©¥¨¦§¥©§¥¨¤£¨¦§¥

íúä :déì øîà !øeqéàa äìãbLàìçéLãa.àn÷¯ ¤¨§¨§¦£©¥¨¨¦§¦£¨©¨
äìãb ,ïk íà¯!déì éòaî äøîb¯.äøîb :éðz¯ ¦¥¨§¨¨§¨¦¨¥¥§¥¨§¨

,äôøè ãìå :ïðúc àä àlàøáø÷é àì :øîBà øæòéìà ' ¤¨¨¦§©§©§¥¨¡¦¤¤¥Ÿ¦§©
,çaæî éaâìøéâìtéî à÷ éàîa ,áø÷é :øîBà òLBäé '¯ §©¥¦§¥©§ª©¥¦§©§©¨¦©§¦
äøaéòLkøaeò :øáñ øæòéìà éaø ,äôøèð óBqáìeCøé §¤¦§¨§©¦§§¨©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤
,àeä Bnàøåéà ;àeä Bnà Cøé åàì øaeò :øáñ òLBäé ' ¦§§ª©¨©¨¨¤¤¦¦

dBábì éâìtéîcà ,éëä¯!èBéãäì eâìôéì¯EòéãBäì ¨¦©§¦©§¦©¨©¦§§§¤§§¦£
.òLBäé éaøc Bçk¯Bçk EòéãBäì ,èBéãäa eâìôéìå Ÿ§©¦§ª©§¦§§§¤§§¦£Ÿ

!øæòéìà éaøc¯éãò àøézéäc çkéàcå íéãBîe .déì ó §©¦¡¦¤¤Ÿ©§¤¥¨£¦¥¦©©
äøeñàL äôéøè úöéáa¯àîòè éàî ,àn÷ àìçéLãa¯ §¥©§¥¨¤£¨¦§¦£¨©¨©©§¨

øëæa :àúëìäå .àéä dôeb¯äá÷ða ,Lãç øNò íéðL ìk ¨¦§¦§§¨§¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤¦§¥¨
¯.úãìBé äðéàL ìkïéàL äiøa ìk :àðeä áø øîà ¨¤¥¨¤¤¨©©¨¨§¦¨¤¥

íöò Ba¯øîà .Lãç øNò íéðL íéi÷úî Bðéà ¤¤¥¦§©¥§¥¨¨Ÿ¤£©
òéìúäL úeMé÷ :ìàeîL øîàc àä ,àðeä áøcî dpéî òîL :àtt áøäøeñà äéaéàa ©©¨§©¦¨¦§©¨¨§¨©§¥¦¤¦§¦©§¦¤¨£¨
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`oifgeקמב mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

äðéî òîù.`ped axcn Ðàãëã éøîú éðäxaegna m` reci oi`e ,erilzdy Ð

.yelza m`ïééøù àúù éçøé øñéøú øúáìiig ied `l Ð rilzd xaegna i`c Ð

.`zyd crà÷á* aeaf oin Ð1.drxvk zkyep `ide ,`"livpivàáãéã.aeaf Ð

àøîéà,eilr dcxne el dxkpzp ,"`ixnz mexna zrk" (hl aei`) oeyl Ð

*2.x"iialypi`àæåçî øáìeidy my lr Ð

df lyn xn`p mipnye mibpern `fegn ipa

.mdilräéðéî úöîå.enc zvvn ,`nc Ð

éðî.ipn miyy lwyn Ðäéñðøå÷áÐ

*3ezkiypy ea xidf ied ,xnelk ,l"ihxn

.dcakåäãéã éðîá,iwa ly odly lwyna Ð

.lw `edyåäãéã éðùá.od mirbx Ðïðú
íúä.minen oiprl zexekaa Ðåðù àìÐ

heicdl `d ,deabl Ð men df ixd :ipzwc

.ixyãéá øúéå øñçù àìàdf xeqgy Ð

Ð yng zlrac df xezi e` ,yly zlrac

yly dl yiy e` ,cg` ci `l` dl oi`y ,cia

.miciéîã ìåèðë,cg` xqgk cg` xzi Ð

`iedc ,dtxhe .cg` lbx zlrak `iede

.dndaa jxi zhenykéáéã àéðñÐ

*4.el oixew i"phyxw l"iceaàúáåâenk Ð

.xya dpwàìéìáåäì éñë éáî øáòî äåäã
.qqnd Ðäøåùëàì`zaeba `pxyk`ck Ð

.`lilaede iqk iacåäðéúçî àúéçî àãçá
mlekl mzbx` zg` dbix`a ike Ð?oeyl

xeac oewizc ,"ign caer" (mebxza hl zeny)

.eixac z` xcqny ,dbix` iypi` el exw

øîúéàã àëéä,edl zi` ikd `ziixac Ð

.xnzi`øîúéà àì øîúéà àìã àëéäåÐ

ecbpk mirnd on cg` lhip eli`ke ,`ed xzie

`kilc ,dkld oke .inc lehpk xzi lkc ,`ed

(`,fn oileg) oxn`c ab lr s`e .biltc o`n

`axc dizeek `zkld zil :d`ixc ipe`a

`xca `niiwc `ede :`pniwe` `d Ð zxzia

,ikda ediigxe`c opaxl edl miwc ,ipe`c

.inc lehpk `nl` ,dtxh Ð ipia ipia la`

.dtxh i`ce ediigxe` e`lc milbx iabe

ãçàë äîäáä ïî íéàöåéädl zi`c Ð

on oi`vei mdipye ,`zpkc ixecd izxz

.drvn`a dfe dy`xa df ,daiwdïãâðëå
äøùë óåòás`e .ikd iedc oipnif serc Ð

yie .edl miw ikd ,edl gkzyn `lc ab lr

wtfd onc meyn ,ok ekxc ser lky oiyxtn

`edde ,cg` oiirn ly dpw oawxewd cre

ipa oi`vei oawxewd y`xae ,"mirn ipa" ixw

.oixenb mirncg` mewnn oi`vei la`Ð

.dfl df oikenqòáöàë ãò íéìëåÐ

jeza oixagzne oixfege.rav` agexéâéìô
äá:ipzwc ,cg` mewnn mi`veic `kida Ð

.dxykäèîìîirxd awpl jenq Ð

.cg` mewnn `vei irxd `diy ick ,oixagzn

äãåäé éáødcelbk dl aiygc ,xn`c `d Ð

dvepl aiyg inp l`rnyi iaxe .dxer lhipy

lbtl zifkl ztxhvn dvep :xn`c ,xerk

lek`l zpn lr dwln m` ,serd z`hga

.epnfl ueg xyae xere dvep oia zifkéìåâôà
.opiqxb Ðéìåâôà ïéðòì àìà.dlik`l `ifg :xaqwc Ðïéâî àì.ol ztki` `l inp dlhip ike Ðäðùîíãä úæåçà.dzlge mc dfg`y Ðúðùåòîäåoyr qpkp Ð

.dtebaúððåöîäå.dpiv zngn ileg Ðéðôåãøä.dndal zend mq Ðíéòøä íéî.milebn min Ðúåîä íñ äìëà.mc`l zend mq `edy Ðàøîâìù èøå÷
úéúìç* = zizlg .mirnd ipa z` awepe `ed cg Ð5.`"xflàòéú* Ð6.dl oiyw el` lke .c`n `ed xn ayre ,frla `"xezäèåù áìëgex :(a,bt) `nei xcqa opixn` Ð

.ezbxede eilr dxey mc` jyepyke ,eilr dxey drxúéúìç àéù÷.l`enyc zizlg` ,`kdc Ðúåîä íñ àéù÷å.oizipznc zend mq` ,`kdc Ðäãéã àä`ziixa Ð

.mc`l zend mq epi`y ,dndac zend mqaúåîä íñ éðååâ éøúá.`ziixac `pz ixiin dndac Ð
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éðä:yexit ,"mixkc" qixb l`eny epiax Ð ixy `zy igxi xqixz xzal `ckc ixnz

`rivn `aa) "lawnd" wxta ,mixnra dzwly dcye mexkc iapr :enk ,erilzdy

,mexkc miapr iiez`l :(a,cl) "mipin dyly" wxt `xnb yixa xifpae ,(my oiir a,ew

,cka gipdl zexit jxc oi` ixdy .mexkc miapr xiiy `de (a,gl my) df wxtd rvn`ae

mz epiaxe ."erilzdy" xninl dil dedc cere

`zi`ck .cka xac lk gipdl jxcy :yxtn

ipd :(`,dp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta

"ciwtnd"ae .`bxkl icarzyn `ckc ixry

.`ck rwte `caer ded :(`,n `rivn `aa)

`ckn ixry mlyna :(`,hp my) "adfd" wxtae

.`xbiz iz`e hiwpäöåðäyxit Ð ztxhvn

lebt oiprl la` :qixbe .lebt oiprl :qxhpewd

dpyn `edy xne` mz epiaxe .dil `xiaq opaxk

dvepde mitpkd :(a dpyn ` wxt) zexdha

l`rnyi iax .oitxhvn `le ze`nhine ze`nhn

ztxhvn :yexit .ztxhvn dvepd :xne`

wxt) oivwer zkqna opze ,`ed xneyc .dviakl

`nh Ð xney epi`e ci `edy lk :(` dpyn `

Ð ci epi`y elit` xney ,sxhvn `le `nhne

dil aiygcn di`x iziin `zyde .sxhvne `nh

Ð dlhipyke ,xer enk ied `nl` xyal xneyk

:igc `axe .dtxhe dcelb iedc ,xerd lhip eli`k

,ipeb` oiprl `l` dcedi iax xn`w `l o`k cr

zelibx oi`y ,aiyg `l xyal xney la`

cre .jlklzi `ly ,dvepd mr serd ripvdl

,d`neh oiprl `l` l`rnyi iax xn`w `l o`k

.oibn `l ipeb` oiprl la` ,xney aiygc

`xwir
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øîà .ïééøL àzL éçøé øñéøz øúáì ,àcëc éøîz éðä̈¥©§¥§©¨§¨©§¥¨©§¥©¨©§¨¨©
déì øîà .àzL úa àáãéc úéìå ,àîBé øa à÷a úéì :áø©¥¨¨©¨§¥¦§¨©©¨£©¥
àz÷a àønéà éðL áL :éLðéà éøîà àäå ,ééaàì àtt áø©©¨§©©¥§¨¨§¦¡¨¥©§¥¦§¨©§¨
,àiîa àçñc àæBçî øáì déúéæç :déì äøîàc ,à÷aî¦¨¨§¨§¨¥£¦¥§©§¨¦§¨§©¨
àìå ,dépéî úöîe déìò úáéúBàå ,ïéðéãña Cøkéàå ÷éìñe§¦§¦¨©¦§¦¦§¦©£¥§©¦¥§¨

éîòèéìå :déì øîà !éì úòãBä:éLðéà éøîàã àä ,C ©©¦£©¥§¦©£¦¨§¨§¦¡¨¥
àkéà éî ,déñðøe÷a à÷áì déì eìz àìæøt éðî ïézéL¦¦¨¥©§§¨¨¥§¨¨§§§¥¦¦¨

àlà ?éåä änk déôeb eäéà¯éîð àëä ,eäãéc éðîa¯ ¦¥©¨¨¥¤¨§¨¥¦§¨¨©¦
Bà ,íéìâø Lîç úìòa äîäa :íúä ïðz .eäãéc éðLa¦§¥¦§§©¨¨§¥¨©£©¨¥©§©¦

ìL àlà dì ïéàLL¯àì :àðeä áø øîà .íeî äæ éøä ¤¥¨¤¨¨£¥¤£©©¨Ÿ
ìâøa øúéå øñç ìáà ,ãia øúéå øñçL àlà eðL¯äôøè ¨¤¨¤¨¥§¨¥©¨£¨¨¥§¨¥¨¤¤§¥¨

àúåéç àéää .éîã ìeèðk øúé ìk ?àîòè éàî ,àéåä éîð©¦¨§¨©©§¨¨¨¥§¨¨¥©¦¥¨¨
dôøèå ,àðéáøì äeúééà ,éáéc àéðñ ézøz dì äåäc©£¨¨©§¥¨§¨¦¦©§¨§¨¦¨§©§¨

éããäì ïëôL éàå .àðeä áøcî¯àzáeb àéää .äøLk ¦§©¨§¦¨§¨©£¨¥§¥¨©¦§¨
,dôøèéîì éLà áø øáñ ,àìéìáeäì éñk éaî à÷ôð äåäc©£¨¨§¨¦¥¨¥§§¦¨¨©©©¦§¦§§¨
éåéç éðä ìk :éLà áøì àéiç øa øî àðeä áø déì øîà£©¥©¨¨©¦¨§©©¦¨¨¥¥¥
éaî àøaòî äåäc àzáeb àeää .eäì úéà éëä àúééøä©§¨¨¦¦§©§¨©£¨§©§¨¦¥
déì øîà ,døeLëàì éLà áø øa øî øáñ ,àñøëì éñë̈¥¦§¥¨¨©¨©©©¦§©§¨£©¥

øîzàc àëéä ?eäðézçî àúéçî àãça eälek ehà :àéòLBà áø¯øîzà àìc àëéä ,øîzà ©©£¨©§©£¨§¦¨©§¦§¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨¦§©
¯ïî ïéàöBiä íéòî éða éðL ìò ,éaø éðôì éøBtéöc àiçaè áø àìéL øa ïúð ãéòä .øîzà àì̈¦§©¥¦¨¨©¥¨©©¨©¨§¦¦¦§¥©¦©§¥§¥¥©¦©§¦¦

ãçàk äîäaä¯óBòa ïcâðëe ,äôøè àéäL¯íéøeîà íéøác äna .äøLk¯éðLa ïéàöBiL ©§¥¨§¤¨¤¦§¥¨§¤§¨©§¥¨©¤§¨¦£¦¤§¦¦§¥
òaöàk ãò ïéìëå ãçà íB÷îa ïéàöBé ìáà ,úBîB÷î¯ãç ,éñà áøå énà áø da éâéìt .äøLk §£¨§¦§¨¤¨§¨¦©§¤§©§¥¨§¦¦¨©©¦§©©¦©

àeä :øîàc ïàîì àîìLa .éáøòå éøãä àìc áb ìò óà :øîà ãçå ,éáøòå éøãäc àeä :øîà̈©§¨§¦§©§¦§©¨©©©©§¨¨§¦§©§¦¦§¨¨§©§¨©
éáøòå éøãäc¯éàî ,éáøòå éøãä àìc áb ìò óà :øîàc ïàîì àlà ,òaöàk ãò :éðú÷c eðééä §¨§¦§©§¦©§§¨¨¥©§¤§©¤¨§©§¨©©©©§¨¨§¦§©§¦©
?òaöàk ãò¯éaø øîà ."äìeñt äöBpä äìhéð íà :øîBà äãeäé éaø" .ähîlî òaöàk ãò ©§¤§©©§¤§©¦§©¨©¦§¨¥¦¦§¨©¨§¨¨©©¦

äãeäé éaø .ãçà øác eøîà ìàòîLé éaøå äãeäé éaø :ïðçBé¯ìàòîLé éaø ;ïøîàc àä¯ ¨¨©¦§¨§©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©¦§¨¨©£©©©¦¦§¨¥
øîà÷ àì ïàk ãò !àéä àì àîìéc :àáø øîà .úôøèöî äöBpä :øîBà ìàòîLé éaø ,ïðúc¦§©©¦¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¤£©¨¨¦§¨¨¦©¨¨¨¨©

éìebtéà ïéðòì ìáà ,déìò ïéâîc éãéî àkéìc ,äôøè ïéðòì àlà àëä äãeäé éaø¯àøéáñ ïðaøk ©¦§¨¨¨¤¨§¦§©§¥¨§¥¨¦¥§¨¥£¥£¨§¦§©¦©¥§©¨©§¦¨
äôøè ïéðòì ìáà ,éìebtéà ïéðòì àlà íúä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãòå .déì¯àì éðebà ¥§©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¦§©¦©¥£¨§¦§©§¥¨©¥¨

.ïéâî,ícä úæeçàäðùî,íéìBâðøz úàBö äìëàLå ,éðôecøä äìëàLå ,úðpeöîäå ,úðMeòîäå ¨¥£©©¨§©§¤¤§©§¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨©©§§¦
íéòøä íéî úúML Bà¯Lçð dLékäL Bà ,úånä íñ äìëà .äøLk¯,äôøè íeMî úøzeî ¤¨©©¦¨¨¦§¥¨¨§¨©©¨¤¤¦¦¨¨¨¤¤¦§¥¨

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàåàøîâúézìç dèéòìä :ìàeîL øîà¯àîòè éàî ,äôøè¯ ©£¨¦©¨©§¨¨©§¥¦§¦¨¦§¦§¥¨©©§¨
äìëàLå ,éðôecøä äìëàLå ,úðMeòîäå ,ícä úæeçà :éáæéL áø áéúî .dðééòîì eäì äáwðéîc§¦©§¨§§©£¨¨§¦©¥§¦£©©¨§©§¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨

úånä íñ äìëà ,ïéìtìôe úézìç ,äòéz dèéòìä ,íéòøä íéî úúLå ,íéìBâðøz úàBö¯;äøLk ©©§§¦§¨©©¦¨¨¦¦§¦¨¦¨¦§¦¦§§¦¨§¨©©¨¤§¥¨
äèBL áìk dëLpL Bà ,Lçð dLékä¯.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå ,äôøè íeMî úøzeî ¦¦¨¨¨¤§¨¨¤¤¤¤¤¦§¥¨©£¨¦©¨©§¨

!úånä íqà úånä íñ àéL÷ ,úézìçà úézìç àéL÷¯ïàk :àéL÷ àì úézìçà úézìç¯ ©§¨¦§¦©¦§¦©§¨©©¨¤©©©¨¤¦§¦©¦§¦¨©§¨¨
ïàk ,ïéìòa¯àä :àéL÷ àì úånä íqà úånä íñ .ïéèø÷a¯àä ,dãéc¯úånä íñ .íãàc ¤¨¦¨¦§¨¦©©¨¤©©©¨¤¨©§¨¨¦¨¨§¨¨©©¨¤

!éðôecøä eðééä äîäác¯:äãeäé áø øîà ?äòéz éàî .úånä íñ éðååb éøz ¦§¥¨©§©§§¦§¥©§¥©©¨¤©¦¨£©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oileg(iyily meil)

àcëc éøîz éðäm` reci `le ,cka erilzdy elld mixnzdy - ¨¥©§¥§©¨
dvxyy iptn dxeq` zrlezd ok m`e ,url mixaegn mcera erilzd

zrlezde cka erilzd `ny e` ,ux`d lr`le ,xnzdn dyxt `l
,ux`d lr dvxyàzL éçøé øñéøz øúáìeid mixnzdy xg`l ± §¨©§¥©©§¥©¨

,dpyd iyceg xyr mipy ckaïééøLxg`n ,dlik`a zexzen od ± ©§¨
,xaegna erilzd mixnzd m` ixdy ,eylzpy xg`l exvep i`ceae

.eiykr cr zeig eid `l od
:yezie aeaf ig onf dnk d`ian `xnbdàîBé øa àwa úéì ,áø øîà̈©©¥©¨©¨

,mly mei miiwzn epi` df oiny ,cg` mei oa yezi oi` ±àáãéc úéìå§¥¦§¨
àzL úadywn .dnly dpy miiwzn epi`y itl ,dpy oa aeaf oi`e ± ©©¨
:`xnbdéLðéà éøîà àäå ,éiaàì àtt áø déì øîàmixne` ixde ± ¨©¥©¨¨§©©¥§¨¨§¥¦§¥

,mipnye mibpern mdy `fegn ipa lr lyn miyp`dàønéà éðL áL¥§¥¦§¨
àwaî àú÷adlraa yezid zy` dcxne dxkpzd mipy ray ± ©§¨¦©¨
meyn ,yezid÷éìñå àiîa àçñc àæBçî øáì déúéæç ,déì äøîàc§¨§¨¥£¦¥§©§¨§¨¨§©¨§¨¦

dépéî úöîe déìò úáéúéàå ,ïéðéãña Cøëéàåzi`x ,el dxn`y ± §¦§©¦§¦¦§¦¦©£¥¨©¦¥
eilr zayie ,mipicqa envr z` jxke dlre mina ugxy `fegn oa

,enc z` epnn zvvneéì zòãBä àìå,enc z` uevnl xyt`y §Ÿ©§¨¦
yezi m`e .jk lk dcitwd `id mipnye mibpern `fegn ipae xg`ne
zvxzn .ezy` ea dcxn mipy rayy xn`p cvik ,cg` mei ig epi`

:`xnbddéì øîà,`tt axl iia`éîòèéìåCdz`y jzhiyle - ¨©¥§¦©§¥
lr xn`z dn ,eheytk lynd z` oianïézéL ,éLðéà éøîàc àä̈§¨§¥¦§¥¦¦
déñðøe÷a àwáì déì eìz àìæøt éðîlfxa ly dpn miyiy lwyn ± ¨¥©§§¨¨¥§©¨§§§¥

`ed mc`d z` jyep yezid xy`k epiide ,ely yihta yezil ielz
,dyw jzhiyl ,df lwyna ea dknàkéà éîly ezkiypa yi ike ± ¦¦¨

,lecb jk lk lwyn yezidéåä änk déôeb eäéàelwyn lk ixde ± ¦¥©¨¨¥
.`ed dnk yezid lyàlàxn`p df lyny xnel epilr gxkda ¤¨

eäãéc éðîalwynk `ed elv` dpn lwyny ,yezid ly mipna - §¨¥¦§
,mc`d ipa lv` hreneäãéc éðLa énð àëälyna mb ok m`e ± ¨¨©¦¦§¥¦§

mirbx dnk mde ,yezid ly mipya epiid mipy rayy xn`p oey`xd
.mly mei ig epi` yezid eply mipnfd itl j` .eply mipnfd itl

:dndaa xzein xa` oic zx`an `xnbdíúä ïðz(.n zexeka)iabl §©¨¨
,oaxwn milqetd minendì ïéàL Bà ,íéìâø Lîç úìòa äîäa§¥¨©£©¨¥©§©¦¤¥¨

ìL àlà,íeî äæ éøä ,Lwxe ,heicdl dlik`a zxzeny rnyne ¤¨¨Ÿ£¥¤
.men zlra `idy meyn dleqt oaxwleðL àì ,àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ¨

,heicdl zxzene oaxwl dxeq` dndadyãéa øúéå øñçL àlà± ¤¨¤¨¥§¨¥§¨
dl oi`y xnelk ,zeincwd dilbxa `id dxzid e` dxqgd lbxdy

,mici yly dl yiy e` zg` ci `l`ìâøa øúéå øñç ìáàdilbxa ± £¨¨¥§¨¥§¤¤
,zeixeg`dàéåä énð äôøè.heicdl mb dxeq`e ,men zlra wx `le §¥¨©¦©§¨

epipyy dn llka `id zixeg` lbx dxqga :`xnbd zl`ey(.fp lirl)

,zixeg` lbx dxzia j` ,dtixh dndaa jxi zhenyàîòè éàî©©§¨
:`xnbd daiyn .dtixh `idéîc ìeèðk øúé ìkig lral yi m` - ¨¨¥§¨¨¥

yly dl yi m` okle .xa` eze` el xqg eli`k df ixd ,xzein xa`
.dtixhe ,zg` wx dl yi eli`k ,zeixeg` milbx

zxtqn .'inc lehpk xzi lk' oipra mitqep mipte` d`ian `xnbd
:`xnbdàúåéç àéää,zg` dndaa dyrn -àéðñ ézøz dì äåäc ©¦¥¨¨©£¨¨©§¥©§¨
éáéc,'iaic `ipq' miiexwd miirn ipy dl eidy ±dezééà[de`iad-] ¦¥©§¨

àðeä áøcî ,dôøèå ,àðéáøìzaygp o`k mbe ,inc lehpk xzi lky §¨¦¨§©§¨¦§©¨
:`xnbd zniiqn .dtixhe ,irn eze` z` dl xqgy dndadéàå§¦

éããäì ïëôLxa`k md ixd ,ipyl cg` miktyp miirnd ipy m` ± ¨§¨©£¨¥
dndade cg`,äøLk.xzein xa` dl oi` ixdy §¥¨

:`xnbd zxtqn ceràìéìáeäì éqk éaî à÷ôð äåäc àúáeb àéää©¦§¨©£¨©§¨¦¥©¥§§¦¨
,qqndl zeqekd zian `vei didy xya ly dpwa dyrn ±áø øáñ̈©©

,dôøèéîì éMàxzein irn yi ok m`e ,irnl aygp df dpwy meyn ©¦§¦§§¨
.inc lehpk xzi lke,éMà áøì àéiç øa øî àðeä áø déì øîàoi` ¨©¥©¨©©¦¨§©©¦

ixdy ,jka dtixhdlàúééøá éåéç éðä ìkzenda mze` lk ± ¨¨¥¥¥¨¨¨¨
xirl uegn zerexdeäì úéà éëäit lr s`e ,df dpw mdl yi ± ¨¦¦§

wlg ly mkxcy oeik ,ztxhp dpi` ,xira dlcbd oindn ef dnday
.df xa` mdl yiy zendadn

:`xnbd zxtqn ceràñøëì éqk éaî àøaòî äåäc àúáeb àeää©§¨©£¨§©§¨¦¥©¥§©§¨
df dpwe ,qxkl zeqekd zia on xaer didy xya ly dpwa dyrn ±

.xzeindøeLëàì éMà áø øa øî øáñ,dndad z` xiykdl ± ¨©©©©©¦§©§¨
dpw yi zendadn wlgly lirl xn` `iig xa xn `ped axy meyn

.el mikenqd mixai`l zeqekd zian `veid xyaáø déì øîà̈©¥©
àéòLBà,iy` ax xa xnleäðézçî àúéçî àãça eälek eèà- ©§¨¨§©£¨§¦¨©§¦§

`iig xa xn `ped ax ixac ike xnelk ,mlekl zbx` zg` dbix`a ike
`l` ,dndad ixai` lkl exn`pøîzà øîzàc àëéäokid ± ¥¨§¦§©¦§©

xn`p dfa ,zendad on wlg ly jxcd jky yexita epipyy
,qqndl zeqekd zian `veiy dpwa epiide ,dxyk dndadyàëéä¥¨

øîzà àì øîzà àìcjxcy yexita epipy `ly okid j` ± §Ÿ¦§©Ÿ¦§©
.qxkl zeqekd zian `veid dpw oebke ,xizdl epipy `l ,ok zendad
lhip eli`ky ,dtixhe ,xzein irn `ed xya ly dpw eze` ok m`e

ecbpk miirnd on cg`.
:miirn ipa ipy mdl yiy sere dnda oic zxxan `xnbdïúð ãéòä¥¦¨¨

éøBtéöc àiçaè áø ,àìéL øa,ixetiv ly mihgeyd y`x ±éðôì ©¦¨©©¨©¨§¦¦¦§¥
.äôøè àéäL ,ãçàk äîäaä ïî ïéàöBiä íéòî éða éðL ìò ,éaø©¦©§¥§¥¥©¦©§¦¦©§¥¨§¤¨¤¦§¥¨
e`vi ef dndaae ,dy`xa cg` irn daiwdn `vei cinzy ,epiide
iexwd dlik`a xzend algd z` mitiwnd miirn ipa ipy daiwdn¥¤
dndae .daiwd rvn`a `vei cg`e ,daiwd y`xa `vei cg` ,'`zpk'

.inc lehpk xzi lke ,xzein irn dl yi ixdy ,`id dtixh efïcâðëe§¤§¨
,óBòa,oawxewd on miirn ipa ipy e`vi m`,äøLkmkxc jky meyn §§¥¨

:`xnbd zx`an .zeter lyíéøeîà íéøác äna,dtixh dndaay ©¤§¨¦£¦
kúBîB÷î éðLa ïéàöBiL,ervn`a cg`e ey`xa cg` oebk ,daiwa ¤§¦¦§¥§

ìáàm`ãçà íB÷îa ïéàöBé,daiwa dfl df mikenq ±ãò ïéìëå £¨§¦§¨¤¨§¨¦©
òaöàk,rav` agex jeza mixagzne miirnd ipa ipy mixfege ± §¤§©
,äøLke .x`aziy itke,éqà áøå énà áø da éâéìtdxyk izni` §¥¨§¦¥¨©©¦§©©¦

.cg` mewna miirnd ipa oi`veiaéáøòå éøãäc àeä ,øîà ãç± ©¨©§¨§¥§¨§¥
rzde exfg miirnd m` wx dxykyrav` ly agex jeza cgi eax

,epnn e`viy mewndnøîà ãçådxykyéøãä àìc áb ìò óà §©¨©©©©§Ÿ¨§¥
éáøòå:`xnbd dywn .[eaxrzde exfg-]àeä øîàc ïàîì àîìLa §¨§¥¦§¨¨§©§¨©

,òaöàk ãò éðz÷c eðééä ,éáøòå éøãäcipa ipyy x`azpy itke §¨§¥§¨§¥©§§¨¨¥©§¤§©
.mzewlgzd zligzn rav` agex jeza miaxrzne mixfeg miirnd

,éáøòå éøãä àìc áb ìò óà øîàc ïàîì àlàéàîoilke'ãò ¤¨§©§¨©©©©§Ÿ¨§¥§¨§¥©©
.'òaöàkexagzi miirnd ipa ipyy jixvy dpeekd :`xnbd zvxzn §¤§©

ähîlî òaöàk ãòmewnn `vei irxd `diy ick ,irxd awpl jenq ©§¤§©¦§©¨
,irxd z`ivi mewnn rav`n zegta `ed mxeaig m` j` ,cg`

.dtixh dndad
epizpyna epipy(:ep lirl):äöBpä äìhéð íà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¦§¨©¨

.äìeñt:enrha dpc `xnbdéaøå äãeäé éaø ,ïðçBé éaø øîà §¨¨©©¦¨¨©¦§¨§©¦
,ïøîàc àä ,äãeäé éaø .ãçà øác eøîà ìàòîLédlhipy sery ¦§¨¥¨§¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨¨

dvepd z` aiygn `edy x`eane ,dxer lhipy dndak sxh ezvep
e .xerkúôøèöî äöBpä ,øîBà ìàòîLé éaø ,ïðúc ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦§©©¦¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¤

z` wln aixwnd m`y ,serd z`hga lebit iabl zifk xeriyl
xyadn oia xerdn oia dvepdn oia zifk lek`l zpn lr serd z`hg
,xerk dvepd z` aiygn `ed s`y `vnp .lebit z`hgd ,epnf xg`l

.dcedi iaxke:`xnbd dgec,àéä àì àîìéc ,àáø øîàmpi`e ¨©¨¨¦§¨Ÿ¦
y ,dfl df micenàëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòdpic dvepdy ©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,xerk,äôøè ïéðòì àlàmeyncdvepd dlhipykéãéî àkéìoi`-] ¤¨§¦§©§¥¨§¥¨¦¦
[xac,äéìò ïéâîc,xerd lhipk dtixh `id okleéìebtéà ïéðòì ìáà §¥¦¨¤¨£¨§¦§©¦§¥

dcedi iax ,lebitl sxhvdl -,déì àøéáñ ïðaøkdpi` dvepdy §©¨¨§¦¨¥
dpi` dvepy meyn ,lebit epi` epnf xg`l dlke`l ayg m`e xerk

.dlik`l ie`xd xaca `l` lebit oi`e ,dlik`l die`xàì ïàk ãòå§©¨Ÿ
íúä ìàòîLé éaø øîà÷,xerk dvepy,éìebtéà ïéðòì àlàmeyn ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¦§©¦§¥

da jiiyy oiprl xerk `id okle ,dlik`l die`x dvepy xaq `edy
,lebit zaygnäôøè ïéðòì ìáày l`rnyi iax xaeqàì éðeâà £¨§¦§©§¥¨£¥Ÿ

ïéâîserd ,dlhip `id xy`k okle ,serd lr dpibn dpi` dvepd ± ¥¦
.xerd lhipk dpic oi`e ,sxhp `l
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oileg(iyily meil)

àcëc éøîz éðäm` reci `le ,cka erilzdy elld mixnzdy - ¨¥©§¥§©¨
dvxyy iptn dxeq` zrlezd ok m`e ,url mixaegn mcera erilzd

zrlezde cka erilzd `ny e` ,ux`d lr`le ,xnzdn dyxt `l
,ux`d lr dvxyàzL éçøé øñéøz øúáìeid mixnzdy xg`l ± §¨©§¥©©§¥©¨

,dpyd iyceg xyr mipy ckaïééøLxg`n ,dlik`a zexzen od ± ©§¨
,xaegna erilzd mixnzd m` ixdy ,eylzpy xg`l exvep i`ceae

.eiykr cr zeig eid `l od
:yezie aeaf ig onf dnk d`ian `xnbdàîBé øa àwa úéì ,áø øîà̈©©¥©¨©¨

,mly mei miiwzn epi` df oiny ,cg` mei oa yezi oi` ±àáãéc úéìå§¥¦§¨
àzL úadywn .dnly dpy miiwzn epi`y itl ,dpy oa aeaf oi`e ± ©©¨
:`xnbdéLðéà éøîà àäå ,éiaàì àtt áø déì øîàmixne` ixde ± ¨©¥©¨¨§©©¥§¨¨§¥¦§¥

,mipnye mibpern mdy `fegn ipa lr lyn miyp`dàønéà éðL áL¥§¥¦§¨
àwaî àú÷adlraa yezid zy` dcxne dxkpzd mipy ray ± ©§¨¦©¨
meyn ,yezid÷éìñå àiîa àçñc àæBçî øáì déúéæç ,déì äøîàc§¨§¨¥£¦¥§©§¨§¨¨§©¨§¨¦

dépéî úöîe déìò úáéúéàå ,ïéðéãña Cøëéàåzi`x ,el dxn`y ± §¦§©¦§¦¦§¦¦©£¥¨©¦¥
eilr zayie ,mipicqa envr z` jxke dlre mina ugxy `fegn oa

,enc z` epnn zvvneéì zòãBä àìå,enc z` uevnl xyt`y §Ÿ©§¨¦
yezi m`e .jk lk dcitwd `id mipnye mibpern `fegn ipae xg`ne
zvxzn .ezy` ea dcxn mipy rayy xn`p cvik ,cg` mei ig epi`

:`xnbddéì øîà,`tt axl iia`éîòèéìåCdz`y jzhiyle - ¨©¥§¦©§¥
lr xn`z dn ,eheytk lynd z` oianïézéL ,éLðéà éøîàc àä̈§¨§¥¦§¥¦¦
déñðøe÷a àwáì déì eìz àìæøt éðîlfxa ly dpn miyiy lwyn ± ¨¥©§§¨¨¥§©¨§§§¥

`ed mc`d z` jyep yezid xy`k epiide ,ely yihta yezil ielz
,dyw jzhiyl ,df lwyna ea dknàkéà éîly ezkiypa yi ike ± ¦¦¨

,lecb jk lk lwyn yezidéåä änk déôeb eäéàelwyn lk ixde ± ¦¥©¨¨¥
.`ed dnk yezid lyàlàxn`p df lyny xnel epilr gxkda ¤¨

eäãéc éðîalwynk `ed elv` dpn lwyny ,yezid ly mipna - §¨¥¦§
,mc`d ipa lv` hreneäãéc éðLa énð àëälyna mb ok m`e ± ¨¨©¦¦§¥¦§

mirbx dnk mde ,yezid ly mipya epiid mipy rayy xn`p oey`xd
.mly mei ig epi` yezid eply mipnfd itl j` .eply mipnfd itl

:dndaa xzein xa` oic zx`an `xnbdíúä ïðz(.n zexeka)iabl §©¨¨
,oaxwn milqetd minendì ïéàL Bà ,íéìâø Lîç úìòa äîäa§¥¨©£©¨¥©§©¦¤¥¨

ìL àlà,íeî äæ éøä ,Lwxe ,heicdl dlik`a zxzeny rnyne ¤¨¨Ÿ£¥¤
.men zlra `idy meyn dleqt oaxwleðL àì ,àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ¨

,heicdl zxzene oaxwl dxeq` dndadyãéa øúéå øñçL àlà± ¤¨¤¨¥§¨¥§¨
dl oi`y xnelk ,zeincwd dilbxa `id dxzid e` dxqgd lbxdy

,mici yly dl yiy e` zg` ci `l`ìâøa øúéå øñç ìáàdilbxa ± £¨¨¥§¨¥§¤¤
,zeixeg`dàéåä énð äôøè.heicdl mb dxeq`e ,men zlra wx `le §¥¨©¦©§¨

epipyy dn llka `id zixeg` lbx dxqga :`xnbd zl`ey(.fp lirl)

,zixeg` lbx dxzia j` ,dtixh dndaa jxi zhenyàîòè éàî©©§¨
:`xnbd daiyn .dtixh `idéîc ìeèðk øúé ìkig lral yi m` - ¨¨¥§¨¨¥

yly dl yi m` okle .xa` eze` el xqg eli`k df ixd ,xzein xa`
.dtixhe ,zg` wx dl yi eli`k ,zeixeg` milbx

zxtqn .'inc lehpk xzi lk' oipra mitqep mipte` d`ian `xnbd
:`xnbdàúåéç àéää,zg` dndaa dyrn -àéðñ ézøz dì äåäc ©¦¥¨¨©£¨¨©§¥©§¨
éáéc,'iaic `ipq' miiexwd miirn ipy dl eidy ±dezééà[de`iad-] ¦¥©§¨

àðeä áøcî ,dôøèå ,àðéáøìzaygp o`k mbe ,inc lehpk xzi lky §¨¦¨§©§¨¦§©¨
:`xnbd zniiqn .dtixhe ,irn eze` z` dl xqgy dndadéàå§¦

éããäì ïëôLxa`k md ixd ,ipyl cg` miktyp miirnd ipy m` ± ¨§¨©£¨¥
dndade cg`,äøLk.xzein xa` dl oi` ixdy §¥¨

:`xnbd zxtqn ceràìéìáeäì éqk éaî à÷ôð äåäc àúáeb àéää©¦§¨©£¨©§¨¦¥©¥§§¦¨
,qqndl zeqekd zian `vei didy xya ly dpwa dyrn ±áø øáñ̈©©

,dôøèéîì éMàxzein irn yi ok m`e ,irnl aygp df dpwy meyn ©¦§¦§§¨
.inc lehpk xzi lke,éMà áøì àéiç øa øî àðeä áø déì øîàoi` ¨©¥©¨©©¦¨§©©¦

ixdy ,jka dtixhdlàúééøá éåéç éðä ìkzenda mze` lk ± ¨¨¥¥¥¨¨¨¨
xirl uegn zerexdeäì úéà éëäit lr s`e ,df dpw mdl yi ± ¨¦¦§

wlg ly mkxcy oeik ,ztxhp dpi` ,xira dlcbd oindn ef dnday
.df xa` mdl yiy zendadn

:`xnbd zxtqn ceràñøëì éqk éaî àøaòî äåäc àúáeb àeää©§¨©£¨§©§¨¦¥©¥§©§¨
df dpwe ,qxkl zeqekd zia on xaer didy xya ly dpwa dyrn ±

.xzeindøeLëàì éMà áø øa øî øáñ,dndad z` xiykdl ± ¨©©©©©¦§©§¨
dpw yi zendadn wlgly lirl xn` `iig xa xn `ped axy meyn

.el mikenqd mixai`l zeqekd zian `veid xyaáø déì øîà̈©¥©
àéòLBà,iy` ax xa xnleäðézçî àúéçî àãça eälek eèà- ©§¨¨§©£¨§¦¨©§¦§

`iig xa xn `ped ax ixac ike xnelk ,mlekl zbx` zg` dbix`a ike
`l` ,dndad ixai` lkl exn`pøîzà øîzàc àëéäokid ± ¥¨§¦§©¦§©

xn`p dfa ,zendad on wlg ly jxcd jky yexita epipyy
,qqndl zeqekd zian `veiy dpwa epiide ,dxyk dndadyàëéä¥¨

øîzà àì øîzà àìcjxcy yexita epipy `ly okid j` ± §Ÿ¦§©Ÿ¦§©
.qxkl zeqekd zian `veid dpw oebke ,xizdl epipy `l ,ok zendad
lhip eli`ky ,dtixhe ,xzein irn `ed xya ly dpw eze` ok m`e

ecbpk miirnd on cg`.
:miirn ipa ipy mdl yiy sere dnda oic zxxan `xnbdïúð ãéòä¥¦¨¨

éøBtéöc àiçaè áø ,àìéL øa,ixetiv ly mihgeyd y`x ±éðôì ©¦¨©©¨©¨§¦¦¦§¥
.äôøè àéäL ,ãçàk äîäaä ïî ïéàöBiä íéòî éða éðL ìò ,éaø©¦©§¥§¥¥©¦©§¦¦©§¥¨§¤¨¤¦§¥¨
e`vi ef dndaae ,dy`xa cg` irn daiwdn `vei cinzy ,epiide
iexwd dlik`a xzend algd z` mitiwnd miirn ipa ipy daiwdn¥¤
dndae .daiwd rvn`a `vei cg`e ,daiwd y`xa `vei cg` ,'`zpk'

.inc lehpk xzi lke ,xzein irn dl yi ixdy ,`id dtixh efïcâðëe§¤§¨
,óBòa,oawxewd on miirn ipa ipy e`vi m`,äøLkmkxc jky meyn §§¥¨

:`xnbd zx`an .zeter lyíéøeîà íéøác äna,dtixh dndaay ©¤§¨¦£¦
kúBîB÷î éðLa ïéàöBiL,ervn`a cg`e ey`xa cg` oebk ,daiwa ¤§¦¦§¥§

ìáàm`ãçà íB÷îa ïéàöBé,daiwa dfl df mikenq ±ãò ïéìëå £¨§¦§¨¤¨§¨¦©
òaöàk,rav` agex jeza mixagzne miirnd ipa ipy mixfege ± §¤§©
,äøLke .x`aziy itke,éqà áøå énà áø da éâéìtdxyk izni` §¥¨§¦¥¨©©¦§©©¦

.cg` mewna miirnd ipa oi`veiaéáøòå éøãäc àeä ,øîà ãç± ©¨©§¨§¥§¨§¥
rzde exfg miirnd m` wx dxykyrav` ly agex jeza cgi eax

,epnn e`viy mewndnøîà ãçådxykyéøãä àìc áb ìò óà §©¨©©©©§Ÿ¨§¥
éáøòå:`xnbd dywn .[eaxrzde exfg-]àeä øîàc ïàîì àîìLa §¨§¥¦§¨¨§©§¨©

,òaöàk ãò éðz÷c eðééä ,éáøòå éøãäcipa ipyy x`azpy itke §¨§¥§¨§¥©§§¨¨¥©§¤§©
.mzewlgzd zligzn rav` agex jeza miaxrzne mixfeg miirnd

,éáøòå éøãä àìc áb ìò óà øîàc ïàîì àlàéàîoilke'ãò ¤¨§©§¨©©©©§Ÿ¨§¥§¨§¥©©
.'òaöàkexagzi miirnd ipa ipyy jixvy dpeekd :`xnbd zvxzn §¤§©

ähîlî òaöàk ãòmewnn `vei irxd `diy ick ,irxd awpl jenq ©§¤§©¦§©¨
,irxd z`ivi mewnn rav`n zegta `ed mxeaig m` j` ,cg`

.dtixh dndad
epizpyna epipy(:ep lirl):äöBpä äìhéð íà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¦§¨©¨

.äìeñt:enrha dpc `xnbdéaøå äãeäé éaø ,ïðçBé éaø øîà §¨¨©©¦¨¨©¦§¨§©¦
,ïøîàc àä ,äãeäé éaø .ãçà øác eøîà ìàòîLédlhipy sery ¦§¨¥¨§¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨¨

dvepd z` aiygn `edy x`eane ,dxer lhipy dndak sxh ezvep
e .xerkúôøèöî äöBpä ,øîBà ìàòîLé éaø ,ïðúc ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦§©©¦¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¤

z` wln aixwnd m`y ,serd z`hga lebit iabl zifk xeriyl
xyadn oia xerdn oia dvepdn oia zifk lek`l zpn lr serd z`hg
,xerk dvepd z` aiygn `ed s`y `vnp .lebit z`hgd ,epnf xg`l

.dcedi iaxke:`xnbd dgec,àéä àì àîìéc ,àáø øîàmpi`e ¨©¨¨¦§¨Ÿ¦
y ,dfl df micenàëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòdpic dvepdy ©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,xerk,äôøè ïéðòì àlàmeyncdvepd dlhipykéãéî àkéìoi`-] ¤¨§¦§©§¥¨§¥¨¦¦
[xac,äéìò ïéâîc,xerd lhipk dtixh `id okleéìebtéà ïéðòì ìáà §¥¦¨¤¨£¨§¦§©¦§¥

dcedi iax ,lebitl sxhvdl -,déì àøéáñ ïðaøkdpi` dvepdy §©¨¨§¦¨¥
dpi` dvepy meyn ,lebit epi` epnf xg`l dlke`l ayg m`e xerk

.dlik`l ie`xd xaca `l` lebit oi`e ,dlik`l die`xàì ïàk ãòå§©¨Ÿ
íúä ìàòîLé éaø øîà÷,xerk dvepy,éìebtéà ïéðòì àlàmeyn ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¦§©¦§¥

da jiiyy oiprl xerk `id okle ,dlik`l die`x dvepy xaq `edy
,lebit zaygnäôøè ïéðòì ìáày l`rnyi iax xaeqàì éðeâà £¨§¦§©§¥¨£¥Ÿ

ïéâîserd ,dlhip `id xy`k okle ,serd lr dpibn dpi` dvepd ± ¥¦
.xerd lhipk dpic oi`e ,sxhp `l
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oileg(iriax meil)

àzøéøîc àøwéòxn gnv `ede ,`zxixn iexwd gnv ly yxey - ¦¨¨¦§¦§¨
.qx` ea yiy

:zizlg zlik`a dpkqd dn d`ian `xnbdéàä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©
àð÷éø àaélà úézìç éì÷z àúìz ìëàc ïàîlwyn lke`d - ©§¨©§¨¨¦§¥¦§¦©¦¨¥¨¨

,eail z` crqy iptl zizlg ly miaedf dylydékLî çìzLéî- ¦§§©©§¥
mega dlgpe ,c`n eze` znngn zizlgdy itl ,eilrn exer hytp

:`xnbd zxtqn .eilrn hytp xerdy mxeb sebd mege ,zgcweøîà̈©
àúézìç àì÷z ãç éìëàå ,àãáeò äåä éãéãa ,eäaà éaøizlk`e ± ©¦©¨§¦¦£¨§¨§¨§¦©¦§¨¦§¦¨

,zizlg ly cg` aedf lwynéàkLî çìzLéî àiîa éáúéc àì éàå§¦Ÿ§¨§¥§©¨¦§§©©§©
lrn hytp ixer did invr z` xxwl mina izayiy ileli`e ±.i

éîöòa ézîéi÷åweqtd z`(ai f zldw),'äéìòá äiçz äîëçä' §¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.invr z` izlvd df xac zriciay

:dpkq mzlik`a yiy mitqep mixac d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥
ìéëàc ïàî éàä[lke`y in±]éòéa éøñzéL,mivia dxyr yy ± ©©§¨¦¦§§¥¥¥
éæeâîà éòaøàå,mifeb` drax`e ±éçøôc àúéèea áLådraye ± §©§§¥©§¥§©¦¨§¦§¥

,slv `xwpy ixtd ly mipirxbàLáeãc àúòéáø éúLå`ede ± §¨¥§¦£¨§§¨
yac ziriax el` lk mr cgi dzeyàð÷éø àaélà ,æenz úôe÷úa¦§©©©¦¨¥¨¨

,eail z` crqy iptl ±déaéìc àéìz ø÷òúîeal xeaig xwir lk - ¦§©£©§¨§¦¥
.xwrp

:`xnbd zxtqn ceràúeìb Léø éáì àúàc àéáè øa àeää- ©©©§¨§¨¨§¥¥¨¨
,laaa `zelb yix zial ede`iady xirv iava dyrn÷qôî äåäc©£¨§©©

àúéiøúa ïòøkly dpezgzd mvra zeixeg`d eilbx ekzgpy ± ©§¨©§©¨¨
.iavd oic dn ax z` `zelb yix zian el`y .lbxdáø dé÷ãa©§¥©

,ïéãébä úîBöae`vne ,lbxd ly zirvn`d mvrd zizgza `vnpd §¤©¦¦
,mlya dépéî ìëéîì øáñ .déøLëàåàöîeàlek`l ax ayg ± §©§§¥¨©§¥©¦¥§§¨

,xepza daxd iavd z` dlev epi`y epiide ,`vne`a iav eze`n
.milgb lr hrn edleve ,c`n daxd xyad z` glen `l`déì øîà̈©¥

ìàeîL,axléøewéðì øî Lééç àìekyp `ny yyeg jpi` m`d ± §¥Ÿ¨¥©§¦¥
.zeytp zpkq meyn exq`l yie ,qx` ea lihde ygp mydéì øîà̈©¥

,l`enyl ax,àzðwz éàî.qx` ea yi ok` m` wecal ozip cvik ©©©§¨
,l`eny aiyddéLôð ÷éãa eäéàc àøepúa déáúBðxepza epgipp ± §¥§©¨§¦¨¦©§¥

.oldlcke ,qx` ea yi m`d envrn wcai xyade ,my edlvpe
déáúBà,xepza ax egipd -éçìéz éçìéz ìôðwxtzd xyade ± §¥¨©¦§¥¦§¥

.ygpd qx` iptn ,zekizg zekizg epnn eltpedéìò ìàeîL éø÷̈¥§¥£¥
áøcweqtd z`(`k ai ilyn),'ïåà ìk ÷écvì äpàé àì'onif jkly §©Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤

.xyad z` lek`l axn repnl ,o`kl ize` `ed jexa yecwdáø éø÷̈¥©
ìàeîLc déìòxzty xg`l l`ipcl xvpckeap xn`y weqtd z` £¥¦§¥

enelg z`(e c l`ipc),.'Cì ñðà àì æø ìë'qp`py ceq oi` ,xnelk ¨¨¨¨¥¨
yeygl yiy eznkga l`eny rciy ,dzr d`xy itk ,jnn mlrpe

.dwcal cvike dpkql
dxdhd ipniq ± dncwd

iyily wxt ly ipyd ewlg(:fq-.hp)ilra ipniq zxkd zFevna wqer
gd,mi`nh miig ilra zlik` xeqi`e ,dlik`a mixzen m`d mii

:dxeza oxewn
'dndAd-lMn Elk`Y xW` dIgd z`f'(a `i `xwie)`l df z` K`' , Ÿ©©¨£¤Ÿ§¦¨©§¥¨©¤¤Ÿ

'dxBd ilrOn Elk`z(f ci mixac). Ÿ§¦©£¥©¥¨
'miOA xW` lMn Elk`Y df-z`'(h `i `xwie)xiRpq Fl-oi` xW` lke' , ¤¤Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦§Ÿ£¤¥§©¦

'mkl `Ed `nh Elk`z `l zUwUwe(i ci mixac). §©§¤¤ŸŸ¥¨¥¨¤
'Elk`Y dxdh xFRv-lM'(`i ci mixac)sFrd-on EvTWY dN`-z`e' , Ÿ¦§Ÿ¨Ÿ¥§¤¥¤§©§¦¨

'Elk`i `l(bi `i `xwie). Ÿ¥¨§
'sFrd uxW lMn Elk`Y df-z`'(`k `i `xwie)Kldd sFrd uxW lM' , ¤¤Ÿ§¦Ÿ¤¤¨Ÿ¤¤¨©Ÿ¥

'mkl `Ed uwW rAx`-lr(hi ci mixac d`x df oirne ,k `i `xwie). ©©§©¤¤¨¤
'lk`i `l `Ed uwW ux`d-lr uxXd uxXd-lke'(`n `i `xwie). §¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥

xW` dIgd oiaE zlk`Pd dIgd oiaE xdHd oiaE `nHd oiA liCadl'§©§¦¥©¨¥¥©¨Ÿ¥©©¨©¤¡¤¤¥©©¨£¤
'lk`z `l(fn `i `xwie). Ÿ¥¨¥

miigd ilra zxdh ipniq
l`xyi mr zeyecwn zg`lk z` dxezd mdl dxizd `ly `id

.mday micgein wx `l` ,dlik`l miigd ilra

dqxt zqxtn mde ,dxeza eyxtzp mixedhd digde dndad ipniq
minkg epl elibe ,dxb zlrne(.hp)mipiy dl oi` ,dxb dlrny lky ,

`l xedhd serd ipniq .dxdh oniq `ed df s` okle ,dlrnl zeincw
epzp minkge ,mi`nhd zeny z` dazk wx `l` ,dxeza eyxtzp
`nh ,lke`e qxecd ser lk :md el`e ,mixedhd zeterl mipniq epl
,dxzi rav` elbxl yiy :mipniq dyly jixv ,qxec epi`y lke ,`ed
z` ea mi`exy t"r` ,meid dkldle .cia slwp epawxewe ,wtf el yi
ser wx mixizn `l` ,mdilr mikneq ep` oi` ,mipniqd zyly lk
`ny miyyegy oeik ,dgnenn mc` laiwy dxdh zxeqn el yiy

yexita exn`p mixedhd miabgd ipniq .qxec `ed,(`k `i `xwie):mde
,eteb swide jxe` aex z` zetegy miitpk rax`e miilbx rax` el yi
ipniq .'abg' enyy zxeqn yiye ,mda xzpl miirxk ipy el yie

yexita exn`p mixedhd mibcd:mde ,(h `i `xwie).zywywe xitpq el yi
on dwel ,mi`nh sere dig dnda xyan dixa e` zifk lke`d
ux`d uxyn zifk lke`d .'elk`z' ly dyr zevn lhia oke .dxezd
lr mb xaer serd uxyae ,dwel mind uxyn e` serd uxyn e`

.dyr lehia
,mivxyd x`y lkk dlik`a mixeq` aezka epnpy mivxyd zpeny
xeng maeig xeriy okle ,dycrka d`neh oiprl mdn elcap j`

.dwel ,mzen xg`l mdn dycrk lke`dy ,xzei ohwe
miwynde miyelzd zewxide zexitd jeza miclepd mivxyd
zexita miclepde .mdn eyxit xy`k wx mixeq` ,miqpeknd
cin mixeq` ,mixaegnd minae rwxwl mixaegnd zewxide
okle ,dlik`a xeq` ,eclep okid e` eyxit m`d wtq lke .ecleeiyk
,xaegna rilzdl mkxcy milk`ne zexit ipin lk wecal aeig yi

.xefgle epnn yextl milekie yelza e`

äðùî

miigd ilra ly dxdhd ipniq md dn zx`an epiptly dpynd
:dlik`a mixzend,äøBzä ïî eøîàð äiçå äîäá éðîéñlky ¦¨¥§¥¨§©¨¤¤§¦©¨

xt dqixtnd dige dnda,dxiyk `id dxb zlrne dqåeli`éðîéñ §¦¨¥
eøîàð àì óBòäzeterd zeny z` dxezd dzpn `l` ,dxeza ¨Ÿ¤¤§

,x`yd lk z` lek`l dxizde ,mi`nhdíéîëç eøîà ìáàyiy £¨¨§£¨¦
oniqe ,mixedhde mi`nhd zeterd z` xikdl ozip mci lry mipniq

y jka `ed d`nehdñøBcä óBò ìkeipxtva lk`nd z` fge`d - ¨©¥
`ed ixd ,lke` `edy wlgd z` rwxwd on diabne.àîèipniqe ¨¥

y ,md dxdhdìkser,äøéúé òaöà Bì LiLddeabd rav` `ide ¨¤¥¤§©§¥¨
,odixeg`n z`vnpe ,zerav`d x`yn xzeiåel yi ok,÷ôæ`ede §¤¤

mye ,serd lk`n uawzn eay ,hyed seqa ievnd wyl dnec xa`
,oefnd lekir ligznåok,óì÷ð Bðá÷øe÷`edy oawxewa ,xnelk §§§¨¦§¨

yi ,wtfa hrn lkrzdl ligzdy xg`l oefnd z` lkrnd xa`d
,miptay xyad jeza wc xer el yie ,lke`d `vnp eay inipt qik
`ed ixd ,el` mipniq dyly ea yi m` ,xer eze` z` slwl xyt`e

øBäè. ¨
,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø,qxec `ed ser dfi` wecal oniq yi ©¦¤§¨¨§©¦¨¥

yåéìâø úà ÷ìBçä óBò ìkheg iab lr eze` migipny dryay - ¨©¥¤©§¨
lkn gipne eizerav` z` wlgn `ed ,xie`a gezndhegd ly cv

e ,qxec `ed df sery di`x ef ixd ,zerav` izy.àîè̈¥
:miabga dxdhd ipniq mdn zx`an dpyndådxdhd ipniq md el` §

exn`pyìk ,íéáâçaabgíéôðk òaøàå ,íéìâø òaøà Bì LiL, ©£¨¦¨¤¥©§©©§©¦§©§©§¨©¦
íéleöø÷åcaln ,ex`evl jenqe eilbxl lrn zekex` milbx izy - §©§¦

,utwn `ed milevxwd zxfrae ,el yiy zexg`d milbxd zrax`
Baeø úà ïéôBç åéôðëeeteb aex z` zeqkl ick cr zekex` eitpk - §¨¨¦¤

.abgd lyøîBà éñBé éaø,ezexyka sqep i`pz yiyådidiy `ed ©¦¥¥§
,áâç BîL.dxdhd ipniq lk z` el yi m` s` ,xedh epi` z`f ilele §¨¨

:mibca dxdhd ipniq z` zx`an dpyndådxdhd ipniq md el` §
,úN÷N÷å øétðñ Bì LiL ìk ,íéâcazywywe ,cg` xitpq elit`e ©¨¦¨¤¥§©¦§©§¤¤

.zg`äãeäé éaøe wleg,øîBàzegtl bcl eidiy jxev yiéðL ©¦§¨¥§¥
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קמה oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

àúøéøîã àø÷éò* ly yxey Ð1.`"xezàð÷éø àáéìà.dlik` mcew Ðçìúùî
äéëùîoixewy zgcw ezfge`e ,c`n eznngn zizlgdy .exer hytp Ð

*2.o"eitlwyàéîá éáúéã.invr xxwl Ðéçøôã àúéèåá áùslv ly ipirxb Ð

* oixewy3.x"itxwäéáéìã àéìú.edlekl lik`c oebke .xwrp eal xeaig xwir lk Ð

ïéãéâä úîåödaekx`l jenq ,`ed weya Ð

.mipexg`d dilbxaàöîåàálk ilv epi` Ð

edc lk edleve c`n eglen `l` ,xepza jk

.milgbd lréøå÷éðìygp dkyp `ny Ð

.zeytp zpkq meyn dxeq`e ,myåäéàã
äéùôð ÷éãá.eil`n Ðéçìúwxtzn Ð

.zekizg zekizg ltepe÷éãöì äðåàé àìÐ

.lek`ln eizrpne izpncfpyäðùîéðîéñ
äéçå äîäá.'ebe "digd z`f" aizkc Ð

ñøåãärwxwd on diabne eipxtva fge`d Ð

.lke`y dnäøéúé òáöàdeabd rav` ef Ð

.zerav`d ixeg`yåéìâø ÷ìåçäyxtn Ð

izy ozep hegd lr ecinrnyky :`xnba

.o`kn mizye o`kn zerav`àîèrecia Ð

.qxec `edyíéáâçáå:mzxdh oniq edf Ð

yie .mitpk rax`e ,milbx rax` el yiy lk

cal oikex` milbx ipy md Ð milevxw el

eilbxl lrnn ex`evl jenq mde ,drax`d

oiteg eitpke .utwl dvex `edyk mda xzpl

:opiqxb ikd .mipniq drax` ode .eaex z`ìë
íéôðë äòáøàå íéìâø äòáøà åì ùéù

åáåø úà ïéôåç åéôðëå åéìåöø÷å`le Ð

ol `wtp `xnbae ."eitpke eileqxwe" opiqxb

.`xwníäá çøåôä).(mind lr mda hy Ð

àøîâéáéð,dlrnl el yi mipiy izy Ð

md miqeqa mbe .o`kn zg`e o`kn zg`

.el yi mipiy daxdy it lr s` zexkip

el oi`y it lr s`y Ð iaip :ixen oeyl

* oixewy oikpg ,ynn mipiy4yi y"aivpii

ef lv` ef ozhila mewn xkipe ,oihleae ,el

.mipiykìîâ ïáiaip el oi` ohw ecera Ð

.lcbiy créáéúë éî íéðéù ãåòåÐ

epl dne ,"mipiy dl oi`y recia" zxn`wc

dly mipiyläîäá ìë øîà÷ éëä àìà ?
íéðéù äì ïéàù,dxb zlrny recia Ð

m` d`xpy cr oizndl oikixv ep` oi`e

.`id dxb zlrnøéëéù ãáìáå`ly Ð

.`nhe mipiy el oi` inp lnbc ,lnb `di

lnb oa `ki` zxn` e`l :opikxte?`kd

dil zilc `pixg` `pinl yginl `ki` inp

!`nhe mipiyäøâ äìòîù øáã êì ïéàù
ìîâ àìà àîèåmixen`d eixage Ð

.dyxtaàåä åá èøôjcnll .opiqxb Ð

:l"v] zg` dxb dlrnl yegl jl oi`y

.mixedh dxb dlrn x`y lkc ,[zxg`

íåîâenk ,`ed dpyn oeyle .jezg =

.iteyd mr enneb :(a,av oileg)÷ãåá
äøùáá.`kid yxtn dinwl Ðúçú
õ÷åòämixewy dil`d mvr zgz Ð

*5rxwp eze` oirxewyky xya yi `"wp`

.axr rxwpy yie ,izyäîäá ììëá äéç
ïéðîéñì àéäaizk `dc ,`id `iyew Ð

.dixza oipniq aizke ,'ek "digd z`f"
øéúäì
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àø÷éò:yxit (`,hl migqt) "dry lk" wxtae .frla `"xez :qxhpewd yxit Ð `zxixnc

.[`zixxn d"c `,bi dkeq zetqez cer oiire] l"itexn`ìîâÐ dil zi` iaip

.zapx`e otyn seqa jixt ikdc !mipiy el yi lnb ixd :`kti` iywiz `zydc ,dniz

éáéðoeyl yxit cer .o`kn zg`e o`kn zg` ,dlrnl el yi mipiy ipy :qxhpewa yxit Ð

xkipe ,oihleae ,frla y"aivpii oixewy iaip :xg`

d`xp oey`xe .mipiyk df lv` df ozhila mewn

wxtac "dixteh liwye diaip liwy" enk ,il

mipiy ody ,alk iab (a,bq zay) "dy` dna"

wxtae .oda jyep `edy miptl el yiy zelecb

diaipl iwt`c :(a,bk `nw `aa) "lbxd cvik"

.dihxqeòåãéázqxtne dxb zlrn `idy

ax xn`ck ,lnb oa xikn `edy oebke Ð dqxt

.`cqg

ïéà:yexit Ð lnb `l` `nhe dxb dlrn jl

.dreqye zapx`e oty ,enr miaezkd x`ye

åìàmitlhe mipxw dl yiy lk dig ipniq od

dl yic oeikc ,dndan iwet`l iz` mipxw Ð

e`l ok m` ,onwlck zekexke zewexg mipxw

diga iwetql `ki` izk` la` .`id dnda

,zewecqd zeqxt mitlh opira jkl Ð d`nh

`le d`nh diga `l iwetql `kil `zydc

:xne` `qec iax .xzen dalge ,dxedh dndaa

jixv dz` i` Ð dig ipxw ,mipxw dl yiy lk

dl oi` d`nh digc xaqc .mitlhd lr xefgl

`a" wxta opzc `d ,xnel jixv `zyde .mipxw

mitlh el yi mipxw el yiy lk :(a,`p dcp) "oniq

inp ik :ixn` `d Ð opax eli`c ,`id `qec iax Ð

dig `nlic iwetql `ki` izk` ,mipxw dl zi`

iaxa wgvi epiax axd yxit jk .`id d`nh

Ð xn`wc mitlh el yic :yxit mz epiaxe .xi`n

`kd ixdy ,`id dxedh digy iiexe`l `iz` `l

iwet`l ,dalg xizdl oipniqa `l` ixii` `l

mipxw dl yiy lk :ikd yxtne .dxedh dndan

dl yi mbe ,'ek zekexk :jenqa yxtnck Ð

,dxedh dig `idy recia Ð dig itlhk mitlh

,epipia oiievn opi`y dnda oin yic .xedh dalge

mitlh dl yi e` ,dig ipxwk mipxw dl yic

ediiexzc ,oipniq ipy opira jkl ,dig itlhk

xey ixde :jixt ike .dnda meya edpzil

.cg `l` ira `lc ,jixt `qec iaxl Ð zekexkc

itlhk mitlh dil zil xey :dil ipyil opaxlc

:(a,bq oileg) onwl xn`c ,dyw zvw j` .dig

lr daexn d`nh dndady 'ek recie ielb

rnyn .dxedha aezkd dpn jkitl ,dxedhd

Ð oiiepnd mze` m` ik dxedh dnda mey oi`c

mipxw `l edl zil mze`e ,fre ayke xey
ipxwk
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`oifgeקמו mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

äáìç øéúäì.xzen dalgy rcil dig ipniq el` :xn`w ikde Ðíéðø÷ äì ùéù
.yxtn dinwl Ðíéôìè.zeqxtd ipxetv Ðøåæçì êéøö äúà éàelit`y Ð

.`ed wdaen oniq mipxwdy ,xzen dalge dxyk Ð dilbx ekzgpùø÷dig Ð

.dl yxtn dinwle ,`idúåëåøëipxw oirk dtilw lr dtilw ,iclib iclib Ð

.xeydúå÷åøçmivixge zenibt ze`ln Ð

*1.frla x"iipxwúå÷åøçã æò éøäå`wc Ð

iwe`e zekexkn dia xcd oizrc `wlq

.opira `l ez zekexke ,zewexg` `pniq

úåìöåôîÐ2*.y"xiiwxetïéàã éáö éøäå
úåìöåôî`dc ,xn`w i`n `prci `l Ð

ep`y dny ipira d`xpe !od zelvetn i`ce

oze` `l` ,iav oixew md eid `l iav oixew

* mi`xwpd3opi` odly mipxwe ,w"eapiihy

.oilvetnúåøåãç`le ,izrny zelebr Ð

,d`xp [ile] (`le) .zeagx ody fr lyk

`nw `aaa xn`ck ,zelebr epiid zekexkc

inp (a,n) zexekaae ,zexrne oigiy iab (a,p)

:opiqxb ikde .xifg lyl dnec eit iab

iave li` ipxw oirk ,[zececg] ("zexecg")

.dlrnl oicgyêëìä`ki`c oeik Ð

.zelvetn e`lc `ki`e zelvetnàëéä
àðééã àìå àðéã àì àìöôéîã,xnelk Ð

oi`y ,xg` oniq xg` xfgle xdxdl oi`

.dnda ipxwa levitúåìöåôî åàìã àëéäå
.iav oebk Ðúå÷åøçå úåëåøë úåøåãç ïðéòá

Ð zewexg ,edlekc `witqn wetipc Ð

iwet`l Ð zexecg ,xeyc `witqn iwet`l

inp iwet`l Ð zekexk ,zeagx ody frn

opi` fr lyc ab lr s`e .frc `witqn

eipxwe ,fr enyy fekxk fr yi ,zexecg

frc `pin i` ol `wtqne ,zewexge zexecg

.`edåäéé÷øéç òìáéîãzetekz odivixg Ð

.dfa df mirlaene oikenqeà÷éôñ åðééäå
æåëøë àæéòã,zewexge zexecg eipxwy Ð

dig Ð zewexge zexecgc oeik :ol `wtqne

dnda oin Ð fr enyc oeik `nlic e` ,`ed

.`edäðéî àáøúã àðö àìî øå÷òãÐ

.dirnn ede`ived dhigy xg`léô éøôî
ùéàxzen `edy izlawe izrnyy xkya Ð

.epnn ray ipha Ðéàçà åðéáøá åøäæäåÐ

cr dkldk eiptl oecle ceak ea bedpl

`edy dn eipta dxizdl `le ,ea xefgiy

.`ed dleb ipir xi`ny ,xqe`ùø÷Ð

*4.frla o"iicéàìéò éáã.xri my Ðñéøâè
.dia opixii` `kid ol yxtzi` `l Ð

äéëùî.ekx` Ðàøéé àì éî âàù äéøà
ixd ,"`api `l in xac miwl` 'd" jk Ð

.el lynpyàéøà ìéè÷ àùøôxeab mc` Ð

.ix`d z` bxedäéìäéð úéæçîã`ix`l Ð

.i`lir iacàøáéà.il eze`xdl dz` jixv jgxk lre ,eze`xl dvex ip` zn` Ð

àúøáòî ìë åìéôà.zexaernd miypd lk elitd Ð
éãäì
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Ð dig ipxwk `cixb mipxw el yiy lk :ikd xnel yie !dig itlhk mitlh `le dig ipxwk

:xne` `qec iax .dndaa iwetql oi` ok enk Ð dig itlhk mitlh el yiy e` ,xzen ealg

iwetql `ki` izk` Ð dig itlhk mitlh dl yi ,xzen dalg Ð dig ipxwk mipxw dl yi

(a,`p dcp) "oniq `a" wxtc oizipzn `zyde .dnda itlhk zenec dig itlh yic ,dndaa

ilekk iz` ivn ,mitlh el yi mipxw el yiy lkc

el yi mipxw el yiy lk ecen opaxc ,`nlr

:jixt ikc ,df yexit lr dyw j` .zewecq zeqxt

ied `nzqn Ð mitlhe mipxw el yiy fr ixde

mitlh enk ,digc itlhk enc mitlh `edd

,fra `ki`c izxz xninl dil dnle ,`ziixac

?dalg xizdl ibq cgac oeik

éøäå`wlqc :qxhpewa yxit Ð zewexgc fr

`pniq iwe`e zekexkn dia xcdc dizrc

ipyile :dnize .opira `l ez zekexke ,zewexg`

:cere !zekexke zewexg ,opira ediiexzc dil

i`n` ,zexecge zekexke zewexg opirac jenqa

epiax axd yxtne ?zewexge zekexka ibq `l

`firn Ð "fr ixde" i`dc ,xi`n iaxa wgvi

o`nl xeq` ealg zewexge zekexkc ,jixt fekxk

`zkld zilc ab lr s`e .jenqa dl xq`c

.`ziixal dl yxtn ikid diail` jixt ,dizeek

:cr 'ek iav ixde :jixte .opira zelvetn :ipyne

zewexg zekexk opira olvtin `lc `kid

`ibq `l cal zewexge zekexkac .zexecge

`l inp zekexke zexecgae .fekxkc `fir meyn

mb zexecge zelebre zekexk inp xey lyc ,ibq

`l inp zewexgae zexecgae .odiy`xa oicg

.`zlz lk opira jkld .mzq fr meyn ,`ibq

oipra ,xnelk Ð ediiwxig rlanc `ed i`de

fekxkc frc `witq epiide .oniq dwixgd oi` xg`

,zexecg` `l` ,i`w ediiwxig rlain` e`l Ð

llk ira `l Ð `id dig fekxk fr xn`c o`nlc

`icda yxtl dil dedc ,zvw dywe .zexecg

mbe .jixt `w fekxk frnc oeik ,"fekxkc fr ixde"

`lc `kid dkld weqtl `ay rnyn oeyld

dipxwc fr oin mey yic :xnel yie !ilvtin

`firn `le ,jixt `iddne ,zewexge zekexk

fekxk `firc `witq xity i`w `zyde .fekxk

.ediiwxig rlain`éøäåzelvetn oi`y iav

oixew ep`y df oi` Ð iav :qxhpewa yxit Ð 'ek

eze` edf iav `l` .od zelvetn i`ce `dc ,iav

mpi` ely dipxwc ,w"eaphy` eze` oixew ep`y

ep`y eze` edfc ,xne` mz epiaxe .zelvetn

z` wifgn exer oi`y opifg `dc ,iav oixew

zeaezk zkqna xn`ck ,`ed ok iave ,exya

epir oyi `edy dryac inp opifge .seqa (`,aiw)

:mixiyd xiy yxcna opixn`e ,dgezt zg`

oyi `edy drya df iav dn ,"iavl icec dnec"

zrya `ed jexa yecwd jk Ð dgezt zg` epir

,xnelk ,"zelvean" :mz epiax qxb ikde .mxneyl mdilr epir ozep l`xyi ly ozxve ozelb

zetewfxn`ck ,dtitk oeyl zelveane .llk zetetk mpi` iav lye ,zetetk mdiy`xe

sekld" aizkc ?`ed `plveac `pyil mb` i`dc rnyn i`n :(a,aq) "xne`d" wxt oiyecwa

zenewn dnka yi zeipynae ."liva`c" enk iedc ,"`zxif livt`c" :(a,hk oiaexir) "oiaxrn lka" wxt ogky`ck ,`ed zelvean enkc ,yegl oi` "zelvetn" opiqxb elit`e ."ey`x oenb`k

.(` dpyn e wxt d`t) "xwtd" mewna "xwad"ùø÷åel did zg` oxw ygz :xn` (a,gk zay) "oiwilcn dna" wxta ,xn`z m`e Ð xzen ealg zg` oxw `l` el oi`y it lr s`

opi` zg` oxw odl yiy oze` lk `lde ?xedh ygz didy dcedi axcn wiic ikide .egvna el dzid zg` oxw oey`xd mc` aixwdy xey :xn`c ,dcedi ax xn`cn did xedhe .egvna

ogky`cn ,ixii` zg` oxwa elit` `nzqne .mitlh el yi mipxw el yiy lkc (a,`p dcp) "oniq `a"c oizipzn` jinqc :xnel yie !dnda `edy xeye ,dig `edy yxw `ki` `dc ,oiey
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,íéôìèednda oin `ed mewn lkne.øeñà Baìçå:`xnbd zvxzn §¨©¦§¤§¨

ïðéòa úBëeøkdf `diy ick ,zelebr miipxwd dpiidzy jxev yi - §§¦¨
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:`xnbd dywn .ok opi` xeyd ipxw eli`e ,mivixge zenibt ze`ln
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éàléò éác àéáèc déëLîyy `ed i`lir iac iav ly eteb jxe` - §¨¥§©§¨§¥¦¨¥

.dn` dxyr
:i`lr iac dix` oipra dyrn d`ian `xnbdøñé÷ déì øîàinex ¨©¥¥¨

ìéúî äéøàk íëéäìà ,äéððç ïa òLBäé éaøìlynp mkidl` - §©¦§ª©¤£©§¨¡Ÿ¥¤§©§¥¨¦
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mc`l yiy d`xil 'dn ez`xi z` `iapd dnicy ixd ,'`aPi `l in¦Ÿ¦¨¥
,xqiwd dywde ,dix` zb`yndéúeáø éàîly dxeabd dn - ©§¥

ixd ,dix`àéøà ìéè÷ àLøt.dix`d z` bexdl leki xeaib WxR - ¨¨¨¨¦©§¨¨¨
déì øîà,dippg oa ryedi iaxìéúî àéøà éàäk åàìlynp `l - ¨©¥¨§©©§¨¨¦

`l` ,ebxedl yxtd gkay ,libx dix`l jexa yecwdéác àéøàk§©§¨§¥
ìéúî éàléòezxeaby ,i`lir iac dix`l lynp `ed jexa yecwd - ¦¨¥¨¦
.c`n dlecbdéì øîà,xqiwdéìäéð déì úéæçéîc àðéòaipevx - ¨©¥§¦¨§©£¥¥¦£¦

.i`lr iac dix` eze` z` il d`xzydéì øîà,xqiwl ryedi iax ¨©¥
déì úéæç úéöî àì.eze`xl leki jpi` -déì øîà,xqiwdàøaéà Ÿ¨¦¨¦¥¨©¥¦§¨

déì àðéæç.eze`xl ipevx zn`a ok it lr s` -éîçø àòaywia - £¦¨¥¨¨©£¥
e ,'dn mingx ryedi iaxdézëecî ø÷òúàenewnn dix`d xwrp - ¦§£©¦§¥

,inex xarl jldeéñøt äàî òaøà ÷éçøî äåä ékwegx didyk - ¦£¨©§¦©§©¥¨©§¥
,dqxt ze`n rax` inexnàì÷ ãç íäéðgkne ,zg` db`y b`y - ¨©©¨¨
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déì àðéæç.eze`xl ipevx zn`a ,ok it lr s` -éãäì déî÷Bà ,ìæà £¦¨¥¨©§¥©£¥
æenz úôe÷úa àîBéxqiwd z` cinrde dippg oa ryedi iax jld - ¨¦§©©

,dgek `lna ynyd xy`k ,fenz ztewza meid ivga ynyd cbpk
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,ea lkzqdl leki jpi`yäðéëLdnvrïkL ìk àìleki jpi`y §¦¨Ÿ¨¤¥
.ze`xl

oa ryedi iaxl xqiwd oia miiwzdy sqep gekie lr `xnbd zxtqn
:dippgdéì úéaöéàc àðéòa ,äéððç ïa òLBäé éaøì øñé÷ déì øîà̈©¥¥¨§©¦§ª©¤£©§¨§¦¨§¦§¦¥

eëéäìàì àîäð.mkidel`l dcerq oikdl ipevx -àì ,déì øîà ©£¨¥Ÿ©§¨©¥Ÿ
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ìt eðééäcøéò ïBaLç ék" :øîBà äzà øáca àöBik .íéøBzôkî e÷téì ìàøNé eúéìå ,íézL §©§§¦§¦§¥¦§¨¥¦§¦©§¦©¥©¨¨©¨¥¦¤§¦
LBãwä eäì øîàc ?dpéî à÷ôð éàî ,'åâå "áàBî Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦¦§¦§©§¤¤¨§©¨§¨¦¨©£©§©¨
,áàBnî ÷Btéì ïBçéñ éúéì :àeä Ceøa LBãwä øîà ;"áàBî úà øöz ìà" :ìàøNéì àeä Ceøä§¦§¨¥©¨©¤¨£©©¨¨¥¥¦¥¦¨
eàø÷é íéðãéö" .ïBçéña eøäéè áàBîe ïBnò :àtt áø øîàc eðééäå ;ïBçéqî e÷téìå ìàøNé eúéìå§¥¦§¨¥§¦§¦¦§©§§¨©©©¨©¨¦£§¦¦Ÿ¦¦§§

ïBéøNå øéðN :àðz ,"ïéøN ïBîøçì¯úBneàî ãçàå ãçà ìkL ãnìî ,ìàøNé õøà éøäî §¤§¦§Ÿ¨¨§¦§¦§¥¨¥¤¤¦§¨¥§©¥¤¨¤¨§¤¨¥
eléôàL Eãnìì ;ìàøNé õøà éøä íL ìò Bì äìòäå ,Bîöòì ìBãb Cøk Bì äðáe Cìä íìBòä̈¨¨©¨¨§©¨§©§§¤¡¨©¥¨¥¤¤¦§¨¥§©¤§¤£¦
éàî ,"íéøòì Búà øéáòä íòä úàå" :Ba àöBik .íìBòä úBneàä ìò ïéáéáç ìàøNé õøà éøä̈¥¤¤¦§¨¥£¦¦©¨¨¨©¥§¤¨¨¤¡¦Ÿ¤¨¦©

dpéî à÷ôð¯.àúååìb åéçàì eø÷éì àìc"øLð" :àéðúäå ?àìå ."eøîàð àì óBòä éðîéñ"¯ ¨§¨¦¨§¨¦§§¤¨©§¨¨¦¨¥¨Ÿ¤¤§§¨§¨©§¨¤¤
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oileg(iying meil)

ìzrc,àtt øa àðéðç éaølk z`vl eehvp `l mi`ycdy xn`y §©¦£¦¨©¨¨
,ok e`vi mzrcn `l` ,mnvr ipta oineäîxeqi` jka yi m`d - ©

m`d ,wtqd iccve .mi`lk lyàì 'eäðéîì' eäa áúk àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©§§¦¥Ÿ
áéiçéî`ed jexa yecwd deeivy dxeza xn`p `le xg`n - ¦©¥

ipy aikxdl xeqi` oi` ok m` ,envr ipta oin lk e`vi mi`ycdy
.mi`yc ipinàîìéc Bà,xn`p `ny -íékñäc ïåékjexa yecwd ¦§¨¥¨§¦§¦

`edeäéãiàgken ,envr ipta oin lk e`viy xg`l ,mci lr - ©§©§
okle ,jka epevxyëc ïàîkàéîc 'eäðéîì' eäa áéúeli`k df ixd - §©¦§¦§§¦¥©§¨

zxne` .epin epi`ya oin aikxdl xeq`e ,'edpinl' mi`yca mb azkp
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:mlerd z`ixa ipipra ztqep dyxc d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
éft,éîø,miweqtd oia dxizq dywd -áéúk(fh ` ziy`xa)Nòiå' ©¦¨¥§¦©©©

'íéìãbä úBøànä éðL úà íéäìàeid gxide ynydy x`eane ¡Ÿ¦¤§¥©§Ÿ©§Ÿ¦
,'milecb'ejci`náéúkweqtd jyndaìãbä øBànä úà'zlWnnl §¦¤©¨©¨Ÿ§¤§¤¤

mFIdïèwä øBànä úàådzid ynydy x`eane ,'dliNd zlWnnl ©§¤©¨©¨Ÿ§¤§¤¤©©§¨
e`xap dligzn zn`ay ,ift oa oerny iax uxize .ohw gxide dlecb

y `l` ,milecb gxide ynyd,àeä Ceøa LBãwä éðôì çøé äøîà̈§¨¨¥©¦§¥©¨¨
,íìBò ìL BðBaøikeì øLôà,ãçà øúëa eLnzLiL íéëìî éðL ¦¤¨¤§¨¦§¥§¨¦¤¦§©§§¤¤¤¨

.ixnbl miey zexe`nd ipy eidiy ie`x df oi`edì øîàjexa yecwd ¨©¨
,gxil `edéèòîe éëìipihwd -Cîöò úà,xkip welig didi jke §¦©£¦¤©§¥

xzka miynynd mikln ipy ly oexqg didi `le ,gxil ynyd oia
.ohwd xe`nd gxid `xwp df dyrn xg`le ,cg`

äøîàgxid,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìy xacd ie`x m`dìéàBä ¨§¨§¨¨¦¤¨¦
éðôì ézøîàåïeâä øác Emikln ipyy ie`x oi`y ,dpekp `xaq - §¨©§¦§¨¤¨¨¨

e ypr` ,cg` xzka eynyidì øîà .éîöò úà èéòîàjexa yecwd ©§¦¤©§¦¨©¨
,`edéëì,df xaca iqiitzdeäìéláe íBia ìBLîemb ixi`zy - §¦§©©©§¨

dn zxenz ,ynyd lr oexzi jl didi jkae ,dlila mbe meia
.jnvr z` zphwdydéì äøîà,gxiddéúeáø éàîzelcbd dn - ¨§¨¥©§¥

,zgxef ynydy drya ,meia xi``y jkaéàî àøäéèa àbøLc¦§©¨§¦£¨©
éðäàepi` hrend ixe` oke ,melk liren epi` mixdva xp ixdy - ©£¥

.dxi`n ynydy drya ,meia xe` siqendì øîàjexa yecwd ¨©¨
,`edíéðLå íéîé ìàøNé Ca eðîéì ìéæepniy jka iqiitzde ikl - ¦¦§¨¦§¨¥¨¦§¨¦

oipn z` raew `edy ,gxid clen itl mipyde minid z` l`xyi
`linne ,miycegd.mipyd z` mbdéì äøîà,gxidénð àîBés` - ¨§¨¥¨©¦

ixdy ,ef dlrn yi ynylàúBôe÷z déa eðî àìc øLôà éàoi` - ¦¤§¨§Ÿ¨¥§¨
ixdy ,dngd zetewz z` zepnl ila mipyd z` aygl zexyt`
xefgn itl zerawp zetewzde ,dpyd zetewza ielz mipyd xeair

,ynydáéúëczexe`nd ipy iablíéîéìe íéãòBîìe úúàì eéäå' ¦§¦§¨§ŸŸ§£¦§¨¦
'íéðLå(ci ` my)dl xn` .ynyd itl mb `id mipyd zeriawy ixd , §¨¦

,`ed jexa yecwdéîLa é÷écö eø÷éì ìéæCjka iqiitzde ikl - ¦¦§©¦¥¦§¥
epia` awri `xwpy epivny itk ,jnyk 'miphw' miwicvd e`xwiy

,'ïèwä á÷òé'qenr zlitza xn`py(a f)i`hgl glqiy 'd iptl ©£Ÿ©¨¨
epivn oke ,'`Ed ohw iM awri mEwi in `p glq midl` ipc`' l`xyi£Ÿ¨¡Ÿ¦§©¨¦¨©£Ÿ¦¨Ÿ

' `xwp l`eny `pzdy,'ïèwä ìàeîL`xwp jlnd cecy epivn oke §¥©¨¨
,'ïèwä ãåc'cec ig` wxy l`xyia mizylt zngln iabl xn`py ¨¦©¨¨

'lE`W ixg` Ekld milcBd dWlWE ohTd `Ed cece' dnglnl ekld§¨¦©¨¨§Ÿ¨©§Ÿ¦¨§©£¥¨
(ci fi ` l`eny).dzòc àázéî à÷ àìc dééæç`ed jexa yecwd d`x - ©§¨§Ÿ¨§©§¨©§¨

,gxid ly dzrc dayizp `l oiicryàeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨
,l`xyil,çøiä úà ézèòénL éìò äøtë eàéáäe`iaiy ,xnelk ¨¦©¨¨¨©¤¦©§¦¤©¨¥©

y`xay dfd ceakde ,yceg y`xa mdize`hg lr dxtk l`xyi ipa
lr qeit didi ,l`xyi ipal dxtk onf `ed dpald clen `edy yceg

.dnvr z` dhirndy dn
:zxne`e `xnbd dtiqenøîàc eðééäåmb yxcy dyxcd efe -éaø §©§§¨©©¦

ìL øéòN äpzLp äî ,Lé÷ì ïa ïBòîLsqenøîàpL ,Lãç Làø ¦§¤¨¦©¦§©¨¨¦¤ŸŸ¤¤¤¡©
Ba(eh gk xacna)z`Hgl cg` miGr xirUE',''äìx`y lka eli`e §¦¦¦¤¨§©¨©

y itl ,''dl' oeyl xn`p `l milbxd itqen,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨
äæ øéòNyceg y`x ly.çøiä úà ézèòénL éìò äøtë àäé ¨¦¤§¥©¨¨¨©¤¦©§¦¤©¨¥©

:df z` df mixzeqk mi`xpd miweqt ipya sqep xe`ia d`ian `xnbd

éîø éqà áø,miweqtd oia dxizq dywd -áéúkmlerd z`ixaa ©©¦¨¥§¦
(ai ` ziy`xa)àzaLa úìúa 'àLc õøàä àöBzå'iyilyd meia - ©¥¨¨¤¤¤¦§¨§©©¨

,zaylejci`náéúk(d a my),'õøàá äéäé íøè äãOä çéN ìëå' §¦§Ÿ¦©©¨¤¤¤¦§¤¨¨¤
àzaL éìòîae`vi iyilyd meia xak ixdy ,dywe .zay axra - §©£¥©©¨

uxize .dne`n oiicr gnv `l zay axray xn`p ji`e ,mignvd lk
df xac :iq` axL ,ãnìîiyilyd meiaìò eãîòå íéàLã eàöi §©¥¤¨§§¨¦§¨§©

çútd,ò÷ø÷,e`vi `leïBLàøä íãà àaL ãòzay axra `xapy ¤©©§©©¤¨¨¨¨¦
,mignvl jixv mlerdy d`xeíéîçø íäéìò Lwáe,egnviyeãøéå ¦¥£¥¤©£¦§¨§

ìL ïúlôúì äeàúî àeä Ceøa LBãwäL Eãnìì ,eçîöå íéîLb§¨¦§¨§§©¤§¤©¨¨¦§©¤¦§¦¨¨¤
,íé÷écö`ed jexa yecwd oiznd `l` ,cin mignvd e`vi `l okle ©¦¦

.oey`xd mc` mdilr lltziy cr
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàéää déì àéåä ,àtt øa ïîçð áø©©§¨©¨¨©§¨¥©¦

àúpéb,zg` dpib el dzid -éðøæéa déa éãLmirxf ezpiba rxf - ¦§¨¨¥¥¦§©¦
éîçø àòa .çîö àìå,`tt xa ongp ax lltzd -àøèéî àúà- §Ÿ¨©¨¨©£¥¨¨¦§¨

xhn cxiéqà áøc eðééä ,øîà .çîöå,iq` ax xn`y enk edf - §¨©¨©©§§©©¦
yecwd rpn okle ,miwicv ly ozltzl de`zn `ed jexa yecwdy

.lltz`y cr genvl izpibn `ed jexa
dxeza xn`p :zeige zenda ly dxdhd ipniqa oecl zxfeg `xnbd
z` drEqXd dqxRd iqixtOnE dxBd ilrOn Elk`z `l df z` K`'©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨©§¨¤
`l dqxtE dOd dxb dlrn iM otXd z`e zapx`d z`e lnBd©¨¨§¤¨©§¤¤§¤©¨¨¦©£¥¥¨¥¨©§¨Ÿ

,'mkl md mi`nh Eqixtd(f ci mixac)zendad zg`y minkg ex`iae , ¦§¦§¥¦¥¨¤
zx`an .'dreqyd' `id dxb zlrn `idy s` dlik`a dxeq`y

:dreqy `id dn `xnbd'äòeñMä' ,àáø øa ïðç áø øîàdxen`d ¨©©¨¨©¨¨©§¨
dxeza,úBàøãL éðLe ïéab éðL dì LiL ,àéä dîöò éðôa äiøa§¦¨¦§¥©§¨¦¤¥¨§¥©¦§¥¦§¨

.mipyl zwlegn `idy ,dreqy z`xwp okle
:zxne`e `xnbd dtiqenéâéð÷ eðéaø äLî éëåmyl zeig cv - §¦Ÿ¤©¥§¦¦

beprze wegyéøèñéìa Bà ,äéäzeig cevl zywa dxei -,äéä ¨¨§¦§§¦¨¨
,dreqy edn zrcl zeigd lk z` xikd oipn ,ciiv did `le xg`ne

ïàkîyiøîBàì äáeLzyïéàd,íéîMä ïî äøBzdid m` ixdy ¦¨§¨¨¥¥¨¦©¨©¦
i`ce `l` ,dfk oin yiy rcei did `l ezrcn dxezd z` azek dyn
`xwpy epipia ievn epi`y oin yiy `ed jexa yecwd el xn`

.`nh df oine ,dreqy
éâéð÷' áBúk ìéæ ,àðéáà øa àôéìçz áøì àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©©£¦¨©£¦¨¦§§¦¦

ézcbàa 'éøèñéìáeCzecb`d ixtqa el` dcb` ixac aezke jl - §¦§§¦§©©§¥
ie`xe ,ald z` jyend ,gv oeyle zeti zeaiz ea exn`py itl ,jly

,zecb`a mazekldLøôeibipw edn jly zecb`a yxtze - ¨§¨
mircei lkd oi`e ,el` zeaiza milbxen mc` ipa oi`y ,ixhqilae

.oyexit
zngn ,dcb` ixtqa azkdl ie`xd xn`n `xnbd d`iade xg`n
ie`xd sqep xn`n `xnbd d`iad ,ald z` jyend gv oeyl ea yiy
jexa yecwd yxity weqta xn`p :mrh eze`n dcb` ixtqa azkdl
ux`d z`f' ,l`xyi eyak `l oiicry zenewnd z` ryedil `edŸ¨¨¤
lr xW` xFgiXd on .ixEWBd lke ,miYWlRd zFlilB lM ,zx`WPd©¦§¨¤¨§¦©§¦§¦§¨©§¦¦©¦£¤©

,aWgY iprpMl dpFtv oFxwr lEaB cre ,mixvn ipRúLîç (úàå) §¥¦§©¦§©§¤§¨¨©§©£¦¥¨¥§¤£¥¤
ìô éðøñ,éðBø÷òäå ,ézbä ,éðBì÷Làä ,éãBcLàäå ,éúfòä ,íézL ©§¥§¦§¦¨©¨¦§¨©§¦¨¤§§¦©¦¦§¨¤§¦
.íéeòäåcr dwt` cr mipciSl xW` dxrnE iprpMd ux` lM oniYn §¨©¦¦¥¨¨¤¤©§©£¦§¨¨£¤©¦Ÿ¦©£¥¨©

'ixn`d lEaB(b-a bi ryedi)ixd ,dyw dxe`kle .øîàdligza weqtd §¨¡Ÿ¦¨©
yiyäMîç,mizylt ipxqàzéL áéLçådyy weqtd hxtne - £¦¨§¨¦¦¨

.mier .e ,ipexwr .d ,izb .c ,ipelwy` .b ,icecy` .a ,izfr .` ,mipxq
eïúðBé éaø øîà,ef `iyew aeyiaé÷ðeøàmiaeygd -ïälLeid ¨©©¦¨¨£§¦¤¨¤

,äMîçj` ,mllka epnp `l jk lk miaeyg eid `l mierdy itle £¦¨
mewn z` mb dpn ,yeakl jixvy zenewnd z` weqtd hxit xy`k

.mierd ayenáBúk ,àðéáà øa àôéìçz éaøì àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©¦©£¦¨©£¦¨§
ézcbàa 'é÷ðeøà',C,iwpex` ly dti daiz ea dxn`py itldLøôe £§¦§©©§¥¨§¨

.ef daiz mipian lkd oi`y itl ,iwpex` edn my yxtze -
:`xnbd zxne` .ozpei iax ixac xwira dzr dpc `xnbdàâéìôe§¦¨

áøcipxq mr mipnp mierd oi`y mrhdy xne`d ,ozpei iax - §©
,ax lr wleg ,miaeyg eid `ly oeik `ed mizylt,íéeò ,áø øîàc§¨©©©¦
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oileg(iyiy meil)

:a` oipa `ziixad zyxec,äøúé òaöà Bì ïéàL ãçeéî øLp äî©¤¤§¨¤¥¤§©§¥¨
åel oi`å ,óì÷ð Bðá÷øe÷ ïéàå ,÷ôæ`ed,ìëBàå ñøBãdxn`e §¤¤§¥§§¨¦§¨§¥§¥

`edy dxezdBa àöBik ìk óà ,àîèdidiy ser lka oicd `ed ± ¨¥©¨©¥
`edy ,eizepekz el`y `vnpàîè.cg` z` el yiy ser la` ¨¥

.dxeza miyxetnd zeterd caln ,xedh mipniqd
md mixezy dxeza xn`py dnn :ztqep dyxc zyxec `ziixad

dn ,a` oipa yexcl yi ,mixedh zeter,äøúé òaöà ïäì LiL ïéøBz¦¤¥¨¤¤§©§¥¨
ïéàå ,óì÷ð ïá÷øe÷å ,÷ôæåmd,ïéìëBàå ïéñøBcmdeóà ,ïéøBäè §¤¤§§§¨¦§¨§¥§¦§§¦§¦©

ïäa àöBik ìkzrax` z` mdl yiy zeterd lka oicd `ed ± ¨©¥¨¤
mdy ,elld mipniqd.ïéøBäè`vnpipniqy `ziixadn x`ean §¦

,mixezne xypn a` oipan eyxcp md ixdy ,dxezd on md zeter
.dxezd on exn`p `l serd ipniqy dpyna epipyy dn lr dywe

:`xnbd zvxzn,éiaà øîày ,`id dpynd zpeekïLeøét øîàð àì ¨©©©¥Ÿ¤¡©¥¨
.íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácîdxeza yxtzp `l epiidc ¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

dxezd dazky dnn j` ,zeterd ly dxdhd ipniq md dn yexita
`ed mdipa lcaddy minkg e`xe ,mixedh mixeze ,`nh xypy
milicand mipniqd md el`y ,jkn ecnl ,elld mipniqd zrax`
,dpynd z` yxtl yi jke .mi`nhd zeterl mixedhd zeterd oia
exn`p `l serd ipniq j` ,dxeza yexita exn`p dige dnda ipniq

.miweqtd on minkg mze` eyxc wx `l` ,yexita dxeza
zrax` lk z` el oi`y ser oica `iig iax ixac z` d`ian `xnbd

:mipniqdéðz[dpy-]àéiç éaø,`ziixaaàaä óBòepiptlïîéña ¨¥©¦¦¨©¨§¦¨
dxdh,øBäè ,ãçà,dxdh ipniq dyly e` mipy el yi m` oky lke ¤¨¨
L éôìïéàdf ser,øLðì äîBc`weecedéì úéìc øLðel oi`y - §¦¤¥¤§¤¤¤¤§¥¥

dxdh ipniqìeëéz àìc àeä ,ììk`l dxezd dxn` eze` ± §¨§Ÿ¥
,lek`làkéà àäser yi m` la` -ãç déì úéàconiq el yiy - ¨¦¨§¦¥©

cg` dxdhìeëéz.elke`l xzen - ¥
`ad ser xizne ,xypn a` oipa yxec `iig iax recn :`xnbd dywn

,cg` oniqaïéøBzî óìéìå,jtidl mixezn yexciy -ïéøBz äî §¥©¦¦©¦
eälek àkéàclk z` mdl yiy -äòaøà`weece ,dxdhd ipniq §¦¨§©§¨¨

,dlik`a dxezd dxizd mze`énð àëä óà`ad sera o`k mb - ©¨¨©¦

dlik`a ser mey xizp `le ,dlik`a eze` xeq`p cg` oniqa epiptl
äòaøà eälek àkéàc ãòipniq zrax` lk z` el didiy cr - ©§¦¨§©§¨¨

.dxdhd
:`xnbd zvxznïk íàsere ,mixezn micnlp zeterd lk ok` m` - ¦¥

,dyw didi ,`nh `ed ixd dxdhd ipniq zrax` lk z` el oi`y
øàLdylye mixyrúBôBòdéì änì àðîçø áúëc ïéàîè- §¨§¥¦§¨©©£¨¨¨¨¦

lk z` mdn cg` s`l oi` `lde ,mhxtl dxezd dkxved recn
rax`mipind lk z` hxtl dxezd dkxvedy jkne ,dxdhd ipniq z

xypn a` oipa miyxecy gken ,dxdhd ipniqn wlg wx mdl yiy
ipniq llk el oi`y ser wxy `iig iax xn` okle ,mixezn `le
mixkfend mze`n epi`e] cg` oniq el yi m` la` ,`nh `ed ,dxdh

.xedh `ed ixd [dxeza
:zeywdl `xnbd dtiqeneäéépéî óìéðåmixyrn a` oipa cnlpy - §¥©¦©§

,qxt ,xyp caln dyxta miiepnd zeterd lk] mi`nhd zeterd
,[axere ,dipfrïðéìëà àìå àúìz íúä äîyi mday myk - ©¨¨§¨¨§Ÿ©§¦¨

,dlik`a mze` dxq` dxezd z`f lkae ,dxdh ipniq dylyìk óà©¨
ìeëéð àìå àúìzdidi ,dxdh ipniq dyly wx el yiy ser lk s` - §¨¨§Ÿ¥

,dlik`a xeq`ïkL ìëåwx el yiy seréøz,dxdh ipniq ipy - §¨¤¥§¥
åwx el yiy serãç,dlik`a mixeq` eidiy ,cg` dxdh oniq - §©

.cg` oniqa `ad ser xizd `iig iax recne
:`xnbd zvxznïk íàmi`nhd zeterd mixyrn cnlp m` - ¦¥

,dyw didi ,mipniq dyly el yiy ser elit` xeq`láúëc áøBò¥§¨©
éì änì àðîçøxeq` axery aezkl dxezd dkixv recn - ©£¨¨¨¨¦

,xnege lwn ecnell xyt`e mipniq ipy wx el yi ixde ,dlik`a
ïðéìëà àì àúìz déì úéàc àzLäa` oipa epl yiy eiykr - ©§¨§¦¥§¨¨Ÿ©§¦¨

xeq` dxdh ipniq dyly el yiy ser elit`y zeterd mixyrn
,elke`léøz déì úéàcdxdh ipniq ipy wx el yiy ser -àéòaéî §¦¥§¥¦©§¨

aezkl dkxved dxezdy xg`ne .elke`l xeq`y weqt jixv m`d -
micnel `ly gxkda ,dxdh ipniq ipy wx el yiy it lr s` axer
cnly ,`iig iax ixac miayeine ,mi`nhd zeterd mixyrn a` oipa

.cg` dxdh oniq el yiy ser lk xiykdl ,xypn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oileg(iyily meil)

äðùî

:zetixh opi`y dndaa zepey zelgn dpen dpyndícä úæeçà± £©©¨
,dzlge me`zt dnc daxzpy dndaúðMeòîäåqpkpy dnda - §©§¤¤

,dteba oyrúðpeöîäå,xewd zngn dzlgy dnda -äìëàLå §©§¤¤§¤¨§¨
,éðôecøä,dndal zeend mq `edeBà ,íéìBâðøz úàBö äìëàLå ©§§¦§¤¨§¨©©§§¦

íéòøä íéî úúML,qx` mda lihd ygpy yyg yie milebn min - ¤¨©©¦¨¨¦
äøLkm` j` .dlik`a zxzeneúånä íñ äìëàzeend mq `edy - §¥¨¨§¨©©¨¤
,mc`líeMî äøeñàå ,äôøè íeMî úøzeî ,Lçð dLékäL Bà¤¦¦¨¨¨¤¤¦§¥¨©£¨¦

,úBLôð úðkñ.ygp qx` e` mc`l zeend mq dxyaa yi ixdy ©¨©§¨

àøîâ

:zizlig dlk`y dnda oica dpc `xnbddèéòìä ,ìàeîL øîà̈©§¥¦§¦¨
iexwd gnv,úézìç,dndal zeend mq `ede.äôøèzl`ey ¦§¦§¥¨

:`xnbdàîòè éàîzeend mq ipin x`yn xzei dxeng zizlgy ©©§¨
:`xnbd daiyn .mitixhn mpi`ydðééòîì eäì äáwpéîcmeyn - §¦©§¨§§©§¨¨

`id okle ,eze` zlke`y dndad ly miirnd z` zawpn zizlgdy
.dtixh

:`xnbd dywn,éáæéL áø áéúî,`ziixaa epipy,ícä úæeçà ¨¦©¦§¦£©©¨
ðôecøä äìëàLå ,úðMeòîäåé,dndal zeend mq `edeäìëàLå §©§¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨

íéòøä íéî úúLå ,íéìBâðøz úàBö,milebn min -äòéz dèéòìä ©©§§¦§¨©©¦¨¨¦¦§¦¨¦¨
e` ,c`n xn ayr `edeïéìtìôe ,úézìçel` lke ,[oiltlt e`-] ¦§¦¦§§¦

e` ,dl oiyw.äøLk ,úånä íñ äìëàm` la`Bà ,Lçð dLékä ¨§¨©©¨¤§¥¨¦¦¨¨¨
äèBL áìk dëLpL,eilr dxey drx gexy alk -íeMî úøzeî ¤§¨¨¤¤¤¤¤¦

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå ,äôøè,iafiy ax dywdeàéL÷ §¥¨©£¨¦©¨©§¨©§¨
,úézìçà úézìçl`enye ,dxiyk zizlg dlk` xn`p `ziixaay ¦§¦©¦§¦

e ,dtixh xn`,úånä íqà úånä íñ àéL÷xn`p `ziixaay ©§¨©©¨¤©©©¨¤
xn`p dpyna eli`e ,dlik`a zxzene dxiyk zeend mq dlk`y

:`xnbd zvxzn .zeytp zpkq meyn dxeq`yàì úézìçà úézìç¦§¦©¦§¦Ÿ
ïàk ,àéL÷xaecn `ziixaaïéìòazeend mq mdy s`e ,zizlg ly ©§¨¨§¨¦

eli`e ,dze` mitixhn mpi` ,dndalïàkxaecn l`eny ixaca ¨
ïéèø÷amb `ed zeend mq `edy calny ,zizlgd ly mileraba ± ¦§¨¦

e .ztxhp dndad okle ,mirnd ipa z` awepe cgíqà úånä íñ©©¨¤©©
dãéc àä ,àéL÷ àì úånäend mq ±,dnda ly epiid `ziixaay ze ©¨¤Ÿ©§¨¨¦¨

,dxya z` lek`l mc`l dpkq oi` okle ,mc`l zeend mq epi` j`
íãàc àäly zeend mq dlk`yk epiid dpynay zeend mq eli`e ± ¨§¨¨

xyt` cvik :`xnbd dywn .dxyan lek`l dpkq yi f`e ,mc`
ixd ,dnda ly zend mqa xaecn `ziixaay xnelúånä íñ©©¨¤

éðôecøä eðééä äîäácdzpn `ziixad recne ,`ziixaa xkfp xaky ¦§¥¨©§©§§¦
dzpn `ziixad :`xnbd zvxzn .miinrt z`féðåeb éøzmipin ipy ± §¥©§¥

lyúånä íñ.dnda ly ©©¨¤
:driz edn zxxan `xnbdäòéz éàîdaiyn .`ziixaa xkfedy ©¦¨

:`xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



קנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oileg(iyily meil)

äðùî

:zetixh opi`y dndaa zepey zelgn dpen dpyndícä úæeçà± £©©¨
,dzlge me`zt dnc daxzpy dndaúðMeòîäåqpkpy dnda - §©§¤¤

,dteba oyrúðpeöîäå,xewd zngn dzlgy dnda -äìëàLå §©§¤¤§¤¨§¨
,éðôecøä,dndal zeend mq `edeBà ,íéìBâðøz úàBö äìëàLå ©§§¦§¤¨§¨©©§§¦

íéòøä íéî úúML,qx` mda lihd ygpy yyg yie milebn min - ¤¨©©¦¨¨¦
äøLkm` j` .dlik`a zxzeneúånä íñ äìëàzeend mq `edy - §¥¨¨§¨©©¨¤
,mc`líeMî äøeñàå ,äôøè íeMî úøzeî ,Lçð dLékäL Bà¤¦¦¨¨¨¤¤¦§¥¨©£¨¦

,úBLôð úðkñ.ygp qx` e` mc`l zeend mq dxyaa yi ixdy ©¨©§¨

àøîâ

:zizlig dlk`y dnda oica dpc `xnbddèéòìä ,ìàeîL øîà̈©§¥¦§¦¨
iexwd gnv,úézìç,dndal zeend mq `ede.äôøèzl`ey ¦§¦§¥¨

:`xnbdàîòè éàîzeend mq ipin x`yn xzei dxeng zizlgy ©©§¨
:`xnbd daiyn .mitixhn mpi`ydðééòîì eäì äáwpéîcmeyn - §¦©§¨§§©§¨¨

`id okle ,eze` zlke`y dndad ly miirnd z` zawpn zizlgdy
.dtixh

:`xnbd dywn,éáæéL áø áéúî,`ziixaa epipy,ícä úæeçà ¨¦©¦§¦£©©¨
ðôecøä äìëàLå ,úðMeòîäåé,dndal zeend mq `edeäìëàLå §©§¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨

íéòøä íéî úúLå ,íéìBâðøz úàBö,milebn min -äòéz dèéòìä ©©§§¦§¨©©¦¨¨¦¦§¦¨¦¨
e` ,c`n xn ayr `edeïéìtìôe ,úézìçel` lke ,[oiltlt e`-] ¦§¦¦§§¦

e` ,dl oiyw.äøLk ,úånä íñ äìëàm` la`Bà ,Lçð dLékä ¨§¨©©¨¤§¥¨¦¦¨¨¨
äèBL áìk dëLpL,eilr dxey drx gexy alk -íeMî úøzeî ¤§¨¨¤¤¤¤¤¦

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå ,äôøè,iafiy ax dywdeàéL÷ §¥¨©£¨¦©¨©§¨©§¨
,úézìçà úézìçl`enye ,dxiyk zizlg dlk` xn`p `ziixaay ¦§¦©¦§¦

e ,dtixh xn`,úånä íqà úånä íñ àéL÷xn`p `ziixaay ©§¨©©¨¤©©©¨¤
xn`p dpyna eli`e ,dlik`a zxzene dxiyk zeend mq dlk`y

:`xnbd zvxzn .zeytp zpkq meyn dxeq`yàì úézìçà úézìç¦§¦©¦§¦Ÿ
ïàk ,àéL÷xaecn `ziixaaïéìòazeend mq mdy s`e ,zizlg ly ©§¨¨§¨¦

eli`e ,dze` mitixhn mpi` ,dndalïàkxaecn l`eny ixaca ¨
ïéèø÷amb `ed zeend mq `edy calny ,zizlgd ly mileraba ± ¦§¨¦

e .ztxhp dndad okle ,mirnd ipa z` awepe cgíqà úånä íñ©©¨¤©©
dãéc àä ,àéL÷ àì úånäend mq ±,dnda ly epiid `ziixaay ze ©¨¤Ÿ©§¨¨¦¨

,dxya z` lek`l mc`l dpkq oi` okle ,mc`l zeend mq epi` j`
íãàc àäly zeend mq dlk`yk epiid dpynay zeend mq eli`e ± ¨§¨¨

xyt` cvik :`xnbd dywn .dxyan lek`l dpkq yi f`e ,mc`
ixd ,dnda ly zend mqa xaecn `ziixaay xnelúånä íñ©©¨¤

éðôecøä eðééä äîäácdzpn `ziixad recne ,`ziixaa xkfp xaky ¦§¥¨©§©§§¦
dzpn `ziixad :`xnbd zvxzn .miinrt z`féðåeb éøzmipin ipy ± §¥©§¥

lyúånä íñ.dnda ly ©©¨¤
:driz edn zxxan `xnbdäòéz éàîdaiyn .`ziixaa xkfedy ©¦¨

:`xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
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oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

øùðlkn cg` el oi`c cgein xyp dnc ,epnid a` oipa oipce mi`nha xkfed Ð

.`nhe `ed xyp oin elld oipniqd lkn cg` el oi`y lk s` Ð `nhe elld oipniqd

ueg ,mlek e` dyly e` mipy oky lke ,xedh Ð el` lkn cg` ea yiy ser la`

dxdh oniq oda yiy it lr s`y ,`ed aezkd zxifby ,dyxta miyxetnd zetern

iaxn `l "s`" i`de .mi`nh Ð onwl xn`ck

`l` mlera `nh ser oi`c .xyp oin `l`

`ipzcke ,o`k oixen`d drax`e mixyr

aezkd dpn jkitl :(`,bq oileg) onwl

opixn` drax`e mixyr jpdae .mi`nha

on ueg dxdh ipniq edleka eda zi`c

.xypdíéøåúodne ,dxdhl aezkd dpn Ð

`iywc ab lr s`e .olekl a` oipa oc dz`

cga elit` xykn `yixc ,`yixl `tiq

Ð edlek `ki`c cr xykn `l `tiqe ,oniq

.dl yxtn onwl `tiqe ,`wec `yixïùåøéô
`l` .dxeza ynn oipniqd eyxtzp `l Ð

,eda edpzi` ipde ,oixedha oixez dpncn

od elld oipniq drax`ae ,oi`nha xyp dpne

.dxdh ipniq od od :dpin rny Ð oiwelgóåò
ãçà ïîéñá åðéðôì àáä.xedh ,dxdh ly Ð

calae ,dyly e` mipya `a m` oky lke

.miaezkd drax`e mixyrn epi`y ea xikiy

ïë íà.opitli oixeznc Ðúåôåò øàù
éì äîì ïéàîèedpiazkc Ð?cg zil `de

ikdc !mipniq drax` edlek dia eedilc eda

dipfrae qxtae ,oixz axerae ,mipniq dyly `ki` ediipin mixyrac ,onwl opixn`

:opiqxb ikd .cg cgàìå àúìú ìë óà ïðéìëà àìå àúìú íúä äî åäééðéî óìéìå
.ãçå éøú ïëù ìëå ìåëéðïë íàoiyxetnd zetern ol `wtp `zlza elit`c Ð

ixz `l` dil zilc axer azkinl il dnl ,xykzn `lc?
íà
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äî`l` opiaxn `l "lk s`" i`dc i"yx yxit Ð `nh ea `veik lk s` 'ek cgein xyp

onwl ipzwck ,dxeza oixen`d drax`e mixyr `l` mlera `nh ser oi`y .xyp oin

edleka `ki`c oixen`d drax`e mixyr jpde .oi`nha aezkd dpn jkitl :(a,bq oileg)

mi`nha aezkd dpn jkitl :xn`w ikd `nlicc ,di`x df oi`e .xypd on ueg ,dxdh oniq

oedipniqe el` drax`e mixyr ici lrc meyn Ð

did m` la` ,mleray `nhd lk xikdl lkep

oke .xzei zepnl jixv did Ð mixedha zepnl `a

zeter :jixte ,xtqn oi` zeterle :xn`w ik

zeterl `l` !edpip drax`e mixyr oi`nh

xtqn oi` :xninl ira mzd .xtqn oi` oixedh

,ipyne .mixg`d lk mdici lr xikdl lkepy

daxn `w xitye ,xn`w mixedhl xtqn oi`c

.xyp oin opi`y oipin x`y elit` `kd

ìëmiw ikide :xn`z m`e Ð `nh qxecd ser

eid ixhqila e` ibipw ike ?`zlin jd opaxl edl

`e ,mixedh zeterd lk ewcayxedh ser mey oi

zeterlc (a,bq oileg) onwl xn` `d ?qxec

,`ed ipiqn dynl dkld i`e !xtqn oi` mixedh

dipfre qxt `pngx azkc il dnl ok m`

jytp dnnc ,qxecy eze` aezkl `l ?ediiexz

oniq cg `l` cg` lka oi`y ,qxec ediipin cg

gkenck ,dfa epi` dfay eze`e ,dxdh ly

dzid dlaw `nyc :xnel yie ![a cenr] `xnba

z` wcae ,xedh ser lkn aixwdy ,gp zenin

la` .qxec xedh ser oi`y zexecl xqne ,mlek

`zi`ck ,dnda cle `l` envr ipta oin df oi`c ,ikd xninl jiiy `l [a,q oileg] dreqya

.(`,ck dcp) "zltnd"añøåãärwxwd on diabne eipxetva fge`y :qxhpewa yxit Ð

lke`e qxec :mz epiax yxtne !ok dyer zlebpxz elit` `dc :mz epiaxl dywe .lke`y dn

`iynd :(a,hn migqt) "oixaer el`" wxtc `idd ik .zenzy cr dl oiznn epi`e ,miign

zenzy cr oiznn epi`e lke`e qxec ix` dn ,ix` iptl dztek eli`k Ð ux`d mrl eza z`

iede ,digxe` epiidc ,miign :yexit Ð xeht lk`e qxc miaxd zeyxa ix` :(a,fh) `nw `aac `nw wxt seqa oke .qiitzzy cr oiznn epi`e lreae dkn ux`d mr s` Ðlk`e sxh .oy

liaya Ð eize`all wpgne ,zindl ekxc miphw ody eizexeb liaya :ipyne !"eizexeb ica sxeh ix`" aizk `de :jixte .oxw dil iede ,digxe` epiid e`lc ,dzin xg`l :yexit Ð aiig

.eize`alìë`edy recia Ð slwp epawxewe wtfe dxzi rav` el yiy lk :xne` l`ilnb oax ,`ziixaa ipzw [`,dq oileg] `xnba Ð xedh slwp epawxewe wtfe dxizi rav` el yiy

oi`e .xedh `edy recia Ð oipniq dyly cer el yie qxec epi` m`e :l`ilnb oax xninl `z`e .xedh qxec epi` m`e ,`nh qxecd ser lk :ipzc ,jinq `yix`c qxhpewa my yxite .xedh

xn`c `dc ,jk jezn cenll yie .dqixc ly oniqa wecal jixv oi`e ,xedhe qxec epi`y recia Ð dxdh ly elld oipniq dyly el yiy oeik :mz epiax yxtne .ok rnyn `ziixad oeyl

mdl yie ,oiqxec opi` ok m` Ð slwp oawxewe wtfe dxzi rav` mdl yi i`c .qxec epi` ediipin cg jgxk lr Ð zeter xyr dryza :yexit ,edleka ixcd oipniq dylyc `xnba onwl

mipniq ipy oze`n cg jgxk lre .axer xikiy `ede ,xedh oipniq ipya `ad ser :[`,aq oileg] `xnba xn`wcn wcwcl yi oke .zlzdn ediipin cg Ð qxec epi` ,`l` .dxdh ipniq rax`

zeter xyr dryza dizilc iriaxd oniqc ,zeter xyr dryz edleka ixcd axer ly dxdh ipniq ipye .qxec e`l axer `nl` Ð axer xikdl jixvcne .`nh qxecd ser lkc ,qxec epi`

eze`a oebk !xedh `edy recia xnel leki did ediipin ixza ?dxdh ipniq dyly lk `kd hwpnl dil dnle :xn`z m`e .[a cenr] `xnba gkenck ,dipfra e` qxta e` `l` dizil Ð

Ð zeter xyr dryze axere ,cg `l` edl zil Ð dipfre qxte ,dxdh oniq mey dil zil ,xypc .`nh ser meya iwetql `kil ezc ,enr xg` oniqe ,zeter xyr dryza dizilc oniq

oileg] opgei iax xn`ck ,jly oixikn eid `lde .zeter xyr dryza dizilc dxdh ipniq oze` edpip i`n opirci ied `lc ,`niz ike !ediipin cg `l` ,dxdh ipniq ixz oze` eda zil

epiide ,mc` lyk mdiptl zekled mdipirc `tetiwe `ixw :(a,bk dcp) "zltnd" wxtae .zeteray ze`a `idy znypzd oke .wxwxy ciare mgx il ifg icicl 'eke jly il ifg icicl :[`,bq

ad ser xizdl oileki eide ,oda ewcail Ð oze` oixikne li`ede .seypie qekeid axer oke !`nh ser meya iwetql `kil `zydc ,enr xg` oniq oleka oi`y iriax oniq eze`a epiptl `

axer lv` xifxf jld mpgl `l :[`,dq oileg] onwle .md mikln ipa l`xyi lkc mzd yxtne ,miaxerl lk`n `edy iptn seld z` oilhlhn :(`,gkw zay) "oiptn" wxta xn`ck ,oixikn

dxdh ipniq ipy ewcal ok m`e .gxv axerl xne`d :(a,fq zay) "dy` dna" wxt seqae ."gxa yilir" xn`e axer `z`c opixn` (`,dn oihib) "gleyd" wxtae .epin `edy iptn `l`

yiy iptn dze` oilke` `zxnz xtk iyp` `lde :[`,aq oileg] `xnba xn`wcn ,xxal zvw yi dkldd jezn mbe !zeter edlek exykzil axera edpzilc dxdh ipniq ipy oze`ae ,axerc

`l` ,`ira dxdh ipniq dyly lk e`l oizipznc ,`niz ike !axera edpzil mipy edpd `nl` .slwp epawxewy iptn dze` oilke` lilb iyp` `lde :[my] xn`w dpal zipepq iabe .wtf dl

ipniq ipyn cgc izgked ixdy ,llk ok xnel xyt` i` .xedh Ð slwp epawxew e` ,wtf e` ,dxizi rav` el yie ,qxec epi` m`e .`nh qxecd ser lk :ipzwc ,i`w `yix`e ,ipzw e` e`

drax` opireny`l `l` z`a `l epzpyn xwir lkc yxtl d`xpe !`ed axer `nlc yegip ?edl ilk` ikid axerac oniq cg jci`ae qxec epi`a ok m` ,qxec epi` epiid axer ly dxdh

.dxedha dil opiwfgn axera edpzilc dxdh ipniq jpdac opirci `linne ,dxdh ly oipniqàìixacn oyexit xn`poixedha oixez dpncn :qxhpewa yxit Ð mixteq ixacn `l` dxez

`pngx azkc xyp ,ok m` .dipfre qxtn slipe :jenqa xn`wc ,eyexitl dywe .dxdh ipniq md od dpin rny Ð oiwelg md elld oipniq drax`ae ,oi`nha xyp dpne ,eda edpzi` edpde

oixezn welg qxty dn lkac ,irci ded ediicegl dipfrne qxtn ,edine !dxdh ipniq ol iiexe`l Ð xyp jixhvi` `d ?`iran llk dil zilc ,opilk` `l cg dil zi`c `zyd ?il dnl

jixhv` `lc [a cenr] xn`wc ,oixezn dyw la` .oipniq drax` lkn oixezn oiwelg md mdipy oiae ,dxdh oniq dyer iziid oixezn welg dipfry dn lke ,dxdh oniq dyer iziid

,d`neh ipniq edi mdn dyly `zydc ,dxdh ipniq drax`c `kti` `pin` ded oixez iaizk `l i` ,cere !dxdh oniq opitli ediipinc meyn ,azknl ikixv `d .oaxwl `l` azknl

,d`neh oniq mey ea `di `l Ð edleka xcd `lc `pniq dia zi`c `edd ,dipfre qxt `dc ,xninl ivn ded `l ikd ,edine !cg xypae ,d`neh ipniq drax` zeter xyr dryza ediy

:jixt jkl .dxdh ipniq ol iiexe`l xzein oixez mey yiy jzrc `wlqc :yxtl d`xpe !d`neh ipniq axer ipniq lk zeyrl oileki epiid la` .zeter xyr dryzn `kti` ynn `edy

.oaxwl ez` edleke ,xzein oixez mey oi`c :ipyne !xypne ditebl `z`c oixezn rcei iziid df ?dxdh ipniq ol iiexe`lc ?il dnl oixez `eddäîded Ð 'ek opilk` `le `zlz mzd

`ki`c cr opilk` `l `zlzac ,oixezn cenll dvex did envr xacd dfc ,dyw edine .ipyn `w `ticrc `l` ,cg`k mi`ad miaezk xyr dryz dil eedc iiepyl ivnoeike .edlek

`l oipniq dyly oze`ac ediipin slipe :jixtc ,xnel yie ?'ek opilk` `le `zlz mzd dn ,mzdn slipe :jixt xcd i`n ok m` ,il dnl `pngx azkc mi`nh zeter x`y ok m` :ipync

ipya `l` xdhn jpi`y oeikc .il dnl `pngx azkc axer ,ok m` :ipyne .edlek `ki`c cr oixezn opirci ded `l `dc !`zlz epiidc ,opilk` eda zilc cgae ediipin ixza `l` ,lekip

?il dnl ixz `l` dia zilc axerl ok m` ,zeter xyr dryza dizilc xg`e oipniq
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`oifgeקנד mipya cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

ïë íàxyp azkc il dnl ,slinl opira dipfrnc Ð?:dpin rny diazkcn `l`

.xedh dipfre qxt oin opi`y cg` oniqa mi`ad zeter x`ye dipfrn sliz `l

ixz oky lke ,lek` cg dil zi` `d ,lekiz `l llk dil zilc sliz xypnc

dil zi`c ab lr s` ,inp axere .cga edpixykz `lc qxte dipfrn ueg ,`zlze

s` ,oiyxetnd zeter x`ye .lekiz `l ixz

hxt ikdlc ,`l Ð `zlz edl zi`c ab lr

.`xizidl xypn ez`c meyn ,`xw eda

øùð àðîçø áúëã àîòè àìàmeyn Ð

.xedh cg` oniqc edl miw ikdåàì àä
äéðæòå ñøôî óìéì àðéîà äåä éëäÐ

.cg` oniqa dixykz `lcïéãîìî ïéàÐ

dipin slinle ,iiexe`l iz` oniq cga i`c

.dipin jci` izile cg aezkil Ð `nhc

éàäá àëéì éàäá àëéàãoniq eze` Ð

oiaezk ipy e`l jkld .dfa epi` dfa epyiy

i`c ,ikixv jxvin `dc ,edpip cg`k oi`ad

`ed `pniq i`da :`pin` ded qxt aizk

Ð lek` dipfrc `pniqa la` ,lekiz `lc

Ð dipfr azk i`e ,dipfr jixhvi` ikdl

,ikixv ediiexzc oeike .dipin iz` `l qxt

`l cg` oniqac ediipin slip :`pin` ded

.xyp `pngx azk Ð lekizíéøùò éãëî
ïä ïéàîè úåôåò äòáøàå`ki` edlekae Ð

xyt` i`e ,axern xa dxdh ipniq dyly

i`de ,ipdn cga dizil qxta dizi`c i`dc

ol azke .ipdn cga dizil dipfra dizi`c

`edda dilkiz `lc cg lka ipnif ixz

,cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eede ,`pniq

`lc eiptl oi`ad zeter x`yl oicnln oi`e

oi`c oeike .ipniq ixz ipdn cga dilkiz

jixhvi`c `xeqi` ol iziz `pn ,oicnln

diixyinl xypåäìåëá éøãä àúìú ?Ð

oin oia ,olek ,xnelk .oleka oixfeg dylyd

mipy oze` Ð mipy el yic axer oiae ,ediipin mixyr epiidc ,dyly el yiy

mixfegd oiiepnd oipniq dyly lkn [cg`a] (cg`k) epi` iriaxde .od dyly el`n

`vnpe .exiaga epyi iriaxde .dipfra i` qxta i` dizi` dyly jpdn cge .mda

.zg` mrt `l` xn`p `l df oniqyäéðéî óìéð àîéúã åäî`ad ser xeq`l Ð

`pniq `edd edip i`n erci `l `dc ,elld mipniqd lkn dfi`a ,cg` oniqa

dil zilc `ed i`d :`xninl ,xyp `z` ikdl Ð dipin slinl dicegl azki`c

:opiqxb ikd .xedh Ð cg` oniqa `ad ser `d ,llkàðîçø áéúëã íéøåú àìà
éì äîìelit` `dc ,ekixhvi` `l Ð ediitebl i`e .opitli ediipin e`le li`ed Ð

.xedh cg` oniqaïáø÷ìipzwc i`de .xg` ser `le oaxwl mixyk ocal ody Ð

,dxdh ipniq icin ediipin slinl jixhvi` `l Ð "lk s`" xn`we ,lirl `pz edl

,ol ixe` `nlra `pniq `l` .drax`a oky lke ,xypn ol `wtp cg` oniqa `dc

`l` :iqxbc zi`e .oda oiwelg oixezde xypdy oze` Ð dxdh ipniq od el`y

,`awer axc divexiz i`n ok m` `dc ,okzi `le .`zkld i`nl `pz ipzwc oixez

oaxwl :xn`wc?oda yie li`ed oaxwl oilebpxz iaxn "lk s`" xninl `ki` inc

mipniq drax`?leki :mipdk zxeza `ipze .aezkd oda dpy minrt dnk `lde

oaxwl xyk `di ser lk?ser jl oi` Ð 'ebe "mixezd on aixwde" xnel cenlz

.dpei ipae mixez `l` xyk
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óìéðå?il dnl "epinl" ok m` :xninl ivn ied Ð axernéãëîzeter drax`e mixyr

qxta dizi`c i`dc xyt` i`e ,axern xa dxdh ipniq dyly `ki` edlekae Ð md mi`nh

`lc cge cg lk oipnif ixz ol azke .ipda dizil inp dipfra `zi`c i`de ,ipdn cga dizil

oi`ad zeter x`yl oicnln oi`e ,cg`k mi`ad miaezk ipy dil dede ,`pniq i`da dilkiz

oeike .mipniq ixz ipdn cga dilkiz `lc epiptl

xyp jixhvi`c ,`xeqi` ol `pn ,oicnln oi`c

`de :xn`z m`e .qxhpewa yxit jk ?diixynl

iyily oniq eze` xizdl xyp jixhvi` izk`

dryza `l` dipfra `le qxta `l dizilc

`zyd `dc ,xeq`c `pin` dedc ,ediicegl xyr

dicegl oniq eze`a ,opilk` `l `zlza

ixz ipdn cga opixq` ded `lc idp ?`irain

ipy eedc meyn ,dipfre qxta edpzi`c mipniq

xyr dryza edpzi`c oeik cg`k oi`ad oiaezk

iziid iyily oniq eze`a mewn lkn ,zeter

axera `ed iyily eze`c `pin` ded i`e !xqe`

Ð miaezk ipy eed inp `zydc ,`gip ded Ð

`l ikd e`la ,edine .zeter xyr dryze axer

oniq eze`a xeq`l il did oipnc ,icin dyw

,llk opitli `l zeter xyr dryznc ?iyily

dryz edl eedc ,xnege lwa `le epivn dna `l

wiqne .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk xyr

qxta e` dizi` edleka ixcdc `zlz jpdn cgc

oniqy `vnp ,exiaga epyi iriaxde ,dipfra e`

slipc `nizc edn .zg` mrt `l` xn`p `l df

on cg`a cg` oniqa `ad ser xeq`l dipin

`edd edip i`n opirci `l `dc ,elld oipniqd

ikdl Ð dipin slinl dicegl aizki`c oniq

,`nh llk dil zilc `ed i`d :xninl ,xyp `z`

yxit jk ,xedh Ð cg` oniqa `ad sera `d

edip i`n dil opirci `lc yxit mpgae .qxhpewa

.dipin slinl dicegl aizki`c oniq `edd

mixikn eidy ,ziyixtck ,dil opirci elit`c

xeq`l dipin opitli `lc xninl xyp jixhvi` mewn lkn ,seypie qeke znypze jly

oniqa xeq`l ycgd oniq dia zi`c i`dn slinl ivn ded ikide :xn`z m`e .oniq `edda

ixcdc oipniq dyly ipdn cg dia zi`c `edd `pngx azkc il dnl ok m` ?dfk cg`

lk` `l `zlza `zyd ?edlekacga oyid oniq aizk ikdl i`ce `l` ?`irain cga ,opi

iz`c ,jixhvi` `l diteblc .oiaezk ipy zeyrle ,ycgd on mb sliz `lc xnel ,jpdn

iaiyg edlekc ,llk opitli `l edpdnc ,`id `kxit e`l !zeter xyr dryzn xnege lwn

cg dia zi`c `eddl `pngx dihxt ikdle ,ziyixtck cg`k mi`ad miaezk xyr dryzn

dipin opitli `lc ,axerl hxt inp ikdle ,zeter xyr dryz ly oipniq dyly jpdn oniq

`l zeter xyr dryznc xg`ne :xn`z m`e .oipniq dyly jpdn cg lka opilk`e llk

cg` `eddn dipin slip ok m` ,ediipniqn cg dia zi`c cg azkinl jixv jkle ,opixnb

jiiy `lc :xnel yie !diazkinl jixvc oeik ,miaezk ipy opi` dzrc ,dia diazkinl jixvc

mipy lr mixzid oze` lkn zeter xyr dryzn opixnb `l `dc .llk dipin slinl

mipyn edpitlinl epivn `lc ,edpiazknl `xw jixhv`c meyn ,miaezkd mipey`xd

`zyd od ixde ,dipin slinl `kil inp ikd .cg`k mi`ad miaezk ipy eedc ,mipey`xd

oipra `ibeqd lk xnel yi cere .oipnif mixyr aezk oniq eze`y ,cg`k mi`ad miaezk ipy

ediipin i`c meyn ,xnelk ,cg`k mi`ad miaezk ipy dipfre qxt ayig dlgznc :xg`

`ad serc opitli ded cgne ,dipfrn e` qxtn e` wezyil ok m` ,cg` oniqa `nhl opitli

eze`a :`pin` ded qxt `l` aizk `l i` ,`niz ike .exiagl oicd `ede ,`nh cg` oniqa

epi` ok m` ,zeter xyr dryz x`ya ied oniq eze`c oeik `d .`cixb oniq eze`a xedhe ,aeyg oniq ied oniq eze`c `ni` Ð xg` oniq ea yiy dipfra la` ,`nh qxta epyiy oniq

miaezk ipy eedc xninl Ð diazk ikdl `l` .qxtn dl opitlie dipfr azknl jixv did `le ,envr ipta `ed oky lk Ð `nh ied (iccd) dicda ixz `ki` ikc .envr ipta xdhl aeyg

dryza yiy oniq eze`n cg` oniqa `nhl ztli ikc ,miaezk ipy eed `l `zyde .zeter xyr dryza dizilc dipfra e` qxta cg` oniq `ki`c ,ipyne !oicnln oi`e cg`k mi`ad

yiy i`ce `eddn la` .`nh ser meya dizilc ,xdhl xzei aeyg oniq `edy `pin` `edc ,ycg oniq eze` meyn jixhvi`c ,il dnl `pngx azkc jci` :xninl ivn `l Ð zeter xyr

ly cg` oniq ea yiy eze`n i`c ,dyw edine .xdhl xzei aeyg epi` eze`c ?il dnl zeter xyr dryzay oniq ea yiy eze` ,ok m`c ,cg` oniqa `nhl opitli ded `l ycgd oniq ea

`lc ,oipniq dyly x`yn cg`a oky lke ,`nh oniq eze`a `ad ser lkc dipin opitli dede ,ycgd oniq `l` llk aezkil `l Ð cg` oniqa `ad ser `nhl ztli zeter xyr dryz

cnll iz` `nlic ?jka dne ?jpdn cgaye zeter xyr dryzn ely dxdh oniqy eze` miaezk ipy aiyg dnlc ,qxhpewd yexitl dyw edine .xwir qxhpewd yexite !zeter x`ya ipdn

dxdh ipniq dylyn cg` el yiy ea `veik lre envr lrlr mixzid oze`l llk enc `le .cg`k mi`ad miaezk xyr dryzk edlekc ,iz` ded `l zeter xyr dryznc .mi`nhc

`kd la` .wezyil edlek x`yne cg `l` aezkil `l ediipin opitlic `zi` m`c meyn epiid ,ediipin opitli `lc ediitebl ikixvc ab lr s`c .zeter xyr dryz ly mipey`xd mipy

ipd aizk `le dipfra e` qxta dizi`c cg aizk i`e .cg`k oi`ad oiaezk xyr dryz eedc meyn ,xyr dryzn sili `l Ð dipfra e` qxta dizi`c cg aizk `l i` ?wezyil i`n

dryz mze`l llk inc `le .dipfra e` qxta dizi`c icigid oniqn slip mlerle .ediiexz ikixv ikdle ,exy dyly e` mipy la` ,`xiq` oniq cga `wec :`pin` ded ok m` ,xyr dryz

.cg `l` aezkil `le ,edlekn wezyil Ð ediipin opitlic `zi` m`e mlek miey mdc ,mipyd lr mixzid ediiteb xyr
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àúìz ;ïéðîéñ äòaøàå¯íäî íéøNò ,eäleëa éøãä §©§¨¨¦¨¦§¨¨¨§¦§§¤§¦¥¤

¯ìLìL äLéøúe ,äL¯áøBòaãç ,¯ãçå ,ñøôa §¨§¨§¥§¥©§¤¤§©
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oileg(iyiy meil)

xizde xypn a` oipa `iig iax cnl recn :zeywdl `xnbd dkiynn
,cg` oniqa `ad seráøBòî óìéìå,axern a` oipaa cnliy -äî §¥©¥¥©

àì éøz íúä`l mewn lkn dxdh ipniq ipy el yiy s` axer dn ± ¨¨§¥Ÿ
,dlik`a xzedàì éøz ìk óàmipniq ipy wx el yiy ser lk mb - ©¨§¥Ÿ

.dlik`a xzen didi `l
:`xnbd zvxznïk íàipy el yiy ser elit`y axern cnlp m` - ¦¥

,dyw didi ,dlik`a xeq` dxdh ipniqàðîçø áúëc äiðæòå ñøt¤¤§¨§¦¨§¨©©£¨¨
éì änìwx mdl yi `lde ,dlik`a mixeq`y dxezd dhxt recn - ¨¨¦

,xnege lwn mcnell xyt`e cg` dxdh oniqdéì úéàc àzLä©§¨§¦¥
ïðéìëà àì éøzyiy ser elit`y axern a` oipa epl yiy eiykr - §¥Ÿ©§¦¨

,elke`l xeq` dxdh ipniq ipy elãç déì úéàcwx el yiy ser - §¦¥©
cg` dxdh oniqàéòaéîxg`ne .elke`l xeq`y weqt jixv m`d - ¦©§¨

xqgy s` ,dlik`a mixeq` dipfre qxty aezkl dkxved dxezdy
.axern a` oipa micnel `ly gxkda ,dxdh ipniq dyly mdl

:zeywdl `xnbd dtiqenøîâéðåa` oipa cnlpe -äiðæòå ñøtî §¦§©¦¤¤§¨§¦¨
yiy ser lk s` ,dlik`a mixeq` mde cg` dxdh oniq mdl yiy
ipy zegtl el didiy cr ,dlik`a xeq` didi cg` dxdh oniq wx el

.dxdh ipniq
:`xnbd zvxznïk íàyiy ser elit`y dipfre qxtn cnlp m` - ¦¥

dyw didi ,dlik`a xeq` cg` dxdh oniq elàðîçø áúëc øLð¤¤§¨©©£¨¨
éì änìmey el oi` ixde ,dlik`a xeq` xypy dxezd dhxt recn - ¨¨¦

,xnege lwn eze` cenll xyt` ok m`e ,dxdh oniqúéàc àzLä©§¨§¦
ïðéìëà àì ãç déìel yiy ser elit`y a` oipa epl yiy eiykr - ¥©Ÿ©§¦¨

,elke`l xeq` cg` dxdh oniqììk déì úéìcllk el oi`y xyp - §¥¥§¨
dxdh ipniqàéòaéîxg`ne .elke`l xeq`y weqt jixv m`d - ¦©§¨

el oi`y it lr s` ,dlik`a xeq` xypy aezkl dkxved dxezdy
.dipfre qxtn a` oipa micnl `ly gxkda ,dxdh ipniq llk

:`xnbd dwiqnàlàzpeek jke ,xypn yxcp a` oipad gxkda ¤¨
,yxciy dxezdìeëéz àìc àeä ììk déì úéìc øLðxyp `weec ± ¤¤§¥¥§¨§Ÿ¥

,elk`l oi` dxdh ipniq llka el oi`yãç déì úéàc àäla` - ¨§¦¥©
,dxdh ly cg` oniq elit` el yiy ser.ìBëà¡

dipfre qxtn cnel iziid xyp ilay ,dxn`y dn lr dywn `xnbd
:cg` oniq el yiy ser xeq`løLð àðîçø áúëc àîòè àlàå- §¤¨©§¨§¨©©£¨¨¤¤

zngn wx `ed ,dipfre qxtn a` oipa micnl `ly mrhd mpn`d
,'xyp' xn`pyéëä åàì àäxypy dxeza aezk did `l m` la` - ¨¨¨¦
,dlik`a xeq`óìéì àðéîà äåäser xeq`l cnlpy xne` iziid - £¨£¦¨¥©

a` oipaa cg` oniqa `ad,äiðæòå ñøtîxnel jiiy cvik dxe`kle ¦¤¤§¨§¦¨
,okdéì äåäixde ±äiðæòå ñøtmdãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL- £¨¥¤¤§¨§¦¨§¥§¦©¨¦§¤¨

`ed cg` oniq el yiy sery] cg` oic cnll mi`ad miweqt ipy
,[`nhåy llk yiïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLxyt` i` - §§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

.a` oipa mdn cenll
:`xnbd zvxznéøéîb,minkg elaiw -éàäa àkéì éàäa àkéàc §¦¥§¦¨§©¥¨§©

éàäa àkéì éàäa àkéàãeyiye ,dfa epi` dfa yiy dxdh oniqd - §¦¨§©¥¨§©
dzid m` ,dxdh oniq eze` z` mdipyl oi`y xg`ne ,dfa epi` dfa

okle ,xizn ipyd oniqdy xne` iziid mdn cg` wx zazek dxezd
,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi`e ,mdipy aezkl dxezd dkxved
ser lk xeq`l mdn cenll xyt` did xyp aezk did `l m` okle

.dipfrd ly e` qxtd ly mipniqdn cg` z` el yiy
mi`ad miaezk ipy o`k yi z`f lkay zeywdl dtiqen `xnbd

:cg`kéãkîixd -eåä íéàîè úBôBò äòaøàå íéøNòmixyr - ¦§¦¤§¦§©§¨¨§¥¦¨
yiy minkg cia laewne ,dxeza mixkfen mi`nh zeter drax`e
cg` lka yi dipfrae qxtay xg`ne ,dxdh ipniq dyly maexl
oniq eze` epi` qxta `vnpd dxdh oniqde ,cg` dxdh oniq mdn

dhok m` ,dipfra `vnpd dxðäa àkéàc ãçc øLôà éààkéì C ¦¤§¨§©§¦¨§¨¨¥¨
éðäacg`a didi `l dipfre qxta yiy mipniqdn cg`y okzi `l - §¨¥

,mi`nhd zeterdneoniq eze` iablíéàaä íéáeúë éðL eäì eåä̈§§¥§¦©¨¦
.ãçàkxyt` did `l ,xyp xn`p did `l m` mby ,dyw ok m`e §¤¨

.dipfre qxtn a` oipa cenll
:`xnbd zvxznéøéîby minkg elaiw -úBôBò äòaøàå íéøNò §¦¥¤§¦§©§¨¨

eåä íéàîè,[mpyi-]ïéðîéñ äòaøàå,mda mi`vnp dxdh ly §¥¦¨§©§¨¨¦¨¦
eäleëa éøãä àúìzlka mnvr lr mixfeg mkezn dyly - §¨¨©§¥§§

,cvik ,zeterdíéøNòzeterìL ,íäîìL äLäLcg` lka yi - ¤§¦¥¤§Ÿ¨§Ÿ¨
mdn cg`e,elld mipniqd zyly lk z`áøBòa éøúemipye - §¥§¥

,axera mi`vnp elld dxdhd ipniq zylynyi okeãçå ñøôa ãç©§¤¤§©
äiðæòa,mdn cg` lka cg` dxdh oniq -déúéì àäa déúéàc §¨§¦¨§¦¥§¨¥¥
àäaoniqd ,mdn cg`e ,dipfra `vnp epi` qxta `vnpd oniqd - §¨

zeterd x`y lka `vnp epi`y ,iriaxd oniqd `ed el yiy
ixdy ,'cg`a mi`ad miaezk ipy' epi` ,ser eze`y xg`ne .mi`nhd

,ea wx `vnp iriaxd dxdh oniqdéìéì àîéúc eäîdépéî óiziid - ©§¥¨¥¦¦¥
eze` z` el yiy ser lky xne`epnn cnlp ,iriaxd dxdh oniq

oniq mey el oi`y xypd z` xeq`l epilr didy oky lke ,exqe`l
okl .dxdhàðîçø áúk[dxezd-],øLð,a` oipa yexcpy ick ¨©©£¨¨¤¤

`weecyììk déì úéìc øLðdxdh ipniq llka el oi`y -àeä ¤¤§¥¥§¨
ìeëéz àìc,lek`l oi` eze` -àkéà àä,ser epyi m` la` -úéàc §Ÿ¥¨¦¨§¦

ãç déì,cg` dxdh oniq elit` el yiy -.ìBëà ¥©¡
xg`n :`xnbd dywn .mixezn cnlp dn `xnbd zxxan dzr
ipniq el oi`y ser wxy xypn a` oipa micnly dwiqn `xnbde

,`nh `ed ixd llk dxdhéì änì àðîçø áúëc ïéøBz àlà- ¤¨¦§¨©©£¨¨¨¨¦
oi` ixde ,dlik`a mixzen mixezy aezkl dxezd dkixv recn
z` xizdle ,mipniq drax`a `weec xizdl a` oipa mdn micnl
`ed cg` oniq wx el yiy ser elit` ixdy weqt jixv oi` mnvr

.xzen
:`xnbd zvxzn,àîç øa àá÷eò áø øîàdxeza xn`py dn ¨©©§¨©¨¨

epiid mixezïaø÷ìj` ,oaxwl mixyk dpei ipae mixez wxy cnll - §¨§¨
.dlik`a mixyk zeter dfi` mdn micnl `l zn`a

:dxdhd ipniqn wlg wx mdl yiy zetera weqrl dkiynn `xnbd
,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oileg(iying meil)

eðà,dfa df miaaxerne mikenq z`vl epkxce ,ep` miaxy ,mi`ycd ¨
,dfn df mixkip ep` oi` ixd ,cal ayr lk z`vl mixdfp ep` oi` m`

änëå änk úçà ìòwegx cg` lk ,cxtpa z`vl epilr lheny ©©©©¨§©¨
,exiagn,Bðéîì àöé ãçàå ãçà ìk ãiîxn`py(ai ` my)`vFYe' ¦¨¨¤¨§¤¨¨¨§¦©¥

,ok rxi`yke .'Edpinl rxf rixfn aUr `WC ux`díìBòä øN çút ¨¨¤¤¤¥¤©§¦©¤©§¦¥¨©©¨¨

,'åéNòîa 'ä çîNé ,íìBòì 'ä ãBáë éäé' øîàå'd ly eceaky itl §¨©§¦§§¨¦§©§©£¨
.eiyrna 'd gnyi okle ,eizevna mixidf mlek xy`k daxzn

:mi`lk zeklda wtq d`ian `xnbdéòawtzqd -,àðéáømc` ¨¥¨¦¨
y,äæ áb ìò äæ íéàLã éðL áékøä¦§¦§¥§¨¦¤©©¤
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oileg(ycew zay meil)

ïäa é÷a äéä,dipfrd oine qxtd oin z` xikne iwa mc` m` - ¨¨¨¦¨¤
ïäéúBîLáe,dipfre qxt miiexw zeter dfi` rcei `ed oke -óBò ¦§¥¤

àaäeiptlïîéñadxdh,ãçà`ed ixd,øBäèd`ex `edy oeik ©¨§¦¨¤¨¨
dfa mrhde .dipfr e` qxt eny oi` oke ,dipfrl e` qxtl dnec epi`y

lirl x`eank `ed(:`q)zeterd lkny zxeqn minkgl yiy
zeterd x`y lkl j` ,cg` dxdh oniq yi dipfre qxtl wx mi`nhd
dyly e` mipy mdl yiy e` ,dxdh ipniq llk oi`y e` mi`nhd
xikn e`vende ,cg` oniq wx ea yiy df ser ok m`e .dxdh ipniq
z` `vny mc`d m` j` .xedh `edy rcei ,dipfr e` qxt df oi`y

serdïäa é÷a äéä àìdipfre qxta -ïäéúBîLáezeter el` - Ÿ¨¨¨¦¨¤¦§¥¤
ser eiptl `ae ,'dipfr' e` 'qxt' miiexwïîéñadxdh,ãçàserd §¦¨¤¨

àîèser eiptl `a m` j` .dipfr e` qxt `ed `ny ,wtqnéðLa ¨¥¦§¥
ïéðîéñserd ,dxdh ipniq ipy el yiy -øékiL àeäå ,øBäèmc` ¦¨¦¨§¤©¦

d z` df,áøBòipy el yiy mi`nhd zeterd ipinn cigid `edy ¥
df sery rceie ,axerd z` xikn serd z` `vend m`e ,dxdh ipniq

.xedh ser `edy gxkda ,axer epi`
xikn `edy jka ic ike :`xnbd dywnàì eúå ,áøBòjixv epi`e - ¥§Ÿ

,mitqep zeter xikdlàéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa(eh `i `xwie)z`' §¨©§¨¥
weqta xn`py dn `ziixad zyxece ,'Fpinl axr lMäæ ,'áøBò'oin ¨Ÿ¥§¦¥¤

iexwd serd.áøBòweqta xn`py dne,øîBà øæòéìà éaø ,'Bðéîì' ¥§¦©¦¡¦¤¤¥
øéæøfä úà àéáäì,`nh `ed s`yixdy ,axerd oin `edy oeik §¨¦¤©©§¦

.miaxerd mr cgia oekyl libx xifxfde ,dxdh ipniq ipy yi mdipyl
Bì eøîàminkgäãeäéaL àzøîz øôk éLðà àìäå ,øæòéìà éaøì ¨§§©¦¡¦¤¤©£Ÿ©§¥§©§©§¨¤¦¨

ïúBà íéìëBà eéämixifxfd z` -÷ôæ ïäì LiL éðtîqik - ¨§¦¨¦§¥¤¥¨¤¤¤
ipniq ipyn cg` dfe ,oawxewl xaery iptl my uawzn lke`dy

.axera oi`y dxdhdíäì øîà,xfril` iaxïä óàxtk iyp`-] ¨©¨¤©¥
[`zxnz,ïécä úà ïzéì ïéãéúò`edy ,xifxfd z` milke` mdy £¦¦¦¥¤©¦

axerd ly dxdhd ipniqn mipey dxdh ipniq ipy el yiy s`e .`nh
.enir okey `ed ixdy ,epin `ed z`f lkaixad dkiynn:`ziøác̈¨

,øçàaxer iabl xn`pàéáäì ,'eäðéîì'd z`äðáì úéðeðñ`idy ©¥§¦¥§¨¦§¦§¨¨
,d`nhe axerd oinBì eøîà .øæòéìà éaø éøác,minkgéLðà àìäå ¦§¥©¦¡¦¤¤¨§©£Ÿ©§¥

óà ,íäì øîà .óì÷ð Bðá÷øwL éðtî ,BúBà íéìëBà ïBéìòä ìéìb̈¦¨¤§§¦¦§¥¤ª§§¨¦§¨¨©¨¤©
.ïécä úà ïzéì ïéãéúò ïäzeter yiy `ziixaa x`ean mipt lk lre ¥£¦¦¦¥¤©¦

cvik ok m`e ,dxdh ipniq ipy mdl yie axerd oinn mdy mitqep
z` xikiy ic ,dxdh ipniq ipy el yiy ser `vn m`y ongp ax xn`
oin z` mb xikdl eilr ixde ,axer df oi`y rcie cala axerd

.dxdh ipniq ipy yi el s`y ,axerd
:`xnbd zvxznàlà'axer xikiy `ede' xn`y dna ongp ax zpeek ¤¨

z` mb xikiy `iddáøBòenvråmbz`ìëmdy zeterd.áøBò ïéî ¥§¨¦¥
:mipniqdn wlg wx mdl yiy zeter oica dkldd z` d`ian `xnbd

àúëìä ,øîéîà øîà,`id dkldd -àaä óBòepiptlïîéña ¨©£¥©¦§§¨©¨§¦¨
dxdh,øBäè ,ãçà,dipfre qxta iwa epi` `vend m` elit`eàeäå ¤¨¨§

ñéøc àìc`ed m` j` ,qxec dfd serdy epi`x `ly i`pzae - §Ÿ¨¦
.`nh `ed ixd cg` dxdh oniq wx el yiy s` ,qxec

,øîéîàì éMà áø déì øîàoniq ea yiy ser zxzdy jixacl ¨©¥©©¦©£¥©
,dipfre qxta iwa e`vend `diy zkxvd `le ,cg` dxdháøc àä̈§©

éàî ïîçðoniq wx el yiy ser xizdl oi`y xn` ongp ax ixd - ©§¨©
zeterd lk z`e dipfrde qxtd z` xikn `ed m` `l` cg` dxdh
oinn `ed serd `ny yeygl eilr jka iwa epi` m`e ,jk miiexwd

.jkl yeygl jixv m`d ,oicd dn dkldl ok m`e ,dipfre qxtøîà̈©
déì,xnin`éì òéîL àìax xn`y dkldd z` 'izrny `l' - ¥Ÿ§¦©¦

,ongpéì àøéáñ àì øîBìk.yyg jka yiy xaeq ipi` -àkéà éàî §©Ÿ§¦¨¦©¦¨
,yeygl xyt` dnl -íeMîedfy yyg,äiðæòå ñøtmipin ixd ¦¤¤§¨§¦¨

el`eäðúéìmiievn mpi` -,áeMéaser `vende ,zeixacna `l` ¥§§§¦
.el` mipinn mdy yeygl jixv epi` aeyia

izy xdhnl gwle odkd deve' ,rxevn zxdh xcqa dxeza xn`p
'af`e zrlez ipye fx` ure zexdh zeig mixtv(c ci `xwie)`xnbd .

:rxevn zxdhl dxyk m`d zipepq oipra dpcóBò ,äãeäé áø øîà̈©©§¨
èøñîäjezig ila xyad z` rxewy -,,òøBöî úøäèì øLk ©§¨¥¨¥§¨¢©§¨

,dxeza xen`d xetvd `edyéaø da e÷ìçpL äðáì úéðeðñ àéä Bæå§¦§¦§¨¨¤¤§§¨©¦
íéîëçå øæòéìà,axer oin `id xfril` iax zrcly ,`ziixaa lirl ¡¦¤¤©£¨¦

,dxedh xetv `iadl rxevnd jixvy dxeza xn`py oeike ,d`nhe
lekie ,dxedh `id minkg zrcl j` ,rxevn zxdhl dleqt `id ixd

.d`iadl rxevnd
`id m`d minkge xfril` iax ewlgp zipepq efi`a dpc `xnbd

:dxedh e` d`nhdñøk àøeéça ,øîéîà øîàdqixky zipepqa - ¨©£¥©§¦¨¨§¥¨
,dpalàéøLc éâéìt àì àîìò élekxfril` iax ewlgp `l - ¥¨§¨Ÿ§¦¥§©§¨

.zxzen `id lkd ixacle ,minkgeéâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¥
dñøk à÷Bøéãa.dwexi dqixky zipepqa -ïðaøå ,øñà øæòéìà éaø §¦¨§¥¨©¦¡¦¤¤¨©§©¨¨

eøL.exizd -,øæòéìà éaøk àúëìäå.xq`y ¨§¦§§¨§©¦¡¦¤¤
:ef `xnina zxg` oeyl `xnbd d`ianéëä éðúî àøèeæ øîdpy - ©§¨©§¥¨¦

,jk xnin` ixac z`dñøk à÷Bøéãa,dwexi dqixky zipepqa - §¦¨§¥¨
éâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì àîìò élek`id mzwelgne ±àøeéçãa ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦¦§¦¥¦§¦¨¨

dñøk,dpal dqixky zipepqa -eøL ïðaøå ,øñà øæòéìà éaø- §¥¨©¦¡¦¤¤¨©§©¨¨¨
.exizdeøLc ,ïðaøk àúëìäådqixky zipepqd z` exizdy - §¦§§¨§©¨¨§¨
.dpal

:`xnbd zl`eyéâéìt dñøk àøeéça øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§¦¨¨§¥¨§¦¥
,dpal dqixky zipepqa ewlgp minkge xfril` iaxy xaeqd zrcl

éðz÷c eðééäoaen -xen`d 'epinl'y dxn`y lirl `ziixad oeyl ©§§¨¨¥
axer iabl dxeza,'äðáì úéðeðñ àéä Bæ'.dpal dqixk zn`a ixdy ¦§¦§¨¨

éâéìt à÷Bøéãa øîàc ïàîì àlàmzwelgny xaeqd zrcl la` ± ¤¨§©§¨©§¦¨§¦¥
,dwexi dqixky zipepqa,'äðáì úéðeðñ àéä Bæ' éàîmzwelgn ixde ©¦§¦§¨¨

:`xnbd daiyn .dwexia `idepiid 'dpal' `ziixaa diexw `idy dn
éúîëeàc ,ézác é÷etàìzexiwa zexcde zelcbd oze`n licadl - §©¥§¨¥§§§¥

.zexegy ody ,mizad
xn`päøåúá(ci ` `xwie)ïî áéø÷äå ,'äì Bðaø÷ äìò óBòä ïî íàå'§¦¦¨Ÿ¨¨§¨©§¦§¦¦

íéîëç ïàëî åãîìå .'Bðaø÷ úà äðBiä éða ïî Bà íéøzä`xtq) ©Ÿ¦¦§¥©¨¤¨§¨
(d"t ipiny,äðåé éðáå íéøåú ïéî ÷ø çáæîä éáâ ìò áéø÷äì øúåîù

íéîëç ïàëî åãîì ïëå .ïáø÷ì íáéø÷äì øåñà íéðéîä øàù êà
ìéòì(.ak)øîåìë ,'äðåé éðá'å ,íéìåãâ íéøåú ÷ø áéø÷äì øúåîù

.úåìåãâ íéðåé åà ,íéðè÷ íéøåú áéø÷äì øåñà êà ,úåðè÷ íéðåé
.äðåé åà øåú àåä íàä ïéî ìë ìò øøáì ùé ïëìå

ipa meyn dfi`e mixez meyn mixyk mipin dfi` zx`an `xnbd
:dpei,äãeäé éaø øîà ,äáçø øîàiexwd dpeid oinn serd,ìéñz ¨©©£¨¨©©¦§¨¨¦

ïéøBz íeMî ìeñtmeyn ,lecb `edyk ,'xez' oick eaixwdl xeq` - ¨¦¦
,mixez oinn epi`yäðBé éða íeMî øLëåoa' oick eaixwdl xzene - §¨¥¦§¥¨

iexwd ser oin j` .dpeid oinn `ede xg`n ,ohw `edyk ,'dpei
å ,éôéöàcenyy ser oin ok,ïéøBz íeMî ïéøLk ,äáçø ìL ïéøBz ¨¦¦§¦¤§¨¨§¥¦¦¦

,milecb mdyk maixwdl yie,äðBé éða íeMî ïéìeñôexeq`e §¦¦§¥¨
.miphw mdyk maixwdl

:`xnbd dywn,àðéè÷ áø øa ìàiðc áø áéúîdpyna epipydxt) ¨¦©¨¦¥©©§¦¨
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קנז oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxtzereay

ïäá é÷á äéä.dipfre qxt iexw in rceie ,dipfre qxta Ðøåäè ãçà ïîéñá àáä óåò
`ny opiyiig Ð qxt eny m` la` .dipfre qxt eny oi`e ,odl dnec oi`y rcei m` Ð

.`ed epinàîè ãçà ïîéñá.md dipfre qxt `ny Ðøåäè íéðîéñ éðùá`wtpc Ð

.axern ueg ,`zlz edl zi`c oi`nh zeter x`y lk wtqne ,dipfre qxt wtqn dil

øéæøæä* `ed Ð1.l"ipxehyi`åì ùéù éðôî
÷ôæ,axeray mipniq ipy oze`n df oi`e Ð

xfril` iaxle .mipy `l` el oi` mewn lkne

ewifgn miaxerd mr oekyl libxy iptn

:(a,av `nw `aa) ["laegd"a] `ipzcke ,epnn

jled xifxf mpg lr `l :xne` xfril` iax

.epin `edy iptn `l` ,axer lv`úéðåðñÐ

*2.`"liicpex`øåäè ãçà ïîéñá àáä óåò
`lc .odizenyae oda iwa oi` elit`e Ð

yxtnck ,od dipfre qxt `nlc opiyiig

.zexacna `l` aeyia igiky `lc ,dinwl

ñéøã àìã éìéî éðäåoniq dia opigkyn ik Ð

`lc dnk lk ,xedha dil opiwfgn Ð cg`

ozepd ser lky ,il d`xpe .qixcc dil opifg

elbxa ewifgne elke` `edyk lke`d lr elbx

t lv` elek lhpi `le cepi `ly`ed Ð ei

mizaa oilcby miaxerd jxc oke ,dqixc

* oixewy3.d"`ewéàî ïîçð áøã àäÐ

opiyiig Ð `l i`e ,iwa opirac lirl xn`c

.dipfre qxtlàëéà éàî.yegip i`nl Ð

èøñîä* Ð4.frla x"phxby`úøäèì
òøåöîdxeza xen`d "xetv" `edy Ð

.[ci `xwie]éëä éðúî àøèåæ øî`dl Ð

wqtc ,xnin`c `nw `pyill .xnin`c

axc dil zil Ð xq`c xfril` iaxk `zkld

`dc ,rxevn zxdhl dil xyknc dcedi

:opiqxb ikd .[my] aizk "zexedh"éðú÷ã åðééä
äðáì úéðåðñ,"da ewlgpy" opiqxb `le Ð

`zipzn` `l` ,i`w dcedi axc` e`lc

.dpal zipepq `iadl Ð "edpinl" :ipzwc

éúáã é÷åôàìzexiwa zexcde zelcbd Ð

.od zexegye ,mizadìéñú.`ed dpei oin Ð

ïéøåú íåùî ìåñôåe`iadl `a m` Ð

`nw wxta opixn`ck ,oixez zxeza oiwfiyn

.oileqt miphw ,mixyk milecb :(`,ak oileg)

.dphwa dpei meyn xykeéôéöàãoin Ð

.oixezäáçø ìù ïéøåú.ony jk Ð
ïéìñåô
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é÷á.irhnl izil `lc ,opira ediiexz Ð odizenyae odaïîéñáivn ded Ð `nh cg`

.dipfre qxt xikiy `ede ,xedh :xninléáøxifxfa Ð xifxfd z` `iadl xne` xfril`

.odl oinecd zeter x`y iieaxl `z` "epinl"c ecen la` .dilr opax ibiltc `ed

éðôîiaxe .axera edpzil oipniq jpdc rnyn Ð slwp epawxewy iptn wtf mdl yiy

oin eedc xyt` Ð ikd elit`c ,xaq xfril`

ly dxdh ipniq ipy oi` m` yegl oi`e ,axer

Ð oiey opi`c oeik :ixaq opaxe .oiey epine axer

epiax axda wgvi epiax axde .epin epi` ok m`

,f"rla l"iaxew oixew ep`y axera wca xi`n

did jk jezne ,wtfe dxizi rav` el yiy `vne

xtk iyp` `lde :`kdc `zzrny yxtl dvex

opi`y oda oixikn ok m` Ð oze` oilke` `zxnz

iwet`l wtf el yic `nrh iziin `le .axer oin

mrhd yxtn `l` .wtf el yi inp axerc ,axern

,dxdh ipniq ea oi`exy Ð eze` oilke` dnl

.qxec epi` mbe ,dxdh oniq `edy wtf el yiy

ser lkc `hiytc ,yxtl jxved `l df la`

,dil ilk`cn di`x iziin `linne .`nh qxecd

yexitl dywe .axer oin epi`y ea oixikn ok m`

el yi axer m`c ,xi`n epiaxa wgvi epiax axd

,slwp epawxw oi` ok m` Ð wtfe dxzi rav`

ser :ongp ax xn`cn ,ok xnel xyt` i`e .qxece

lre .axer xikiy `ede ,xedh oipniq ipya `ad

lkc ,qxec epi` Ð oipniq ipy jpdn cg jgxk

Ð axera iwetql `ki`cne .`nh qxecd ser

ep`y eze`c xyt`e !qxec epi` axerc dpin rny

enk Ð wtfe dxzi rav` ea yiy l"iaxew oixew

m` la` .zeter xyr dryzn iede ,qxec epi` ok

jxc rxfd `iveny xnelk ,wx `edy epl xxazp

"wlg"a xn`ck ,i`ce axer edf ok m` Ð dtd

daiza eynyy dylyn `edy (a,gw oixcdpq)

`a :xn`w ikdc yxtle wegcl jxhvpe .ewle

myl oi`ven ep`y :yexit Ð xedh oipniq ipya

q ipyiyilyd dia zilc ,`a epi` iyilyde ,oipni

m`e .e`l e` qxec `ed m` epwca `le ,i`cea

,`ed qxec `ny yegl oi` Ð axer df oi`y xikp

epine axer `l` qxec mipniq ipya ser oi`y

,`nh serd did ok m` Ð qxec did m`e ,cala

,exikny ,epi` epine axere .`nh qxecd ser lkc

ipniq ipy el did m` zeidl el did dn ok m`

.qxec epi` i`ce `l` ?d`neh ipniq ipye dxdh

zeter xyr dryza ewtzqp `l ,mewn lkne

mlekc xn`p ik ,oipniq `zlz edleka ixcdc

yiy `ed mixg`d mipniq dylyde ,oiqxec

`le ,`nh qxecd ser lkc opireny` xakc ,jinq `yix`c Ð xedh `edy recia slwp oawxwe wtfe dxzi rav` el yiy lk :ipzwc `dc ,qxhpewd yexitk df yexitl dpin `wtpe .mda

`inec ,xzei el oi`y epwcay rnyn mipniq ipya `dc ,ok rnyn oeyld oi` ,edine .edleka ixcd dylyd ik ,qxec epi`y cr ser mey elld oipniq dylya xizp `le .mz epiax yexitk

:xn`z m`e .cg` oniqa `ayk axer xikiy opira `lc rnyne ,axer wtq ied ok m` ,ol `wtqn i`c .cg` oniq `l` el oi`y epl xexac rnync ,`zrny dlekc "cg` oniqa `a"c

slwp epawxewe wtfc rnync ,dkldd hyt itl ,epine axera dxdh ipniq edlek dl zgkyn xfril` iaxle .dipfra e` qxta e` `l` dizilc ,edleka xcd `l iriax oniqc rnyn lirlc

`iig iaxk dkldc rnyne .xfril` iaxk dkld wqt jenqae .dxdh ipniq drax` `ki` epine axera ok m`e ,mixg`d dxdh ipniq ipy axerae ,dpal zipepqe xifxfa dxdh oniq mdy

el yi axery xn`c ,xi`n iaxa wgvi epiax axd yexitl elit`e .dipfra e` qxta `l` dl zgkyn `l cgc dicicl `pwiq`e ,xypl dnec epi`y itl xedh cg` oniqa `ad ser :xn`c

dxdh ipniq edlek edl zgkyn `nl` Ð lilb iyp` dil ilk`cn qixc `l inp qxcne ,ipzwck slwp epawxewe ,axer oin zipepq aiyg xfril` iaxc oeik mewn lkn ,wtfe dxizi rav`

.dtilwe wtf xfril` iax dil aiyg `le ,micia dtlwl `xfan `l zipepq ly epawxewe ,`ed ohw xifxf ly wtfc ,opaxe xfril` iax ibilt ikdac ,yxtl d`xpe !epine axeraàåäå`lc

yxit Ð qixci`c rnync ,cere !dxdh ipniq ipy el yiy `ed axer `ny ?xedh i`n` :dywe .qixcc dil opifg `lc dnk lk ,xedha dil opiwfgn cg` oniq dia zgkynck :qxhpewa

`l` iwetql `kil ezc ,qxec oi`c epiid cg` oniq eze`a ,xnelk Ð qixc `lc `edc :il d`xpe !qxec epi`c eda opiwfgnc oeik ?i`n`e ,eda `wtqn ded Ð aeyia igiky dipfre qxt ded

.`nh qxecd ser :opzd Ð qxec did m` la` .aeyia igiky `le ,dipfra e` qxta e`øîàyie ."iax" xn`w wdaen eax didy itle ,`nzq dcedi ax epiid Ð dcedi iax xn` dagx

xn` :dagx xn`c ,`zicanetc dagxk diaxc dinetn dizrny xnbe wiic :`nlra xn`c epiide .`xen` dcedi axn e` ,`pz dcedi iaxn rny i` dil wtqc meyn "iax" xn`wc miyxtn

!l`enyc dinyn wtq axc dinyn wtq dcedi ax iab (a,gi) `nw wxta lirl xn`ck ,qixb ixabc wtq elit`c .xninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .did letk eihq ziad xd dcedi ax

`edy it lr s` oeyld zepyl dvex did `le eax oeyla xne` didy dnn Ð dicic `weic epiid `l` .oizrnyc jd inp iiez`l dil ded Ð did letk eihqc `edd mzd iziin ikc ,cere

.(a,bi) migqtc `nw wxta xn`ck ,dzid zipeehv` :xninl dil dede ,"eihqn miptl eihq did letk eihq" xn`wc ,dpeyn oeyl

ifxk
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`oifgeקנח mipya cenr aq sc ± oey`x wxtzereay

úàèç éî ïéìñåôxg`l odit oidiabn `l` oivven oi`y iptn ,odn ezy m` Ð

,dk`ln mda zyrpy ink od ixde ,mditn miltep minde ,mind z` zehlewy

.ozlqet dk`lndy (`,bp) oihib zkqna ol `niiwcúööåîù éðôî äðåéä ïî õåç
.dk`ln dyrp `l mixzepd el`ae Ðàúéà íàå.`ed dpei oin liqzc Ðìéñú

àé÷îå õöåî,`ed dpei oin ikd elit`e Ð

`l` ,oivven oi` zeter x`ye .uven `dc

`iwn liqzc oeike .oezgzd mehxga oia`ey

dil dede ,zaxernd d`iwd iptn lqet

.dk`ln meyn ,inp i` .`nlra wexk

éðùôåë.inx` oeyla oixez ÐéðééöåöÐ

.onewn my lrïåé áåæàoin el` lke Ð

`nl` .ieel my odl yiy `l` ,od aef`

"ipiivev"c xaq dywn i`de !leqt ieel my

.onewn my lr `le ,`ed ieel myìë
äøåú ïúî íãå÷ åîù äðúùðùoebk Ð

aef` oebk ,dcitwde dxez dz`ae ,aef`

hnyp `le ,zenewn dnka dxez ezxikfdy

dpin rny ieel mya aef` aezkl `xwn epl

.`ed `citwéðùôåë.mixez ly oeyl Ð

éæøë éðä.oiabg Ðéôìç éáãÐ

.y"e`hxe`*àáøë éáã.aexk Ðïðé÷ìîå
óåòä õøù íåùî åäééìòwtq e`lc Ð

.oi`nh i`ce `l` ,edpipàãøö.`cxa Ð

äéðéî øá.epilrn xeq ,xnelk ,eicrlan Ð

`pligek `beqe `bepxd `bege `aeg

.inlyezàðéëñá óì÷ð ïðá÷øå÷ éðäåÐ

.oda mixxean oipniqd zyly x`ye

odl yi ixd Ð `ed seliw i` ,ol `wtqne

zeter lk wtqn e`vie ,oipniq drax`

`l` o`k oi` Ð `ed seliw e`l i`e .oi`nh

yiy oi`nh zeter x`y wtqae ,dyly

.oipniq dyly mdlóì÷éî äåä àìã
äéðá÷øå÷oipnif inp xedh ser ,`nl` Ð

!etlwl dywcúéðåîò àìå éðåîòdkld Ð

lr" :(bk mixac) aizkc ,l`xyia zgeex

ly dkxc oi`e ,"mkz` encw `l xy` xac

.mcwl dy`äìëàå äñøãã äåéæçde`x Ð

`zexib epiide .zlke`e zqxecy minkg

oileg) "xyad lk" wxta onwl opixn`c

`pyil ol `xy ,`zexib ol xq` :(a,hw

ep` oi`y jezne .enrhk enrhy `xeekc

yi epiptl `ad serc il d`xp ,mda oi`iwa

`zlebpxz jd `dc ,qexci `ny xnel

onf xg`le dxedha oiwifgn eid `nb`c

`l` epl lk`p ser oi`e .zqxecy de`x

,xedha epizea` epl exqny ser zxeqna

yi zxeqnae .yegl yi Ð epl exqn `lye

sery (a,bq oileg) onwl xn`ck ,jenql epl

.zxeqna lk`p xedhàèôøãðà øåáùÐ

.serd myàòéùø æåøéôdidy mc` my Ð

.mdipira ryx wfgenìéëàå ãéâæ åãøîÐ

.od zeter my mlek oke .cg` ser myàùåâîà äàåøô`ede ,sykn my Ð

.(`,dl) `nei zkqna ,dextd zia zkyl dyr
úá
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éæøëzetera oizrny dlekc ,ok rnyn `le .miabga ixii`c ,qxhpewa yxit Ð itlg iac

`l` !serd uxy meyn ediilr iwlc `hiyt Ð ixii` mi`nh miabga i` ,cere .ixii`

`lc ,ixiq` serd uxy mrhnc ol rnynwe .ux`d lr oivxeye ,ixii` c`n miphw zetera

.dxdh oniq ixqgnc meyn `le ,ser exwinéàîslwp opawxew oixedh zeter ediiwtq

slwp opawxew ipde slwp opawxew oi` oi`nhe

mipniqd yly x`ye :qxhpewa yxit Ð `pikqa

ixd Ð `ed seliw i` ol `wtqne ,oda mixxean

zeter lk wtqn e`vie dxdh ipniq drax` el yi

`l` o`k oi` Ð `ed seliw e`l i`e .oi`nhd

odl yiy od oi`nh zeter x`y wtqae ,dyly

dylyy jk jezn wcwcl yie .oipniq dyly

:epiid zeter xyr dryz ly dxdh ly oipniq

xnel xyt` i`e .qxec epi`e ,wtfe ,dxizi rav`

`ed slwp epawxew opixn` i`c ,xg` oipra

jpdl `ki`c oebk `kde ,zeter xyr dryza

.oikqa slwpc i`de dxdh ipniq ipy zewtq

`idd epiid oipniq ipy oze`n cg` m` ,`zyde

`l elit` ,dipfra e` qxta e` `l` dizilc

dipfre qxtc ,icinl yginl `kil Ð seliw aygi

,mipy mdl yi el`e ,cg` oniq `l` mdl oi`

.ycg oniq mdl oi` axere zeter xyr dryze

m` ,edleka ixcdc jpdn od oipniq ipy oze` m`e

xyr dryzn `nlic Ð inp seliw aeygiyk ok

eid mirceic xnel `xazqn `le .edpip zeter

oiwteqn eidy `l` ,zeter xyr dryzn mpi`y

icin e`vi Ð seliw seliwd m` jkld ,axera

oniq ,inp i` .axera wtql yi Ð e`l i`e ,axer

oi`y eid mirceie ,seliwd df mr mdl yi cg`

`de .dipfre qxta oiwteqn eidy `l` ,axer oin

epiid Ð aeyiia igiky `l dipfre qxta opixn`c

oiwtzqn eid el`ae ,mixxeande mirecid mze`

yxtl oi` mbe .wgec df lke .mdl oinecy itl

i`c ,oiwtzqn eide ,df mr cg` oniq mdl didy

ipy el yiy `ed axer `ny Ð slwp epawxw

`kil f` Ð slwp epawxw oi` m`e ,dxdh ipniq

meyn exye ,dipfra e` qxta e` `l` iwetql

,ok rnyn oeyld oi`c .aeyia igiky `lc

rnyn ,slwp opawxew mixedh zeter :xn`wcn

.xeq` Ð ikd e`l `d ,xedh Ð slwp epawxw i`c

ser lk xizdl yie .qxhpewd yexitk d`xp jkl

oi` dipfre qxtc .enr cg` oniqe slwp epawxwy

oi` zeter x`ye axere ,cg` oniq `l` mdl

yxit [l`ppg epiax] (miig iax) mbe .slwp opawxew

er iabepicia dlaw :xedh cg` oniqa `ad s

rnyn .slwp epawxew oniqd dfy epizea`n

qxta e` `l` zgkyn `lc `eddc xnel dvexy

yxity it lr s` .slwp epawxew edf Ð dipfra e`

edleka ixcd `zlz iab lirl l`ppg epiax

mipy el yi axer ,dyly dyly mdn mixyr

oebk Ð llk el oi` xyp cg` odl yi dipfre qxte

rav`e slwp opawxwe wtf mixyr el`a yiy

qxte .dlrnl mixkfpd dyly el`n mipy el yi axerde .oilke`e oiqxec la` ,dxizi

`le wtf `l ,llk dylyd el`n epi` xg`de dylyd el`n cg` el yi mdn cg` ,dipfre

oniqa `ad serl dfn cenlp `pin` dede .qxec epi` la` ,slwp oawxw `le dxizi rav`

.edleka xcd `lc `edd epiid slwp oawxwy yxity enk `l` ,zn`d `ed jky xeaq did `le ,`nlra oniql `l` azk `l df lk .epeyl o`k cr ,xyp aizk jkitl ,`nh `edy cg`d

.wtf el oi` la` ,dxizi rav` el yie slwp epawxw ixdy ,`ed xedh ser Ð frla `"peew oixewy ser eze` ok m` ,enr cg` oniqe slwp epawxwy ser lk xizdl yiy ,izyxity dn itle

oniq `ed wtfc xnel jk jezn d`xp dide !mc`k zezql mdl yi `tetiwe `ixwc (`,bk dcp) "zltnd" wxta opixn`e ,mc`k zezql el yi ixdy ,seypi e` qek `edy `xazqnc :dniz dfe

oi` ,df itle .dxdh ipniq dyly dnr el yie ,qxec epi` `ny Ð zeter xyr dryzn ody seypie qekl dnecc o"eew oixewy ser eze`e .dipfra e` qxta e` `l` gkzyn `lc ,iriaxd

ser `l` ,dipfre qxt `la axere zeter x`ya dxdh ipniq edlek edl zgkync `vnpe ,dxizi rav`e wtf el yi `dc ,axer df `diy frla l"iaxew oixew ep`y ser eze`c xnel `xaq

xedh o"eew eze`c xyt`e .`tetiwe `ixw epi`y ser x`ya s` mda `veik e` ,xnelk Ð `tetiwe `ixwa `l` xn` `l xi`n iax s`e :xn`w ikdc ,dcpc `idd ayil yi edine .didi xedh

.cer mkgie mkgl oze ,eze` oiadl leki wcwcnde .qxec epi` axerc izyxit lirl ,edine .axer oin didi `l l"iaxew eze`e .qxec `edy epl xxazi m` `ed axer oin `ny e` ,`ed

àúìåâðøúdfa oiae dfa oiae ,jk mi`exwd md mipin ipy `l` .xedh Ð xedhd on `veid lkc ,xeq` xkfde zxzen dawpdy yxtl oi` Ð `xiq` `nb`c `lebpxz `ixy `nb`c

.oiey dawpde xkfdäåéæçeid dlgzn Ð dlk`e dqxcc opaxigiky `lc ,dipfre qxtl opiyiig `lc ,eze` milke` eid dicegl `pniq i`dae .dlk`e dqxc `lc mixeaq

.`ed dipfre qxt oinn e`lc dieba dil miw e` .aeyia
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc oileg(ycew zay meil)

úàhç éîa ïéìñBtinn ezy md m` m`y ,dnec` dxt xt` in - §¦§¥©¨
ly oezgzd wlga mind z` mihlew mdy iptn ,mind elqtp z`hg
mindn zvwne ,mze` mirleae dtd z` midiabn jk xg`e ,mehxgd
zaygp zezyl ick dta mind zai`yy oeike ,ilkl dxfga miltep

.mind milqtp ,dk`ln,äðBiä ïî õeç,mind z` zlqet dpi`y ¦©¨
L éðtî`idúööBnmithep min oi`y oeike ,cin zrleae mind z` ¦§¥¤¤¤

z` l`ipc ax miiqn .mzexyka z`hgd in mix`yp ,ilkl ditn
:eziiyewàúéà íàåiax ixack ,dpei oin `ed mb liqz ok` m`e - §¦¦¨

,zlqet dpi` dpei wxy `ziixad dazk recn ok m` ,dcediéðúéì¦§¥
z`hgd in z` oilqet zeterd lky zepyl `ziixal did -õeç

,ìéñúå äðBiî`ed s`y xazqne ,dpeid oinn `ed liqzde xg`n ¦¨§¨¦
.eziizya z`hgd in z` lqet epi`e ,uven

:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîà`ede xg`n ,uven liqzd mb mpn` ¨©©¦¥¨
yiy oeik ,z`hgd in z` zlqet eziizy ok it lr s` j` ,dpei oinn

y ,dpeid oial epia weligäæliqzd -àé÷îe õöBîmindn wlg ¤¥¥¦
,z`hgd in z` milqet `iwn `edy minde ,uvnyäæådpeid - §¤

,àé÷î Bðéàå õöBî.dpeid ziizya milqtp mind oi` okle ¥§¥¥¦
éðééöeö éðLôek éðä ,äãeäé áø øîàiexwd mewn ly mixez - ¨©©§¨¨¥§¨¥§¨¥

ipiivev.äáçø ìL ïéøBz ïä ïäå ,çaæî éaâì íéøLk§¥¦§©¥¦§¥©§¥¥¦¤§¨¨
:`xnbd dywn,éáéúéîdxeza xkfedy aef` iabl ,`ziixaa epipy ¥¦¥

`l` xyk oi` ,zenewn cere rxevn zxdh iabl'áBæà',mzqàìå ¥§Ÿ
iexwd oinéìçBk áBæà àìå ,ïBé áBæààìå ,éîBø áBæà àìå ,aef` ¥§Ÿ¥£¦§Ÿ¥¦§Ÿ

.éååì íL Bì LiL áBæà ìk àìå ,éøaãîdxn` dxezdy meyn ¦§¨¦§Ÿ¨¥¤¥¥§©
my ila aef` iexwd oind z` `weec e`iaiy dcitwde ,mzq 'aef`'
mdl oi`y mixez wx xiykdl yiy ,'mixez'a oicd `ed ok m`e .ieel
.dagx ly mixez e` ,ipiivev ixez dcedi ax xiykd recne ,ieel my

:`xnbd zvxznìk ,éiaà øîàoinïzî íãB÷ BîL äpzLpL ¨©©©¥¨¤¦§©¨§¤©©
,äøBz,mzq aef` eny did `l dxez ozn iptl xaky ,oei aef` oebk ¨

åéìò äøBz äãét÷äåzenewn dnka ixdy ,mzq aef` wx `iaiy §¦§¦¨¨¨¨
my mr eze` dazk `l mewn meyae ,aef` `iadl dxezd dkixvd

ieelm` okle ,dxezd ieeiva milelk mpi` el` mipiny ixd ,Bì Lé¥
.ìeñt ,éååì íL,ieel my mdl did `l dxez ozn zrya m` mle` ¥§©¨

onf xg`ly epl ztki` `l ,dxezd ieeiva milelk md s`y `vnpe
.mny dpzydéðäå,elld mixezde -ïzî íãB÷ ïîL epzLð àì §¨¥Ÿ¦§©§¨¤©©

,äøBz.ieel my mdl yi dzry s` ,gafnl mixyk md okle ¨
:sqep uexiz `xnbd d`ianéðééöeö éðLôek éðä ,øîà àáømixez - ¨¨¨©¨¥§¨¥§¨¥

,'ipiivev ipytek' miiexwd elldeäééøúàa,mnewna -éø÷ àîúñ §©§©§§¨¨¨¥
eäìmdl mi`xew mixg` zenewna wxe ,mzq mixez mdl mi`xew - §

.ieel my mdl oi`y mixezk miaygp md okle ,'ipiivev ipytek'
:dlik`a mixyk md m`d ,mipey miabg ipina dpc `xnbdáø øîà̈©©

éæøk éðä ,äãeäé-,elld miabgéôìéç éácoia mi`vnpd el` - §¨¨¥§¨¥§¥¦§¥
mivewdeøL.dlik`a mixzen -éáøk éáãeaexka mi`vnpd el`e - ¨§¥§¨¥
éøéñà.dlik`a mixeq` -eäééìò ïðé÷ìîe ,àðéáø øîàlke`d - £¦¥¨©¨¦¨©§¦©£©§

`vnpd miabgd z`mdilr dwel aexka mi,óBòä õøL íeMî¦¤¤¨
.i`cea `nh oin `ed `l` ,wtqn wx mixeq` mpi`y

:dlik`a mixyk md m` mipey zeter ipina dpc `xnbdáø øîàå§¨©©
,äãeäéiexwd seréøL ,àãøöiexwd sere .dlik`a xzen -,àcøa §¨§¨¨¨¥©§¨
øéñà.dlik`a xeq` -éðîéñå,Cxg`n mdipia silgz `ly ¨¦§¦¨¥

oeyln `ed '`cxa'y ,minec mdizenyedépéî øa,eicrlan - ©¦¥
iexwd oinde .epilrn xeq df oinl mixne`y xnelkà÷ôñ ,àcøî- ©§¨§¥¨

.`nh e` xedh oin `ed m` epicia wtq

äðBîL ,éqà áø øîàzeter ipin,ïä úB÷éôñ,mdizeny el`e ¨©©©¦§¨§¥¥
øáe ,àðìéçBk ,àcøîe ,éîìLez ,àâeðøäå ,àâeñ ,àâeç ,àáeç¨¨¨§©§¨§§¦©§¨¦§¨©

.àçôð©§¨
:`xnbd zxxaneäéé÷éôñ éàîzx`an .el` mipina wtqd dn - ©§¥©§

:`xnbdíéøBäè úBôBòy oniq mdl yiå ,óì÷ð ïðá÷øe÷zeter §¦§§¨¨¦§¨§
éðäå ,óì÷ð ïðá÷øe÷ ïéà ,ïéàîè,el` zetere -óì÷ð ïðá÷øe÷wx §¥¦¥§§¨¨¦§¨§¨¥§§¨¨¦§¨

àðékña.cia `le ,oikqa -ipniq zyly x`y z` elld zeterl yie §©¦¨
yi ,slwp `edy aygp oikqa slwzny oawxew m` okle ,dxdhd

dxdhd ipniq zrax` lk z` elld zeterd zpenylmd ixde ,
yiy ixd ,dxdh oniqk aygp oikqa seliw oi` m` mle` .mixedh
mpi`y xxap `ly cr ,mi`nh wtq mde ,dxdh ipniq dyly wx mdl

.dxdh ipniq dyly wx mdl yiy mi`nhd zeter mixyrd lkn
:`xnbd dywnìàeîL øî éa äåäc àæååà øa àéää àäåixde - §¨©¦©©§¨©£¨¥©§¥

,l`eny xn ziaa didy fee` xa eze`a dyrn didà÷ äåä àìc§Ÿ£¨¨
déðá÷øe÷ óìwî,slwzn epawxew did `ly -àLîéLa déáúBàå ¦§©§§¨¥§§¥§¦§¨

,ynya l`eny xn eaiyede -éìwéà éôøc ïåéëåójkxzdy oeikne - §¥¨§¨¥¦§¦
oawxewd slwzn xedh sera mby gkene ,slwzd ,ynyd ici lr

:`xnbd zvxzn .iyewa,íúä,fee` xa eze`aéìwéà éôø ékàãéa ó ¨¨¦¨¦¦§¦§¨¨
la` ,cia slwzd oawxewd jkxzdy xg`l -,àëäzpenya ¨¨

,miwteqnd zeterdéôøc áb ìò óàmze` mikkxn m` elit` - ©©©§¨¥
,ynyaéìwî àìàðékña àlà ó.oikqa `l` cia slwzn epi` ± Ÿ¦§¦¤¨§©¦¨

,éiaà øîàiexwd serdãç ,àîâàc àìBâðøz[cg`-]äðBîLî ¨©©©¥©§§¨§©§¨©¦§¨
eðééäå ,àeä úB÷éôñd oindiexwd wteqn.ecøî §¥§©§©§

,mixeq` mdne mixzen mdn ,zeter ipin dnk dzr d`ian `xnbd
:mipniq mda zpzepe,àtt áø øîàiexwd serdàîâàc àìBâðøz ¨©©¨¨©§§¨§©§¨

,mb`d lebpxz -àøéñà,dlik`a xeq` -j`àîâàc àzìBâðøz £¦¨©§§§¨§©§¨
,mb`d lebpxz ly dawpd `idy ,mb`d zlebpxz -àéøLzxzen - ©§¨

.dlik`aéðîéñå,Ciabl minkg eyxcy ,l`xyia reciy oicd §¦¨¥
,ldw ixeqi`úéðBnò àìå 'éðBnò'ldwa `al xeq` ipenr wxy - ©¦§Ÿ©¦

.zxzen daiwpde ,dlik`a xeq` xkfd wx o`k jke ,zipenr `le
,øîéøî Løciexwd serdàøéñà àîâàc àzìBâðøzdxeq` - ¨©§¥©©§§§¨§©§¨£¦¨

iptn ,dexq` okn xg`l ,dxedha dewifgd dligzay s`e ,dlik`a
cäìëàå äñøãc äeéæçzqxec `idy minkg e`x zg` mrty - ©§¨§¨§¨§¨§¨

,zlke`eeðééäåiexwd serd.àúeøéb §©§¥¨
,áø øîàenyy serdéøL ,àhtøcðà øeáLj` .dlik`a xzen - ¨©©¨©§©§©¨¨¥

enyy serdøeñà ,àhtøcðà æeøét.dlik`aéðîéñå,C`ly ¦©§©§©¨¨§¦¨¥
,zeterd ipin ipy oia drhzàòéMø æeøétmpnfay .ryxd fexit - ¦©¦¨

oniqd edfe ,mdipira ryxl wfgen dide ,fexit enyy mc` did
.`nhd `ed `htxcp` fexit iexwd oindy

,àðeä áø øîàenyy serdéøL ,àéðeaserd j` .dlik`a xzen - ¨©©¨§¨¨¥
enyyéðîéñå .øéñà ,àåøtàLebîà äàåøt ,C,syknd d`ext - ©§¨¨¦§¦¨¥©§¨¨©§¨

did `edy myke ,ycwnd ziaay 'dextd zia zkyl' z` dpa `edy
.dlik`a xeq` `ext serd jk ,ryx

,àtt áø øîàenyy serdéøL ,'ìéëàå ãéâæ ecøî'xzen - ¨©©¨¨©§¨¦§¨¦¨¥
.dlik`aecxn' enyy serd j`øeñà ,'ìéëàå ãéâñ.dlik`a §¦§¨¦¨
éðîéñåCweqtd `ed(ci cl zeny),'øçà ìàì äåçzLú àì'serdy §¦¨¥Ÿ¦§©£¤§¥©¥

.dlik`a xeq` ,degzyn eyexity ,'cibq' `xwpy
,ìàeîL øîàiexwd serd'àøîç àéúL',oii dzey -.àøéñà ¨©§¥©§¨©§¨£¦¨

éðîéñåäãBáòì ïéìeñt ïéé ééeúL ,Cmixeq` oii ezyy mipdk - §¦¨¥§¥©¦§¦©£¨
.dlik`a xeq` 'oii dzey' enyy serd s`e ,ycwnd ziaa cearl

,ìàeîL øîàåiexwd serdàøéñà ,àøîç àbæî.dlik`a dxeq` - §¨©§¥©§¨©§¨£¦¨
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קס
xcde"המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oileg(iriax meil)

.ãçà øétðñe ,ïéO÷N÷bc df ixd ,zg` zywyw wx el yi m` la` ©§©¦§©¦¤¨
:dpynd zx`ane .dlik`a xeq`e ,`nh,ïéO÷N÷ ïä elàåmze` §¥¥©§©¦

Ba ïéòeáwä.bcd xeraåod el`,íéøétðñiciva mixaegnd mze` ©§¦§§©¦¦
xy` ,bcdäbcïäa çøBt.mina mci lr hy - ©¥©¨¤

àøîâ

:dnda ly dxdh ipniq oipra `ziixa d`ian `xnbdelà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥
,äîäá éðîéñ ïädxeza xn`p(e ci mixac)äñøt úñøôî äîäa ìk' ¥¦¨¥§¥¨¨§¥¨©§¤¤©§¨

'Bâå,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe §§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
:`ziixad zxne`íépéL dì ïéàL òeãéa ,äøb úìònL äîäa ìk̈§¥¨¤©£©¥¨§¨©¤¥¨¦©¦

äìòîì,dit ly oeilrd wlga -.äøBäèe §©§¨§¨
oi`e dxb zlrn dnday ,`ziixaa xen`d llkd z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .dxedh ,dlrnl mipiy dlàeä àììëellk ike - §¨¨
,dxedh `id mipiy dl oi`e dxb dlrny dnda lky `ed xenbéøäå©£¥

å ,äìòîì íépéL Bì ïéàå àeä äøb äìòîc ,ìîb`ed ok it lr s` ¨¨§©£¤¥¨§¥¦©¦§©§¨§
,àîè:`xnbd zvxzn .dxeza yxetnk,ìîbmipiy el oi` mpn` ¨¥¨¨

j` ,eit ly incwd wlga zepeilrdéì úéà éáéðiciva miaip el yi - ¦¥¦¥
j` .epefn z` qrel `ed mzxfray ,dtd ly incwd oeilrd wlgd
.dxedh `id ixd ,llk zepeilr mipiy dl oi`y dxb zlrn dnda

:`xnbd dywnìîb ïa éøäå,xirv lnb -déì úéì énð éáéðc- ©£¥¤¨¨§¦¥©¦¥¥
gkene .`nh `ed ok it lr s`e ,dxb dlrn `ede ,miaip el oi` oiicry
mipiy dl oi`y dxb zlrn dnday ,`ziixaa xen`d llkdy

.hlgen dxdh oniq df oi` ,dxedh zepeilr
lk ze`ivnay ,`ziixaay ipyd llkd lr dywne `xnbd dtiqen

:dlrnl mipiy dl oi` dxb dlrn `idy dndaeúå,dyw cere - §
mipiy dl oi` dxb zlrn `idy dnda lky `ziixad dxn` cvik

e ,dlrnlíépéL ïäì Léå ïä äøb äìòîc ,úáðøàå ïôL éøä£¥¨¨§©§¤¤§©£¨¥¨¥§¥¨¤¦©¦
å ,äìòîìmd,ïéàîè.df llkl gxkd oi`y gkene §©§¨§§¥¦

ãBòå,dywàúééøBàa éáéúk éî íépéLcg`k dxezd dazk ike - §¦©¦¦§¦¥§¨§¨
,dxedh `id mipiy dl oi`y dnday ,mipiyd z` dxdhd ipniqn
ef ixd dxb zlrn `id m`y ,df llk `ziixad dxn` ok zngny

.mipiy dl oi`y dgked
.xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd el` zeiyew zngn

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àlà,`ziixaa qexbl yi jk -ìk ¤¨¨¦¨¨©¨
úñøôîe äøb úìòî àéäL òeãéa ,äìòîì íépéL dì ïéàL äîäa§¥¨¤¥¨¦©¦§©§¨§¨©¤¦©£©¥¨©§¤¤

å ,äñøt`id okl.äøBäè ©§¨§§¨
,dndad ipiya wecal oniq `ziixad dpzp recn :`xnbd dywn

äéúBñøôa ÷Bãáéìå`id m`y ,dizeqxta dwceal `ed leki - §¦§§©§¤¨
xaecn :`xnbd zvxzn .dxedh dnda efy recia dqxt zqxtn

e ,dizeqxta wecal leki epi`y ote`a `ziixaaäéúBñøt eéäL ïBâk§¤¨©§¤¨
å .úBëeúçmd `ziixad ixac,àcñç áø øîàc ,àcñç áøãkm` £§¦§©¦§¨§¨©©¦§¨

äéämc`,úBëeúç äéúBñøtL äîäá àöîe ,øaãna Cläîepi`e ¨¨§©¥©¦§¨¨¨§¥¨¤©§¤¨£
,dqxt zqxtn `id m` zrcl leki÷ãBadndad z`,äéôaeíà ¥§¦¨¦

y d`ex `ed.äøBäè àéäL òeãéa äìòîì íépéL dì ïéàeåàì íà ¥¨¦©¦§©§¨§¨©¤¦§¨¦¨
,dlrnl mipiy dl yi m` -.äàîè àéäL òeãéa`cqg ax siqen §¨©¤¦§¥¨

,i`pzøékiL ãáìáe`ed dn mc` eze`,ìîbef dnday rceiedppi` ¦§¨¤©¦¨¨
.`nh `ede ,mipiy oi` lnbly iptn ,lnb

ixde :`xnbd dywndéì úéà éáéð ,ìîbeze` lekie ,miaip el yi - ¨¨¦¥¦¥
oniq lr jenql lkeie ,miaip `le mipiy ef dndal oi`y wecal mc`

:`xnbd zvxzn .lnb edn xikn epi`y s` dfàlàixaca qexbl yi ¤¨
mipiy xcrd ly oniqd lr jenql xzeny ,`cqg axøékiL ãáìáe¦§¨¤©¦

,ìîb ïa.`nh `ede ,miaip elit` oi` xirv lnbl ixdy ¤¨¨
ef dndal oi`y jk lr jenql mc`d leki cvik :`xnbd dywn

,dlke`le mipiyìîb ïa àkéà zøîà åàìdzr zxn` `l ike - ¨¨§©§¦¨¤¨¨
lnb oa ixdy ,xedh `ed mipiy el oi`y iny ,gxken llk df oi`y

ok m`e ,`nhìîb ïáì éîãc àðéøçà àðéî énð àkéàepl yi - ¦¨©¦¦¨©£¦¨§¨¥§¤¨¨
lnb oal dnecd d`nh dnda ly sqep oin mlera yi `ny yeygl

:`xnbd zvxzn .mipiy el oi`y s` `nh `edyCzòc à÷ìñ àì- Ÿ©§¨©§¨
,df yyg zrcd lr zelrdl oi`ìàòîLé éaø éác éðúceyxcy - §¨¥§¥©¦¦§¨¥

dxeza xn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa(c `i `xwie)df z` K`'©¤¤
'dqxRd iqxtOnE dxBd ilrOn Elk`z `läìòî ék ìîbä úà'å ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨§¤©¨¨¦©£¥

àeä äøâ,`ed jexa yecwd ,'mkl `Ed `nh qixtn EPpi` dqxtE ¥¨©§¨¥¤©§¦¨¥¨¤
`edyøác Eì ïéàL òãBé ,BîìBòa èélL[miig lra-]îäøâ äìò ©¦§¨¥©¤¥§¨¨©£¥¥¨

ìîb àlà àîèå,dyxta mixen`d zapx`e otyeBa èøt Cëéôì §¨¥¤¨¨¨§¦¨¨©
áeúkäoeyl xn`e,'àeä'ilrn dyxta mixen`de `ed wxy cnll ©¨

okle .d`nhe dxb dlrn `idy zxg` dnda oi` la` ,mi`nh dxb
,mipiy dl oi`y d`exe xacna dnda `vendy `cqg ax xn`

.dlke`l leki ,xirv lnb df oi`y xikne
:df oipra `cqg ax xn`y sqep llk d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äéä ,àcñçmc`íeîb äétL äîäá àöîe ,Cøca Cläî-,jezg ¦§¨¨¨§©¥©¤¤¨¨§¥¨¤¦¨¨
,`l e` mipiy dl eid m` zrcl xyt` i`eíà ,äéúBñøôa ÷ãBa¥§©§¤¨¦

,úB÷eãñ äéúBñøte dqxt zqxtn `id ixd,äøBäè àéäL òeãéa ©§¤¨§§¨©¤¦§¨
e,åàì íà,zenly dizeqxtyøékiL ãáìáe ,äàîè àéäL òeãéa ¦¨§¨©¤¦§¥¨¦§¨¤©¦

edn,øéæç,zewecq eizeqxt xifgy itl ,xifg epi` ef dnday rcie £¦
.`nh `ede

:`xnbd dywnøéæç àkéà zøîà åàìoi`y dzr zxn` `l ike - ¨¨§©§¦¨£¦
ok m`e ,xifg `ede llkdn `vei yi `l` ,gxken llk dfénð àkéà¦¨©¦

øéæçì àéîãc àðéøçà àðéîd`nh dnda ly sqep oin yi `ny - ¦¨©£¦¨§©§¨©£¦
.dqxt zqxtn `idy it lr s` d`nh `idy ,xifgl dnecd

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìyyg zrcd lr zelrdl oi` - Ÿ©§¨©§¨
,df,ìàòîLé éaø éác àðúcze`nhd zendad iabl dxeza xn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥

(f `i `xwie),àeä äñøt ñéøôî ék øéæçä úàå',dqxR rqW rqWe §¤©£¦¦©§¦©§¨§Ÿ©¤©©§¨
xB `Ede,'mkl `Ed `nh ,xBi `l dEì ïéàL òãBé BîìBòa èélL §¥¨Ÿ¦¨¨¥¨¤©¦§¨¥©¤¥§

áeúkä Ba èøt Cëéôì ,øéæç àlà àîèå äñøt ñéøônL øác̈¨¤©§¦©§¨§¨¥¤¨£¦§¦¨¨©©¨
oeyl xn`e,'àeä'`vene xifgd z` xikndy `cqg ax xn` okle

.dlke`l leki ,dqxt zqxtne xifg dpi`y dnda
:df oipra `cqg ax xn`y sqep llkäéä ,àcñç áø øîàåmc` §¨©©¦§¨¨¨

íeîb äétL äîäá àöîe ,øaãna Cläîeid m` rcei epi`e ,jezg - §©¥©¦§¨¨¨§¥¨¤¦¨¨
,`l e` mipiy dlåmb,úBëeúç äéúBñøt`id m` zrcl leki epi`e §©§¤¨£

okn xg`le ,dhgey .dqxt zqxtníà ,døNáa ÷ãBaxyadCläî ¥¦§¨¨¦§©¥
áøòå éúL,agexle jxe`l -òeãéa åàì íàå ,äøBäè àéäL òeãéa §¦¨¥¤§¨©¤¦§¨§¦¨§¨©

øékiL ãáìáe ,äàîè àéäLednãBøòrcie ,ixAcn xeng - ¤¦§¥¨¦§¨¤©¦¨¦§¨¦
`ede ,axre izy rxwp cexrd xyay itl ,cexr dpi` ef dnday

.`nh
:`xnbd dywnãBøò àkéà zøîà åàìcexr yiy zxn` `l m`d - ¨¨§©§¦¨¨

ok m` ,`nh `edy s` axre izy rxwp exyae ,df llkn `vei `edy
ãBøòì àéîãc àðéøçà àðéî énð àkéàoin yi `ny yeygl yi - ¦¨©¦¦¨©£¦¨§©§¨§¨

exyay it lr s` `nh `edy cexrl dnecd d`nh dnda ly sqep
:`xnbd zvxzn .axre izy rxwpàkéìc éøéîbzxeqna laewn - §¦¥§¥¨

minkgd ciacaln axre izy rxwp dxyay d`nh dnda cer oi`y
.cexrd

:`xnbd zxxan÷ãBa àëéäåm` wcea dndad xyaa mewn dfi`a - §¥¨¥
:`xnbd zx`an .axre izy rxwp xyadàîézéàå ,éiaà øîàyie - ¨©©©¥§¦¥¨

jk xn`y mixne`,àcñç áøwceaõ÷Bòä éôðëamvr zgz - ©¦§¨§©§¥¨¤
xyad my rxwp dxedh dndaay ,dndad apfl jenqay dil`d

.axre izy
:dpyna epipyéðîéñe dndaäiçd`ian `xnbd .dxezd on exn`p ¦¨¥©¨

.dndad ipniq epnpy xg`l ,lirl d`aedy `ziixad jynd z`
:digd ipniq md dn `ziixad dpen,'äiç éðîéñ ïä elà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¦¨¥©¨

:`xnbd ddnz ,`ziixad ixac meiq z` `xnbd `iazy mceweixd
ì àéä äîäa ììëa äiçoipr,ïéðîéñxn`py(a `i `xwie)dIgd z`f' ©¨¦§¨§¥¨¦§¦¨¦Ÿ©©¨

,dqxR zqxtn lM ,ux`d lr xW` dndAd lMn Elk`Y xW £̀¤Ÿ§¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤Ÿ©§¤¤©§¨
dgzty jkne ,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn ,zqxR rqW zrqWe§Ÿ©©¤©§¨Ÿ©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
mze`y gkene ,'dnda'd ipniq z` dzpne 'dig' oeyla dxezd
micxtp mipniq `ziixad dpen recne ,dndaae diga mikiiy mipniq

.digl
:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàipniq z` dpen `ziixady mrhd ¨©©¦¥¨

,dndad on dze` milicand dxedhd digd
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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

.ÁÈı"M‰Ó 'Ê ÔÈÚÓ ‰Î¯a ÚÓL Ì‡ ÏÏk Ïlt˙‰ ‡Ï elÈÙ‡ B‡ ˙aL ÏÈÏa ÏBÁ ÏL ‰lÈÙz Ïlt˙‰Â ‰ÚË Ì‡¦¨¨§¦§©¥§¦¨¤§¥©¨£¦Ÿ¦§©¥§¨¦¨©§¨¨¥¥¥©©

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÛBÒ „ÚÂ L‡¯Ó[nÏ·‡ È˜a B�È‡L ÈÓ ˙‡ ‡l‡ ‡ÈˆBÓ ı"M‰ ÔÈ‡ ˙BlÈÙz ¯‡LaL Èt ÏÚ Û‡Â ¥Ÿ§©¨¨§¥¨§©©¦¤¦§¨§¦¥©©¦¤¨¤¦¤¥¨¦£¨

È˜a‰ ˙‡ ‡Ï56˙eL¯ ‡È‰L ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a ÌB˜Ó ÏkÓ57da el˜‰[`n.'Ê ÌB˜Óa 'Ê ÔÈÚÓa Î"‚ ‡ˆBÈ CÎÏe Ÿ¤©¨¦¦¨¨¦§¦©©§¦¤¦§¥¥¨§¨¥¦§¥¦§

da ˙‡ˆÏ È„k d¯Ó‡Ï „ÈÁÈÏ ¯eÒ‡ ı"L d¯Ó‡ ¯·k Ì‡ Ï·‡ B˙·BÁ È„È da ‡ˆBiLk ı"M‰ ÌÚ ‰p¯Ó‡iL ·BËÂ§¤Ÿ§¤¨¦©©§¤¥¨§¥¨£¨¦§¨©¨¨©¨§¨¦§¨§¨§¥¨¥¨

¯eaÈva ‡l‡ ‰�˜˙� ‡lL ÈÙÏ B˙·BÁ È„È60˙lÈÙ˙e ÏÈ‡B‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ÈÁÈa d¯Ó‡Â ¯·Ú Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe §¥¨§¦¤Ÿ¦§§¨¤¨§¦¦¨¨¦¨©©£¨¨§¨¦¨¨§¥¨¦§¦©

˙eL¯ ˙È·¯Ú[bnÎan: ©§¦§
יח סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld

åúáåç éãé àöé [îתפלת והתפלל שבת בליל יו"ט חל -

בברכה שכוון ידי על שבת תפלת חובת ידי יצא בלבד יו"ט
ז', מעין

(והוא יו"ט הזכיר ולא בלבד שבת תפלת התפלל אם אבל
ידי יוצא לא המועד) חול בשבת ויבוא' 'יעלה בשכח הדין

יו"ט ענין כלל בה שאין - ז' מעין בברכה .55חובתו

äá åì÷ä [àîאינו - שבת בערב מנחה התפלל לא אם -

ז' מעין בברכה חובתו ידי לצאת ,58יכול

שחל חודש ראש של במנחה ויבוא יעלה לומר שכח אבל

מעין בברכה לכוין יכול החשיכה אחר ונזכר שבת בערב
.59שבע

úåùø [áîאת ברגל ממחין אין לשבח עלינו באמירת -

גביה על פוסעים אבל - .61הרקיקה

úåùø [âîגוט' שלום' 'שבת לאחל נוהגים התפלה לאחר -
לרעהו איש ,62שבת'

את מזמין שפלוני כך על מכריזים זכר' 'שלום וכשיש
זכר שלום על .63הקהל

zetqede mipeiv

יצא.55) ד"ה ביה"ל
ש"ץ56) יחזור תפלתם הצבור שסיימו לאחר ס"א: קכד סימן

כל ישמע להתפלל יודע שאינו מי יש שאם רם בקול התפלה
בתפלת חובתו ידי יוצא אינו הבקי אבל ויוצא מהש"ץ התפלה

ש"ץ.
(57:‡"Ò ËÙ ÔÓÈÒבכל להתפלל תיקנו הגדולה כנסת אנשי

וקבעו האבות שהתפללו ברכות י"ח של תפלות שלשה יום
חובה שהן תמידין ב' כנגד ומנחה שחרית שהן חובה מהן שתים
לא שאם ופדרים איברים כנגד רשות תקנו ערבית ושל יום בכל
עכשיו אבל הלילה כל והולכים קרבים הם יום מבעוד נתעכלו
במקומה. שיתבאר כמו לחובה עליהם ישראל כל קבלוהו כבר

שתשלומי58) משום והוא קכו, סוס"י מש"ז מגדים פרי
סי' ח"ב פרי מנחת ובשו"ת בזה. הקילו ולא חובה, הם המנחה

בזה. בזה הקיל שהמהרי"ל הביא ו
כב.59) סי' להחיד"א גודל קשר
יג.60) סעיף כדלעיל
ולריק61) להבל שבאמירת נהג מהורש"ב אדמו"ר כ"ק

ומשתחווה כורע הי' ואח"כ השמאל בצד רוקק הי' (שב"עלינו")
השמאלית ברגלו הרוק את ממחק הי' החול בימות הנה ולאח"ז

אלי' ר' הרה"ח (רשימות ג"פ עליו פוסע הי' ויו"ט שבת ובימי
הליכות בלקט הובא 39 ע' 555 גליון חב"ד כפר - סימפסאן

.(15 ע' קודש שבת ומנהגי
זה62) לפני ועוד :326 ע' ח"א תשמ"ח מנחם תורת ראה

בברכת מברכו רעהו, את פוגש שכאשר - קידוש) לפני (ובפרט
שבת'. 'גוט או טוב' יום 'גוט

ואין טוב', יום גוט שבת 'גוט מאחלים שבת בליל שחל טוב יום
אין שבשבת מפני - בשבת נאכט' 'גוט או טוב' 'לילה מאחלים
ערב ויהי בשבת כן גם כתיב לא ולכך אור, כולו כי כלל לילה
כיום לילה השבוע, מימי יותר מאיר שבת שליל לפי בוקר, ויהי
(טעמי ערב בשם לקרותו שייך ולא כאורה, כחשיכה יאיר

תכח). אות המנהגים
בסיום ג"פ הקהל לעבר שבת' 'גוט להכריז אדמו"ר כ"ק מנהג

עצמו. בפני כאו"א אצלו עוברים היו ולא התפלה,
אחר שבתֿקודש שבליל צדק הצמח אדמו"ר כ"ק היה נוהג
מתקרבים היו הרה"ק ובניו חדרו, דלת פותח היה ערבית, תפילת

שבת". "גוט לו ואומרים
ר.63) ע' ח"ב הברית אוצר מקום, בכל נהגו כן

•
zay zekld - jexr ogley

‚Èלחלל צריכים שהם יודעים והכל במדבר בשיירא היוצאים
בשבת במדבר לבדם לעכב יוכלו לא הסכנה מפני כי שבת

למעלהאסורי שנתבאר מטעם השבת לפני ימים ג' תוך לצאת ם
שאז ישראל לארץ לעלות כגון מצוה לדבר הולכים א"כ אלא

לצאת מותרים שבת בערב אפילו שיירא להם נזדמנה אם
כשיהיו אח"כ ואם בשבת לשבות עמהם יפסקו ולכתחלה
אפילו לתחום חוץ עמהם ללכת יכולים לשבות ירצו לא במדבר
אם אפילו או רעות חיות מפני מתייראים אם מיל מי"ב יותר
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קסי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oileg(iriax meil)

.ãçà øétðñe ,ïéO÷N÷bc df ixd ,zg` zywyw wx el yi m` la` ©§©¦§©¦¤¨
:dpynd zx`ane .dlik`a xeq`e ,`nh,ïéO÷N÷ ïä elàåmze` §¥¥©§©¦

Ba ïéòeáwä.bcd xeraåod el`,íéøétðñiciva mixaegnd mze` ©§¦§§©¦¦
xy` ,bcdäbcïäa çøBt.mina mci lr hy - ©¥©¨¤

àøîâ

:dnda ly dxdh ipniq oipra `ziixa d`ian `xnbdelà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥
,äîäá éðîéñ ïädxeza xn`p(e ci mixac)äñøt úñøôî äîäa ìk' ¥¦¨¥§¥¨¨§¥¨©§¤¤©§¨

'Bâå,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe §§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
:`ziixad zxne`íépéL dì ïéàL òeãéa ,äøb úìònL äîäa ìk̈§¥¨¤©£©¥¨§¨©¤¥¨¦©¦

äìòîì,dit ly oeilrd wlga -.äøBäèe §©§¨§¨
oi`e dxb zlrn dnday ,`ziixaa xen`d llkd z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .dxedh ,dlrnl mipiy dlàeä àììëellk ike - §¨¨
,dxedh `id mipiy dl oi`e dxb dlrny dnda lky `ed xenbéøäå©£¥

å ,äìòîì íépéL Bì ïéàå àeä äøb äìòîc ,ìîb`ed ok it lr s` ¨¨§©£¤¥¨§¥¦©¦§©§¨§
,àîè:`xnbd zvxzn .dxeza yxetnk,ìîbmipiy el oi` mpn` ¨¥¨¨

j` ,eit ly incwd wlga zepeilrdéì úéà éáéðiciva miaip el yi - ¦¥¦¥
j` .epefn z` qrel `ed mzxfray ,dtd ly incwd oeilrd wlgd
.dxedh `id ixd ,llk zepeilr mipiy dl oi`y dxb zlrn dnda

:`xnbd dywnìîb ïa éøäå,xirv lnb -déì úéì énð éáéðc- ©£¥¤¨¨§¦¥©¦¥¥
gkene .`nh `ed ok it lr s`e ,dxb dlrn `ede ,miaip el oi` oiicry
mipiy dl oi`y dxb zlrn dnday ,`ziixaa xen`d llkdy

.hlgen dxdh oniq df oi` ,dxedh zepeilr
lk ze`ivnay ,`ziixaay ipyd llkd lr dywne `xnbd dtiqen

:dlrnl mipiy dl oi` dxb dlrn `idy dndaeúå,dyw cere - §
mipiy dl oi` dxb zlrn `idy dnda lky `ziixad dxn` cvik

e ,dlrnlíépéL ïäì Léå ïä äøb äìòîc ,úáðøàå ïôL éøä£¥¨¨§©§¤¤§©£¨¥¨¥§¥¨¤¦©¦
å ,äìòîìmd,ïéàîè.df llkl gxkd oi`y gkene §©§¨§§¥¦

ãBòå,dywàúééøBàa éáéúk éî íépéLcg`k dxezd dazk ike - §¦©¦¦§¦¥§¨§¨
,dxedh `id mipiy dl oi`y dnday ,mipiyd z` dxdhd ipniqn
ef ixd dxb zlrn `id m`y ,df llk `ziixad dxn` ok zngny

.mipiy dl oi`y dgked
.xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd el` zeiyew zngn

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àlà,`ziixaa qexbl yi jk -ìk ¤¨¨¦¨¨©¨
úñøôîe äøb úìòî àéäL òeãéa ,äìòîì íépéL dì ïéàL äîäa§¥¨¤¥¨¦©¦§©§¨§¨©¤¦©£©¥¨©§¤¤

å ,äñøt`id okl.äøBäè ©§¨§§¨
,dndad ipiya wecal oniq `ziixad dpzp recn :`xnbd dywn

äéúBñøôa ÷Bãáéìå`id m`y ,dizeqxta dwceal `ed leki - §¦§§©§¤¨
xaecn :`xnbd zvxzn .dxedh dnda efy recia dqxt zqxtn

e ,dizeqxta wecal leki epi`y ote`a `ziixaaäéúBñøt eéäL ïBâk§¤¨©§¤¨
å .úBëeúçmd `ziixad ixac,àcñç áø øîàc ,àcñç áøãkm` £§¦§©¦§¨§¨©©¦§¨

äéämc`,úBëeúç äéúBñøtL äîäá àöîe ,øaãna Cläîepi`e ¨¨§©¥©¦§¨¨¨§¥¨¤©§¤¨£
,dqxt zqxtn `id m` zrcl leki÷ãBadndad z`,äéôaeíà ¥§¦¨¦

y d`ex `ed.äøBäè àéäL òeãéa äìòîì íépéL dì ïéàeåàì íà ¥¨¦©¦§©§¨§¨©¤¦§¨¦¨
,dlrnl mipiy dl yi m` -.äàîè àéäL òeãéa`cqg ax siqen §¨©¤¦§¥¨

,i`pzøékiL ãáìáe`ed dn mc` eze`,ìîbef dnday rceiedppi` ¦§¨¤©¦¨¨
.`nh `ede ,mipiy oi` lnbly iptn ,lnb

ixde :`xnbd dywndéì úéà éáéð ,ìîbeze` lekie ,miaip el yi - ¨¨¦¥¦¥
oniq lr jenql lkeie ,miaip `le mipiy ef dndal oi`y wecal mc`

:`xnbd zvxzn .lnb edn xikn epi`y s` dfàlàixaca qexbl yi ¤¨
mipiy xcrd ly oniqd lr jenql xzeny ,`cqg axøékiL ãáìáe¦§¨¤©¦

,ìîb ïa.`nh `ede ,miaip elit` oi` xirv lnbl ixdy ¤¨¨
ef dndal oi`y jk lr jenql mc`d leki cvik :`xnbd dywn

,dlke`le mipiyìîb ïa àkéà zøîà åàìdzr zxn` `l ike - ¨¨§©§¦¨¤¨¨
lnb oa ixdy ,xedh `ed mipiy el oi`y iny ,gxken llk df oi`y

ok m`e ,`nhìîb ïáì éîãc àðéøçà àðéî énð àkéàepl yi - ¦¨©¦¦¨©£¦¨§¨¥§¤¨¨
lnb oal dnecd d`nh dnda ly sqep oin mlera yi `ny yeygl

:`xnbd zvxzn .mipiy el oi`y s` `nh `edyCzòc à÷ìñ àì- Ÿ©§¨©§¨
,df yyg zrcd lr zelrdl oi`ìàòîLé éaø éác éðúceyxcy - §¨¥§¥©¦¦§¨¥

dxeza xn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa(c `i `xwie)df z` K`'©¤¤
'dqxRd iqxtOnE dxBd ilrOn Elk`z `läìòî ék ìîbä úà'å ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨§¤©¨¨¦©£¥

àeä äøâ,`ed jexa yecwd ,'mkl `Ed `nh qixtn EPpi` dqxtE ¥¨©§¨¥¤©§¦¨¥¨¤
`edyøác Eì ïéàL òãBé ,BîìBòa èélL[miig lra-]îäøâ äìò ©¦§¨¥©¤¥§¨¨©£¥¥¨

ìîb àlà àîèå,dyxta mixen`d zapx`e otyeBa èøt Cëéôì §¨¥¤¨¨¨§¦¨¨©
áeúkäoeyl xn`e,'àeä'ilrn dyxta mixen`de `ed wxy cnll ©¨

okle .d`nhe dxb dlrn `idy zxg` dnda oi` la` ,mi`nh dxb
,mipiy dl oi`y d`exe xacna dnda `vendy `cqg ax xn`

.dlke`l leki ,xirv lnb df oi`y xikne
:df oipra `cqg ax xn`y sqep llk d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äéä ,àcñçmc`íeîb äétL äîäá àöîe ,Cøca Cläî-,jezg ¦§¨¨¨§©¥©¤¤¨¨§¥¨¤¦¨¨
,`l e` mipiy dl eid m` zrcl xyt` i`eíà ,äéúBñøôa ÷ãBa¥§©§¤¨¦

,úB÷eãñ äéúBñøte dqxt zqxtn `id ixd,äøBäè àéäL òeãéa ©§¤¨§§¨©¤¦§¨
e,åàì íà,zenly dizeqxtyøékiL ãáìáe ,äàîè àéäL òeãéa ¦¨§¨©¤¦§¥¨¦§¨¤©¦

edn,øéæç,zewecq eizeqxt xifgy itl ,xifg epi` ef dnday rcie £¦
.`nh `ede

:`xnbd dywnøéæç àkéà zøîà åàìoi`y dzr zxn` `l ike - ¨¨§©§¦¨£¦
ok m`e ,xifg `ede llkdn `vei yi `l` ,gxken llk dfénð àkéà¦¨©¦

øéæçì àéîãc àðéøçà àðéîd`nh dnda ly sqep oin yi `ny - ¦¨©£¦¨§©§¨©£¦
.dqxt zqxtn `idy it lr s` d`nh `idy ,xifgl dnecd

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìyyg zrcd lr zelrdl oi` - Ÿ©§¨©§¨
,df,ìàòîLé éaø éác àðúcze`nhd zendad iabl dxeza xn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥

(f `i `xwie),àeä äñøt ñéøôî ék øéæçä úàå',dqxR rqW rqWe §¤©£¦¦©§¦©§¨§Ÿ©¤©©§¨
xB `Ede,'mkl `Ed `nh ,xBi `l dEì ïéàL òãBé BîìBòa èélL §¥¨Ÿ¦¨¨¥¨¤©¦§¨¥©¤¥§

áeúkä Ba èøt Cëéôì ,øéæç àlà àîèå äñøt ñéøônL øác̈¨¤©§¦©§¨§¨¥¤¨£¦§¦¨¨©©¨
oeyl xn`e,'àeä'`vene xifgd z` xikndy `cqg ax xn` okle

.dlke`l leki ,dqxt zqxtne xifg dpi`y dnda
:df oipra `cqg ax xn`y sqep llkäéä ,àcñç áø øîàåmc` §¨©©¦§¨¨¨

íeîb äétL äîäá àöîe ,øaãna Cläîeid m` rcei epi`e ,jezg - §©¥©¦§¨¨¨§¥¨¤¦¨¨
,`l e` mipiy dlåmb,úBëeúç äéúBñøt`id m` zrcl leki epi`e §©§¤¨£

okn xg`le ,dhgey .dqxt zqxtníà ,døNáa ÷ãBaxyadCläî ¥¦§¨¨¦§©¥
áøòå éúL,agexle jxe`l -òeãéa åàì íàå ,äøBäè àéäL òeãéa §¦¨¥¤§¨©¤¦§¨§¦¨§¨©

øékiL ãáìáe ,äàîè àéäLednãBøòrcie ,ixAcn xeng - ¤¦§¥¨¦§¨¤©¦¨¦§¨¦
`ede ,axre izy rxwp cexrd xyay itl ,cexr dpi` ef dnday

.`nh
:`xnbd dywnãBøò àkéà zøîà åàìcexr yiy zxn` `l m`d - ¨¨§©§¦¨¨

ok m` ,`nh `edy s` axre izy rxwp exyae ,df llkn `vei `edy
ãBøòì àéîãc àðéøçà àðéî énð àkéàoin yi `ny yeygl yi - ¦¨©¦¦¨©£¦¨§©§¨§¨

exyay it lr s` `nh `edy cexrl dnecd d`nh dnda ly sqep
:`xnbd zvxzn .axre izy rxwpàkéìc éøéîbzxeqna laewn - §¦¥§¥¨

minkgd ciacaln axre izy rxwp dxyay d`nh dnda cer oi`y
.cexrd

:`xnbd zxxan÷ãBa àëéäåm` wcea dndad xyaa mewn dfi`a - §¥¨¥
:`xnbd zx`an .axre izy rxwp xyadàîézéàå ,éiaà øîàyie - ¨©©©¥§¦¥¨

jk xn`y mixne`,àcñç áøwceaõ÷Bòä éôðëamvr zgz - ©¦§¨§©§¥¨¤
xyad my rxwp dxedh dndaay ,dndad apfl jenqay dil`d

.axre izy
:dpyna epipyéðîéñe dndaäiçd`ian `xnbd .dxezd on exn`p ¦¨¥©¨

.dndad ipniq epnpy xg`l ,lirl d`aedy `ziixad jynd z`
:digd ipniq md dn `ziixad dpen,'äiç éðîéñ ïä elà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¦¨¥©¨

:`xnbd ddnz ,`ziixad ixac meiq z` `xnbd `iazy mceweixd
ì àéä äîäa ììëa äiçoipr,ïéðîéñxn`py(a `i `xwie)dIgd z`f' ©¨¦§¨§¥¨¦§¦¨¦Ÿ©©¨

,dqxR zqxtn lM ,ux`d lr xW` dndAd lMn Elk`Y xW £̀¤Ÿ§¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤Ÿ©§¤¤©§¨
dgzty jkne ,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn ,zqxR rqW zrqWe§Ÿ©©¤©§¨Ÿ©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
mze`y gkene ,'dnda'd ipniq z` dzpne 'dig' oeyla dxezd
micxtp mipniq `ziixad dpen recne ,dndaae diga mikiiy mipniq

.digl
:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàipniq z` dpen `ziixady mrhd ¨©©¦¥¨

,dndad on dze` milicand dxedhd digd
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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

.ÁÈı"M‰Ó 'Ê ÔÈÚÓ ‰Î¯a ÚÓL Ì‡ ÏÏk Ïlt˙‰ ‡Ï elÈÙ‡ B‡ ˙aL ÏÈÏa ÏBÁ ÏL ‰lÈÙz Ïlt˙‰Â ‰ÚË Ì‡¦¨¨§¦§©¥§¦¨¤§¥©¨£¦Ÿ¦§©¥§¨¦¨©§¨¨¥¥¥©©

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÛBÒ „ÚÂ L‡¯Ó[nÏ·‡ È˜a B�È‡L ÈÓ ˙‡ ‡l‡ ‡ÈˆBÓ ı"M‰ ÔÈ‡ ˙BlÈÙz ¯‡LaL Èt ÏÚ Û‡Â ¥Ÿ§©¨¨§¥¨§©©¦¤¦§¨§¦¥©©¦¤¨¤¦¤¥¨¦£¨

È˜a‰ ˙‡ ‡Ï56˙eL¯ ‡È‰L ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a ÌB˜Ó ÏkÓ57da el˜‰[`n.'Ê ÌB˜Óa 'Ê ÔÈÚÓa Î"‚ ‡ˆBÈ CÎÏe Ÿ¤©¨¦¦¨¨¦§¦©©§¦¤¦§¥¥¨§¨¥¦§¥¦§

da ˙‡ˆÏ È„k d¯Ó‡Ï „ÈÁÈÏ ¯eÒ‡ ı"L d¯Ó‡ ¯·k Ì‡ Ï·‡ B˙·BÁ È„È da ‡ˆBiLk ı"M‰ ÌÚ ‰p¯Ó‡iL ·BËÂ§¤Ÿ§¤¨¦©©§¤¥¨§¥¨£¨¦§¨©¨¨©¨§¨¦§¨§¨§¥¨¥¨

¯eaÈva ‡l‡ ‰�˜˙� ‡lL ÈÙÏ B˙·BÁ È„È60˙lÈÙ˙e ÏÈ‡B‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ÈÁÈa d¯Ó‡Â ¯·Ú Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe §¥¨§¦¤Ÿ¦§§¨¤¨§¦¦¨¨¦¨©©£¨¨§¨¦¨¨§¥¨¦§¦©

˙eL¯ ˙È·¯Ú[bnÎan: ©§¦§
יח סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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`zax `zkld

åúáåç éãé àöé [îתפלת והתפלל שבת בליל יו"ט חל -

בברכה שכוון ידי על שבת תפלת חובת ידי יצא בלבד יו"ט
ז', מעין

(והוא יו"ט הזכיר ולא בלבד שבת תפלת התפלל אם אבל
ידי יוצא לא המועד) חול בשבת ויבוא' 'יעלה בשכח הדין

יו"ט ענין כלל בה שאין - ז' מעין בברכה .55חובתו

äá åì÷ä [àîאינו - שבת בערב מנחה התפלל לא אם -

ז' מעין בברכה חובתו ידי לצאת ,58יכול

שחל חודש ראש של במנחה ויבוא יעלה לומר שכח אבל

מעין בברכה לכוין יכול החשיכה אחר ונזכר שבת בערב
.59שבע

úåùø [áîאת ברגל ממחין אין לשבח עלינו באמירת -

גביה על פוסעים אבל - .61הרקיקה

úåùø [âîגוט' שלום' 'שבת לאחל נוהגים התפלה לאחר -
לרעהו איש ,62שבת'

את מזמין שפלוני כך על מכריזים זכר' 'שלום וכשיש
זכר שלום על .63הקהל

zetqede mipeiv

יצא.55) ד"ה ביה"ל
ש"ץ56) יחזור תפלתם הצבור שסיימו לאחר ס"א: קכד סימן

כל ישמע להתפלל יודע שאינו מי יש שאם רם בקול התפלה
בתפלת חובתו ידי יוצא אינו הבקי אבל ויוצא מהש"ץ התפלה

ש"ץ.
(57:‡"Ò ËÙ ÔÓÈÒבכל להתפלל תיקנו הגדולה כנסת אנשי

וקבעו האבות שהתפללו ברכות י"ח של תפלות שלשה יום
חובה שהן תמידין ב' כנגד ומנחה שחרית שהן חובה מהן שתים
לא שאם ופדרים איברים כנגד רשות תקנו ערבית ושל יום בכל
עכשיו אבל הלילה כל והולכים קרבים הם יום מבעוד נתעכלו
במקומה. שיתבאר כמו לחובה עליהם ישראל כל קבלוהו כבר

שתשלומי58) משום והוא קכו, סוס"י מש"ז מגדים פרי
סי' ח"ב פרי מנחת ובשו"ת בזה. הקילו ולא חובה, הם המנחה

בזה. בזה הקיל שהמהרי"ל הביא ו
כב.59) סי' להחיד"א גודל קשר
יג.60) סעיף כדלעיל
ולריק61) להבל שבאמירת נהג מהורש"ב אדמו"ר כ"ק

ומשתחווה כורע הי' ואח"כ השמאל בצד רוקק הי' (שב"עלינו")
השמאלית ברגלו הרוק את ממחק הי' החול בימות הנה ולאח"ז

אלי' ר' הרה"ח (רשימות ג"פ עליו פוסע הי' ויו"ט שבת ובימי
הליכות בלקט הובא 39 ע' 555 גליון חב"ד כפר - סימפסאן

.(15 ע' קודש שבת ומנהגי
זה62) לפני ועוד :326 ע' ח"א תשמ"ח מנחם תורת ראה

בברכת מברכו רעהו, את פוגש שכאשר - קידוש) לפני (ובפרט
שבת'. 'גוט או טוב' יום 'גוט

ואין טוב', יום גוט שבת 'גוט מאחלים שבת בליל שחל טוב יום
אין שבשבת מפני - בשבת נאכט' 'גוט או טוב' 'לילה מאחלים
ערב ויהי בשבת כן גם כתיב לא ולכך אור, כולו כי כלל לילה
כיום לילה השבוע, מימי יותר מאיר שבת שליל לפי בוקר, ויהי
(טעמי ערב בשם לקרותו שייך ולא כאורה, כחשיכה יאיר

תכח). אות המנהגים
בסיום ג"פ הקהל לעבר שבת' 'גוט להכריז אדמו"ר כ"ק מנהג

עצמו. בפני כאו"א אצלו עוברים היו ולא התפלה,
אחר שבתֿקודש שבליל צדק הצמח אדמו"ר כ"ק היה נוהג
מתקרבים היו הרה"ק ובניו חדרו, דלת פותח היה ערבית, תפילת

שבת". "גוט לו ואומרים
ר.63) ע' ח"ב הברית אוצר מקום, בכל נהגו כן

•
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‚Èלחלל צריכים שהם יודעים והכל במדבר בשיירא היוצאים
בשבת במדבר לבדם לעכב יוכלו לא הסכנה מפני כי שבת

למעלהאסורי שנתבאר מטעם השבת לפני ימים ג' תוך לצאת ם
שאז ישראל לארץ לעלות כגון מצוה לדבר הולכים א"כ אלא

לצאת מותרים שבת בערב אפילו שיירא להם נזדמנה אם
כשיהיו אח"כ ואם בשבת לשבות עמהם יפסקו ולכתחלה
אפילו לתחום חוץ עמהם ללכת יכולים לשבות ירצו לא במדבר
אם אפילו או רעות חיות מפני מתייראים אם מיל מי"ב יותר
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ללכת יוכל ולא בהמה ממנו יגזלו שלא לסטים מפני מתיירא
אם או במדבר עוד לחיות יוכל ולא ממונו יקחו אם או ברגליו
מאלו אחד כל בקרירות ימות כמעט הקור בזמן מלבושיו יקחו

עמהם. לילך לו ומותר נפש פיקוח נקרא

לחלל יצטרך שבודאי גמור בבירור שיודע כיון אומרים ויש
ולא מצוה לדבר אפילו ראשון ביום אפילו לצאת אסור שבת
להפליג אלא השבת שלפני ימים ג' קודם או מצוה לדבר התירו
שאפשר שבת לחלל שיצטרך גמור ודאי שם שאין בספינה
לא ואזי השבת כל שם ויעמדו אחר לנמל יגיעו השבת כשיגיע
עומק במים שאין אע"פ בתחומין ולא מלאכה בעשיית יחללו
הקילו לחללו שיצטרך הוא לודאי שקרוב אע"פ טפחים י'
אבל ימים ג' בתוך אפילו מצוה לדבר או ימים ג' קודם חכמים
ענין. בשום כלל הקילו לא לחללו שיצטרך גמור ודאי כשהוא

ויש הואיל המקילין ביד למחות אין אבל כדבריהם להחמיר ויש
שיסמכו. מי על להם

בה להתיישב כדי ולא לסחורה ישראל לארץ שהולך מי ואפילו
שהרי מצוה דבר ג"כ שזהו שאומר מי שיש לפי בידו למחות אין
לו מובטח ישראל בארץ אמות ד' המהלך כל חכמים אמרו

הבא. עולם בן שהוא

פני לראות או לסחורה ימים ג' בתוך הולך אם מקום ומכל
חשוב זה שאין האוסרים ורבו הואיל בידו למחות יש חבירו

כלל: מצוה דבר

„Èאפילו בשיירא יצא שכבר בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
סכנה חשש לו שיש למקום והגיע לטייל ואפילו שבת בערב
למקום שיגיע עד בשבת עמהם ללכת יכול מהשיירא להפרד
עמהם ילך ולא ישבות ושם מהם להפרד סכנה חשש לו שאין
אלא שם לו שאין לפי לתוכה יכנס לא לעיר סמוך הוא ואפילו

לתחום. חוץ היוצא כדין אמות ד'

להלך רשאי אינו לעיר שנכנס עד סכנה חשש לו היה אם ואף
כיון לדירה מחיצות מוקפת היא אם אף אמות מד' יותר בה
ימים ג' תוך בשיירא לצאת שאסרו חכמים ברשות שלא שיצא
הרי חבירו פני לראות או לסחורה יצא אם ואפילו הרשות לדבר

לענין ממש הרשות לדבר כיוצא שנתבאר.זה כמו זה

סבור והיה בהלכה בקי היה שלא מחמת יצא אם מקום ומכל
העיר בכל להלך לו מותר הרשות לדבר אף לצאת שמותר
יצא לא יציאתו שבתחלת כיון סביבותיה רוח לכל אמה ואלפים
ומה סכנה במקום היה השבת כשהגיע ואח"כ במתכוין באיסור
להציל כדי לתחום חוץ כיוצא דינו לתחום חוץ בשבת שהלך
בסי' שיתבאר כמו רוח לכל אמה אלפים שם לו שיש נפשות

חשש שם לו היה לא לעיר שהגיע קודם אם אף לפיכך ת"ז
ואין לעיר [אמה] אלפים בתוך הוא אם לעיר ליכנס רשאי סכנה
ג' קודם או ממש מצוה לדבר כגון בהיתר יצא אם לומר צריך
בו שאין למקום משהגיע רוח לכל אמה אלפים לו שיש ימים

מהשיירא: להפרד סכנה חשש

סעיפים בשבת בשיירא וההולך בספינה המפליג דין רמח, סימן ב חלק

יגֿיד

מתחלת‡ פרסאות מג' יותר שבת בערב שיהלך לאדם אסור
ויוכל גדול היום בעוד שביתתו למקום שיגיע כדי היום
יגיע יותר ילך שאם בענין הוא אם ואפילו שבת צרכי שם להכין
והכינו היום יבא שמא לבם אל ששמו אפשר ביתו ובני לביתו
מביאתו כלל לבם אל שמו לא שמא אסור אעפ"כ בשבילו גם
כגון היום שיבא בודאי להם ידוע אם אבל כלום לו הכינו ולא
מביתו נסיעתו קודם שהודיעם או להודיעם שליח להם ששלח

היום: כל לילך לו מותר

או· שבת צרכי שם להכין שיוכל במקום כשהוא זה וכל
להכין אפשר שאי במקום הוא אם אבל לו יכינו שאחרים
כמה אפילו שילך מוטב לו יכינו לא אחרים וגם שבת צרכי
או שבת צרכי שם להכין שיוכל למקום יגיע אולי פרסאות
ואפילו להכין יוכל לא שבודאי שם משישאר לו יכינו שאחרים
במקום הוא אם מקום מכל שבת צרכי כדי צידה עמו יש אם
עד פרסאות כמה אפילו משם לילך לו מותר בטוח ישוב שאינו
לו אין בטוח ישוב במקום שכשאינו בטוח ישוב למקום שיגיע

כלל: שבת עונג

הולך‚ או סוס על רוכב אם אבל ברגליו כשהולך זה וכל
למקום להגיע יוכל ואעפ"כ פרסאות כמה לילך יכול בקרון
מכדי יותר יהלך לא מקום (ומכל גדול היום בעוד שביתתו
ברגליו המהלך בינוני אדם של פרסאות ג' מהלך שהוא שיעור
למעת כ"ד שהן בינונית משעות חומשים וד' שעות ד' דהיינו

תנ"ט): סי' עיין לעת

לכן„ בריוח שבת צרכי מכינים אדם בני רוב אלו ובמדינות
כשהולך ענין בכל פרסאות מג' יותר מלילך כלל נזהרים אין

אחרים: בבית להתארח או לביתו

שאינו‰ משתה של גדולה סעודה שבת בערב לקבוע אסור
שמרבה שע"י השבת כבוד מפני החול בימי בה רגיל
בשאר מדרכו יותר בבוקר אפילו שבת בערב ושתיה באכילה

כראוי: שבלילה שבת סעודת לקיים יוכל לא החול ימות

אֿה סעיפים שבת לערב השייכים דינים רמט, סימן ב חלק
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הבהמית שבנפש והרע הטוב

úçàäå äáåäà úçàä íéùð éúù ùéàì ïééäú éë
.äàéðùì øåëáä ïáä äéäå ,äàåðù

.'åë äéäå øîàî ïéáäì
" הכתוב משמעוהיהמלשון לשניאה" הבכור הבן

אהובה האחת נשים שתי לאיש "תהיינה כאשר כי

"בדרך לשניאה יוולד הבכור הבן אזי שנואה", והאחת

הדברים סדר הוא שכך כלומר ,הראויודאית".

דוקא. השנואה בן יהי' שהבכור

יהי' שהבכור בכך הפנימי התוכן מהו להבין ויש
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דוקא. השנואה האשה בן

ìëì ùéù äùåã÷ä øòùá å"çøä ù"î éô ìò àåä
úåîùðå ù"îëå ,úåùôð éúù ìàøùéî ãçàå ãçà

.íéáø ïåùì ,éúéùò éðà
איתא ז"ל וויטאל חיים רבי להרב הקדושה בשערי
– לדבר וראי' נפשות. שתי יש מישראל אדם שלכל

" רבים.ונשמותמהכתוב לשון עשיתי", אני

פירוש:

אני ונשמות יעטוף, מלפני רוח "כי נאמר בפסוק
יעטוף") . . ("רוח מתחיל שהפסוק ומכך עשיתי";

כל על שמדובר היינו יחיד, מישראל,אחדבלשון
מדבר עשיתי" אני "ונשמות הכתוב המשך שגם משמע
מישראל, ואחד אחד כל על אלא) ישראל כלל על (לא

לשון "ונשמות" נאמר אחדרביםואעפ"כ לכל כי –

יש מישראל נפשות.שתיואחד

úùáåìîå ,úéîäáäå úéðåéçä ùôð àø÷ð úçà ùôð
.à"îá ù"îë ,óåâä úåéçäì íãàä íãá

ידי (על הגוף את המחי' היא אחת נפש
בשם בראשונים הנקראת הנפש והיא בדם) התלבשותה
בשם וכן חיות); לשון – (חיונית החיונית" "הנפש
חיי בדוגמת הם זו נפש שחיי לפי הבהמית", "הנפש
הוא זו נפש של ורצונה חפצה שכל – הבהמה
שינה שתי', (אכילה, גשמיים צרכים אחרי להימשך

גופניים.וכו') בתענוגים ולהתענג

.äåáâ íå÷îî äìùìúùð àéäå
חלקים משני מורכב הזה בעולם נברא כל כידוע,
החומר את המחי' רוחנית וחיות ונפש גשמי, חומר –

גמור חידוש הוא הנברא וחומר הגשם הגשמי.
בעולמות שהרי הזה בעולם מתחילה שמציאותו
(והחיות הנפש ואילו גשמית, מציאות אין העליונים
מעולמות ושרשה מקורה נברא שבכל הרוחנית)
של באופן הזה לעולם ויורדת נמשכת ומשם עליונים,

למדריגה". ממדריגה "השתלשלות

פירוש:

למעלה זה עליונים, רוחניים עולמות ריבוי ישנם
פרטיות מדריגות יש ועולם עולם כל ובתוך מזה,
מהמדריגה ויורדת נמשכת ומדריגה מדריגה וכל רבות,
כל נקראים זה ומטעם מסודר. בסדר ממנה, שלמעלה
"סדר בשם שבהם המדריגות פרטי כל עם העולמות
כשם (שרשרת). שלשלת מלשון – השתלשלות"

זו וקשורות האחוזות טבעות טבעות עשוי' שהשלשלת
מן מסודר בסדר ו"משתלשל" יורד עולם כל כך בזו,
שבכל מדריגה בכל הוא (וכן ממנו שלמעלה העולם

גופא). עולם

פרטי נברא כל של הרוחנית והחיות הנפש גם וכך
כי למטה, מלמעלה ויורדת הנפששורש"משתלשלת"

ומשם העליונים בעולמות גבוה ממקום הוא והחיות
לעולם מעולם ומתצמצם ויורד "משתלשל" הוא
גשמי בלבוש ש"מתלבש" עד למדריגה וממדריגה

הזה. בעולם

בעניננו: גם הוא וכך

היינו גבוה", "ממקום שרשה הבהמית הנפש
העליונים. בעולמות גבוהה ממדריגה

.úåìæîå íéøù êøãå íéáø íéòöîà éãé ìò
הנבראים של והחיות הנפש "השתלשלות" אופן
שרים ודרך רבים (ממוצעים) אמצעים ידי "על הוא
במלאכים מתלבשת האלקית החיות כלומר, ומזלות".
השפע עובר ידם ועל ו"מזלות", "שרים" עליונים,
מה"שר" – למדריגה ממדריגה ומתצמצם ויורד האלקי
שהחיות עד ביותר התחתון ל"שר" עד ביותר העליון

גשמי. בלבוש "מתלבשת" האלקית

ìæî åì ïéàù äèîìî áùò êì ïéà ì"æ íøîàîë
.ìãâ åì øîåàå åá äëîù äìòîìî

הנבראים את המחי' האלקית שהחיות זה, ענין
בדברי מפורש העליונים, ה"מזלות" דרך "עוברת"
מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך "אין רז"ל

גדל": לו ואומר בו שמכה

הוא הרוחניה"מזל" העשהשרש "חיות" ב,של
בעשב, הפועלת החיות ומשתלשלת נשפעת וממנו

לגדלות. מקטנות צמיחה

.íäéìò íéäåáâå 'åâå äåáâ ìòî äåáâ éë
עליהם". וגבוהים שומר גבוה מעל "גבוה כתיב
"גבוה עליונים, ביצורים מדריגות כמה שיש פירוש,
היא הנבראים של החיות וירידת והמשכת גבוה"; מעל
ל"מזל" (מ"מזל" רבים ("אמצעים") ממוצעים ידי על
כל של והחיות הנפש ששורש כיון ל"שר"), ומ"שר"
מקבלים והמזלות מהמזלות, הוא הזה בעולם הברואים
מקבלים שרים והע' דלמעלה, שרים מע' חיותם את
עצמם, ובמלאכים עליונים, ממלאכים וחיותם נפשם
ממנו. עליון ממלאך וחיותו נפשו את מקבל מלאך כל
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דוקא. השנואה האשה בן

ìëì ùéù äùåã÷ä øòùá å"çøä ù"î éô ìò àåä
úåîùðå ù"îëå ,úåùôð éúù ìàøùéî ãçàå ãçà

.íéáø ïåùì ,éúéùò éðà
איתא ז"ל וויטאל חיים רבי להרב הקדושה בשערי
– לדבר וראי' נפשות. שתי יש מישראל אדם שלכל

" רבים.ונשמותמהכתוב לשון עשיתי", אני

פירוש:

אני ונשמות יעטוף, מלפני רוח "כי נאמר בפסוק
יעטוף") . . ("רוח מתחיל שהפסוק ומכך עשיתי";

כל על שמדובר היינו יחיד, מישראל,אחדבלשון
מדבר עשיתי" אני "ונשמות הכתוב המשך שגם משמע
מישראל, ואחד אחד כל על אלא) ישראל כלל על (לא

לשון "ונשמות" נאמר אחדרביםואעפ"כ לכל כי –

יש מישראל נפשות.שתיואחד

úùáåìîå ,úéîäáäå úéðåéçä ùôð àø÷ð úçà ùôð
.à"îá ù"îë ,óåâä úåéçäì íãàä íãá

ידי (על הגוף את המחי' היא אחת נפש
בשם בראשונים הנקראת הנפש והיא בדם) התלבשותה
בשם וכן חיות); לשון – (חיונית החיונית" "הנפש
חיי בדוגמת הם זו נפש שחיי לפי הבהמית", "הנפש
הוא זו נפש של ורצונה חפצה שכל – הבהמה
שינה שתי', (אכילה, גשמיים צרכים אחרי להימשך

גופניים.וכו') בתענוגים ולהתענג

.äåáâ íå÷îî äìùìúùð àéäå
חלקים משני מורכב הזה בעולם נברא כל כידוע,
החומר את המחי' רוחנית וחיות ונפש גשמי, חומר –

גמור חידוש הוא הנברא וחומר הגשם הגשמי.
בעולמות שהרי הזה בעולם מתחילה שמציאותו
(והחיות הנפש ואילו גשמית, מציאות אין העליונים
מעולמות ושרשה מקורה נברא שבכל הרוחנית)
של באופן הזה לעולם ויורדת נמשכת ומשם עליונים,

למדריגה". ממדריגה "השתלשלות

פירוש:

למעלה זה עליונים, רוחניים עולמות ריבוי ישנם
פרטיות מדריגות יש ועולם עולם כל ובתוך מזה,
מהמדריגה ויורדת נמשכת ומדריגה מדריגה וכל רבות,
כל נקראים זה ומטעם מסודר. בסדר ממנה, שלמעלה
"סדר בשם שבהם המדריגות פרטי כל עם העולמות
כשם (שרשרת). שלשלת מלשון – השתלשלות"

זו וקשורות האחוזות טבעות טבעות עשוי' שהשלשלת
מן מסודר בסדר ו"משתלשל" יורד עולם כל כך בזו,
שבכל מדריגה בכל הוא (וכן ממנו שלמעלה העולם

גופא). עולם

פרטי נברא כל של הרוחנית והחיות הנפש גם וכך
כי למטה, מלמעלה ויורדת הנפששורש"משתלשלת"

ומשם העליונים בעולמות גבוה ממקום הוא והחיות
לעולם מעולם ומתצמצם ויורד "משתלשל" הוא
גשמי בלבוש ש"מתלבש" עד למדריגה וממדריגה

הזה. בעולם

בעניננו: גם הוא וכך

היינו גבוה", "ממקום שרשה הבהמית הנפש
העליונים. בעולמות גבוהה ממדריגה

.úåìæîå íéøù êøãå íéáø íéòöîà éãé ìò
הנבראים של והחיות הנפש "השתלשלות" אופן
שרים ודרך רבים (ממוצעים) אמצעים ידי "על הוא
במלאכים מתלבשת האלקית החיות כלומר, ומזלות".
השפע עובר ידם ועל ו"מזלות", "שרים" עליונים,
מה"שר" – למדריגה ממדריגה ומתצמצם ויורד האלקי
שהחיות עד ביותר התחתון ל"שר" עד ביותר העליון

גשמי. בלבוש "מתלבשת" האלקית

ìæî åì ïéàù äèîìî áùò êì ïéà ì"æ íøîàîë
.ìãâ åì øîåàå åá äëîù äìòîìî

הנבראים את המחי' האלקית שהחיות זה, ענין
בדברי מפורש העליונים, ה"מזלות" דרך "עוברת"
מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך "אין רז"ל

גדל": לו ואומר בו שמכה

הוא הרוחניה"מזל" העשהשרש "חיות" ב,של
בעשב, הפועלת החיות ומשתלשלת נשפעת וממנו

לגדלות. מקטנות צמיחה

.íäéìò íéäåáâå 'åâå äåáâ ìòî äåáâ éë
עליהם". וגבוהים שומר גבוה מעל "גבוה כתיב
"גבוה עליונים, ביצורים מדריגות כמה שיש פירוש,
היא הנבראים של החיות וירידת והמשכת גבוה"; מעל
ל"מזל" (מ"מזל" רבים ("אמצעים") ממוצעים ידי על
כל של והחיות הנפש ששורש כיון ל"שר"), ומ"שר"
מקבלים והמזלות מהמזלות, הוא הזה בעולם הברואים
מקבלים שרים והע' דלמעלה, שרים מע' חיותם את
עצמם, ובמלאכים עליונים, ממלאכים וחיותם נפשם
ממנו. עליון ממלאך וחיותו נפשו את מקבל מלאך כל
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יורדת הבהמית שהנפש בעניננו הוא וכך
אמצעים ידי "על למדריגה ממדריגה ו"משתלשלת"
בגוף שמתלבשת עד ומזלות", שרים ודרך רבים

הגשמי.

äâøãîî úåìùìúùäá ,'ä øåàî ä÷åçéø éãé ìòå
íéîåöîöå íéøúñäá ,ìåìòì äìéòîå ,äâøãîì
ïëì ,íãå øùá íãàä óåâá äùáìúðù ãò ,íéáø

.òøå áåèî äìåìë àéä
גבוה" "ממקום הוא הבהמית הנפש ששורש אע"פ
מקום מכל ה', אור בה מאיר ומקורה ובשרשה (כנ"ל)
היא למדריגה ממדריגה הירידות ריבוי ידי על
מתמעט ירידה בכל כי מאלקות, מאד מתרחקת
יותר ומסתתר והולך שבה הקדושה אור ומתצמצם
להתלבש הזה לעולם שבירידתה כך כדי עד ויותר
כמבואר ורע", מטוב "כלולה כבר היא גשמי בגוף
מקליפת "היא שבישראל הבהמית שהנפש בתניא

הדעת עץ מסוד ורענוגה.. ".טוב

כלומר:

הוא הבהמית הנפש של ושרשה שמקורה כיון
ונתלבשה למטה שירדה לאחר גם הרי גבוה", מ"מקום
בנפש גם ולכן בפנימיותה, טוב נשאר עדיין בגוף,
רחמנות (כמו טובות מדות טבועות שבישראל הבהמית
הבהמית שבנפש מה"טוב" שבאות חסדים) וגמילות

שבה. הקדושה מניצוץ היינו שבישראל

ידי על – ה' מאור מאד שנתרחקה לפי ואולם
– רבים ממוצעים דרך למטה וירידתה השתלשלותה

רע. הרבה בה נתערב

של באופן למדריגה) (ממדריגה אלו ירידות –
מעילה "השתלשלות בשם גם נקראות "השתלשלות"

לעלול".

פירוש:

(תוצאה)": ומסובב "סיבה כעין הם ועלול" "עילה
והדבר "סיבה"), (כמו והמקור השורש היא ה"עילה"
נקרא התוצאה) ה"מסובב", (היינו מהמקור שנוצר

"עלול".

ודיבור. במחשבה למצוא ניתן לדבר דוגמא
והמקור), הסיבה (היינו ה"עילה" היא המחשבה
מן התוצאה) (המסובב, ה"עלול" הוא והדיבור
האדם בתחלה הדברים, סדר הוא כך שהרי המחשבה,
האותיות זה ובשלב מסויים נושא על חושב

הן אלו אותיות אבל רוחניות, אותיות הן שבמחשבתו
אח"כ ויורדות "משתלשלות" שממנה ה"עילה"
בקול ונתלבשו שנתגשמו (ה"עלול") הדיבור אותיות
בהרבה פחותה ובדרגה מהנפש רחוקות והן גשמי

המחשבה. אותיות מאשר

הם בו שהסדר בעולמות, גם הוא זה דרך ועל
ועלול". עילה "בדרך הוא מזה זה "משתלשלים"
נובע וממנו ה"עילה", הוא העליון העולם פירוש:

(ה"עלול"). התחתון עולם ומשתלשל

íéòøä úåãåñéî ,úåòø úåãî íãàì úåàá äðîîå
.äáù

הרע מהחלק נובעות שבאדם הרעות המדות
היינו ורע), מטוב כלולה (שכאמור הבהמית שבנפש

שבה.יסודותה" הרעים "

הרעים": "היסודות ענין וזהו

יסודות, מד' מורכב נברא שכל חז"ל בדברי מבואר
מד' מורכב גשמי נברא שכל וכשם עפר. מים רוח אש
ד' יש רוחני נברא בכל כך – אלו גשמיים יסודות
(וכמובן, רוחניים עפר מים רוח אש של יסודות
לחלוטין מופשטים אלו רוחניים (תכונות) "יסודות"

גשמית). "צורה" מכל

היא שגם הגוף, את המחי' החיונית בנפש הוא וכך
ארבע (היינו אלו רוחניים יסודות מארבעה "מורכבת"
ידי על למטה שירדה ומאחר כלליות); תכונות
ירידה היא שהירידה היינו מאד, רבים צמצומים

נעשו שלה ה"יסודות" הרי השרשרעיםעצומה, והם ,
שבאדם. הרעות המדות לכל ומקור

חום (שענינו הרוחני האש מיסוד לדוגמא:
בה (שאין הרוח מיסוד הכעס; מדת באה והתלהבות)

כו'. בטלים ודברים הוללות – ממש)

הכח היינו – הרע יצר בשם גם נקראות אלו [מדות
את רעים].לבוהמושך לדברים האדם של

éùåðà ìëù íâå[זו מנפש äìåìë[בא ùôð ìë éë ,
.úåãîå úòã äðéá äîëçî

רעות) (מדות הרע" "יצר איננה הבהמית" "הנפש
" היא אלא רוחניתנפשבלבד, חיות היינו שלימה, "

בכל (המלובשים כחות של שלימה מערכת הכוללת
" רק (לא בה שיש כולו) השוכנותמדותהגוף רעות "

גם אלא) סוגישכלבלב, משני כלולה נפש כל כי ,

בינה חכמה – לשלש (הנחלק שבמוח השכל כחות:
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וכו'). יראה (אהבה, שבלב והמדות ודעת)

"שכל הוא הבהמית הנפש של השכל אמנם,
מאלקות,אנושי נתרחקה הבהמית שהנפש מאחר כי ,"

דומה אינו שלה השכל גשמי, בגוף ונתלבשה כנ"ל,
למעלה, כי למטה; ירידתה קודם בה שהי' השכל לכח
הוא הבהמית הנפש של השכל גם עליונים, בעולמות
וענייני מהגשמה ומרומם שמובדל ו"דק", רוחני שכל
למטה יורדת זו נפש כאשר ואילו הזה, עולם
"שכל נעשה שלה השכל אזי גשמי, בגוף ומתלבשת

אתאנושי אלא להשיג ביכולתו שאין כזה שכל היינו ,"
רוחניים. מופשטים דברים ולא הבריאה, עניני

,å"ç åðåöø éøáåòî úåéäì íãàä ìåëé äãöîå
.àèçú éë ùôðå ù"îë
" הכתוב שהאפשרותנפשמשמעות היא תחטא" כי

אלא מהגוף, רק (לא נובעת ה' רצון על ולעבור לחטוא
ה מצד הרינפשגם) הקדושה" ה"נפש שמצד ומאחר ,

על ית', רצונו על יעבור שאדם לחלוטין מופרך זה
שבאדם, הבהמית" ל"נפש היא הכתוב כוונת כרחך

יכולנפששהיא ומצדה כנ"ל, ורע, מטוב הכלולה
ח"ו. חטא לידי לבוא האדם

íéñëîä íéîåöîöå íéøúñää éåáéø úîçî éë

ùé àåäù íãàì äàøð ,ä"á óåñ ïéà øåà íéîéìòîå
.åîöò éðôá øáãå

מתחושת נובעת לחטא והאפשרות הישותהסיבה

עצמם את מרגישים שהנבראים זה היינו האדם, של
עצמו". בפני ודבר ל"יש

כלומר:

הפנימי וכפירוש מלבדו" עוד ש"אין היא האמת
עוד שאין בלבד זו (שלא זה מלבדו,אלקהבכתוב

שום שאין אמיתתמציאותאלא) כי ית', בלעדו
המהווה האלקי הכח היא הנבראים כל של המציאות
ההעלם מחמת ורק ; ורגע רגע בכל אותם ומחי'
על ומעלימים המכסים הצמצומים וריבוי וההסתר
כ"דבר עצמה את מרגישה הבהמית הנפש האלקות,
בטלה שאינה ומציאות "יש" היינו עצמו", בפני
הנפש של הזו ה"ישות" תחושת ובגלל לאלקות,
יתכן עצמו, בפני נפרד דבר היא כאילו הבהמית,
של רצונו היפך הוא אם גם רצונו, כפי יתנהג שהאדם
לא ב"ה, סוף אין אור על הסתר אין אם שהרי הקב"ה,
אז כי לחטוא, אפשרות ואין ית' רצונו על לעבור שייך

אלקות. מלבד דבר שום שאין באדם נרגש

` wxt oiidz ik d"c
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במהÏÎ·Â(נג) דחנוכה נרות הדלקות ענין יותר יובן הנ"ל
ולכאורה כו' דשמן א' בפך הנס עיקר שעשו
גבורים מעטים ביד רבים המלחמה בנצחון הי' הנס עיקר
כי טהור שמן א' דפך נס נכלל ממילא ואז כו' חלשים ביד
שבו כסליו בכ"ד הי' המלחמ' נצחון וגם כו' ר' בכלל יש
הנס מפני בכ"ה מתחיל דחנוכה ויו"ט הנס עיקר היה ביום
אך כו'. עיקר הטפל מן עשו איך טהור שמן א' פך שמצאו
כי להם התו"מ בהחזרת הי' הנס דעיקר כנ"ל הוא הענין
והיינו כו' לאבדם ולא דוקא תורתם להשכיחם העכו"ם רצו
אור מקור בבחי' הוא שהשמן שבהיכל השמנים כל שטמאו
ונצחו שלהם נפשו' שניצולו במה אבל דתור' דחכמ'
וכמ"ש טהור דשמן הנס בעיקר נכלל הנס זה לרבים מעטים
גופם לאבד רצו לא הרי כי דוקא תורתך עוסקי ביד וזדים

המלחמה מנצחון הנס עיקר עשו לא וע"כ תורתם לבטל רק
דתו"מ אור מקור שהוא דוקא הטהור השמן ממציאת רק
וברכה הלל בבחי' הנ"ל כל עפ"י בזה ביאור תוס' ויובן כו'
והדלקת כו' ואור חשך וגילוי העלם בחי' שהוא והודאה
כל יאיר שמשם ממש העצמות במקור הוא דחנוכה נרות
לזה להקדים ויש באורך כנ"ל בצ"ק בשם שנק' כו' העלם
שמנר דמשמע אור ותור' מצוה נר כי מ"ש והוא א' ענין
אור דהלא לכאורה פלא וזה בתור' אור יבא דוקא דמצוה
שונים מכלים כלים בחי' שהן מצוה לנר מקור הוא דתורה
דחנוכה מצוה נר על מרמז זה פסוק הנה אך דתורה לאור
הנ"ל מטעם דתורה לאור מקור הוא מדרבנן שהוא דאעפ"י
מציאות התהוות מקור בחי' הוא חנוכה דנר משום והוא

כנ"ל: כו' החלמיש הצור כמשל ההעלם מן האור
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וכו'). יראה (אהבה, שבלב והמדות ודעת)

"שכל הוא הבהמית הנפש של השכל אמנם,
מאלקות,אנושי נתרחקה הבהמית שהנפש מאחר כי ,"

דומה אינו שלה השכל גשמי, בגוף ונתלבשה כנ"ל,
למעלה, כי למטה; ירידתה קודם בה שהי' השכל לכח
הוא הבהמית הנפש של השכל גם עליונים, בעולמות
וענייני מהגשמה ומרומם שמובדל ו"דק", רוחני שכל
למטה יורדת זו נפש כאשר ואילו הזה, עולם
"שכל נעשה שלה השכל אזי גשמי, בגוף ומתלבשת

אתאנושי אלא להשיג ביכולתו שאין כזה שכל היינו ,"
רוחניים. מופשטים דברים ולא הבריאה, עניני

,å"ç åðåöø éøáåòî úåéäì íãàä ìåëé äãöîå
.àèçú éë ùôðå ù"îë
" הכתוב שהאפשרותנפשמשמעות היא תחטא" כי

אלא מהגוף, רק (לא נובעת ה' רצון על ולעבור לחטוא
ה מצד הרינפשגם) הקדושה" ה"נפש שמצד ומאחר ,

על ית', רצונו על יעבור שאדם לחלוטין מופרך זה
שבאדם, הבהמית" ל"נפש היא הכתוב כוונת כרחך

יכולנפששהיא ומצדה כנ"ל, ורע, מטוב הכלולה
ח"ו. חטא לידי לבוא האדם

íéñëîä íéîåöîöå íéøúñää éåáéø úîçî éë

ùé àåäù íãàì äàøð ,ä"á óåñ ïéà øåà íéîéìòîå
.åîöò éðôá øáãå

מתחושת נובעת לחטא והאפשרות הישותהסיבה

עצמם את מרגישים שהנבראים זה היינו האדם, של
עצמו". בפני ודבר ל"יש

כלומר:

הפנימי וכפירוש מלבדו" עוד ש"אין היא האמת
עוד שאין בלבד זו (שלא זה מלבדו,אלקהבכתוב

שום שאין אמיתתמציאותאלא) כי ית', בלעדו
המהווה האלקי הכח היא הנבראים כל של המציאות
ההעלם מחמת ורק ; ורגע רגע בכל אותם ומחי'
על ומעלימים המכסים הצמצומים וריבוי וההסתר
כ"דבר עצמה את מרגישה הבהמית הנפש האלקות,
בטלה שאינה ומציאות "יש" היינו עצמו", בפני
הנפש של הזו ה"ישות" תחושת ובגלל לאלקות,
יתכן עצמו, בפני נפרד דבר היא כאילו הבהמית,
של רצונו היפך הוא אם גם רצונו, כפי יתנהג שהאדם
לא ב"ה, סוף אין אור על הסתר אין אם שהרי הקב"ה,
אז כי לחטוא, אפשרות ואין ית' רצונו על לעבור שייך

אלקות. מלבד דבר שום שאין באדם נרגש
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במהÏÎ·Â(נג) דחנוכה נרות הדלקות ענין יותר יובן הנ"ל
ולכאורה כו' דשמן א' בפך הנס עיקר שעשו
גבורים מעטים ביד רבים המלחמה בנצחון הי' הנס עיקר
כי טהור שמן א' דפך נס נכלל ממילא ואז כו' חלשים ביד
שבו כסליו בכ"ד הי' המלחמ' נצחון וגם כו' ר' בכלל יש
הנס מפני בכ"ה מתחיל דחנוכה ויו"ט הנס עיקר היה ביום
אך כו'. עיקר הטפל מן עשו איך טהור שמן א' פך שמצאו
כי להם התו"מ בהחזרת הי' הנס דעיקר כנ"ל הוא הענין
והיינו כו' לאבדם ולא דוקא תורתם להשכיחם העכו"ם רצו
אור מקור בבחי' הוא שהשמן שבהיכל השמנים כל שטמאו
ונצחו שלהם נפשו' שניצולו במה אבל דתור' דחכמ'
וכמ"ש טהור דשמן הנס בעיקר נכלל הנס זה לרבים מעטים
גופם לאבד רצו לא הרי כי דוקא תורתך עוסקי ביד וזדים

המלחמה מנצחון הנס עיקר עשו לא וע"כ תורתם לבטל רק
דתו"מ אור מקור שהוא דוקא הטהור השמן ממציאת רק
וברכה הלל בבחי' הנ"ל כל עפ"י בזה ביאור תוס' ויובן כו'
והדלקת כו' ואור חשך וגילוי העלם בחי' שהוא והודאה
כל יאיר שמשם ממש העצמות במקור הוא דחנוכה נרות
לזה להקדים ויש באורך כנ"ל בצ"ק בשם שנק' כו' העלם
שמנר דמשמע אור ותור' מצוה נר כי מ"ש והוא א' ענין
אור דהלא לכאורה פלא וזה בתור' אור יבא דוקא דמצוה
שונים מכלים כלים בחי' שהן מצוה לנר מקור הוא דתורה
דחנוכה מצוה נר על מרמז זה פסוק הנה אך דתורה לאור
הנ"ל מטעם דתורה לאור מקור הוא מדרבנן שהוא דאעפ"י
מציאות התהוות מקור בחי' הוא חנוכה דנר משום והוא

כנ"ל: כו' החלמיש הצור כמשל ההעלם מן האור
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

רצהÚÈÏ„(מ"ג) לא אם לפדותה (מ"ד) העבריה: אמה
אדוניה בעיני רעה אם מ"ש והוא ליעדה
הוא והיעוד ח') כ"א (שמות וגו' והפדה יעדה לא אשר
בה נוהג ואז לי מקודשת את הרי שנים בפני לה שאומר
יעוד מצות א') י"ג (דף דבכורות ספ"ק ושנינו אישות מנהג
לבנו ולא לו לא ליעדה רצה לא ואם פדיה, למצות קודם
עבור כסף שוה או כסף שכשתתן והוא לפדותה המצוה אזי
חפשי תצא אזי שש סוף עד לעובדו ראויה שהיתה השנים
הרי כיצד אצלו שעשתה השנים בפדיונה מגרע הוא וגם
נותנת ה"ז שנים ארבעה ועבדה דינרים בששים שמכרוה
עברי בעבד גם נוהגת פדיה ומצות ותצא, דינרים כ'
בנפש מדריגות ג' יש כי והענין בחומש: וכדפרש"י
נשמות שיש העבריה ואמה עברי ועבד כנעני עבד האלקית
הנמשכים ויש כנעני עבד הנק' העשי' מעולם הנמשכים
עבד דההוא מסט' הם כי עברי עבד ונק' היצי' מעולם
והם הבריאה מעולם הנמשכים ויש ביצי' המושל מט"ט
מקננא נוק' בחי' שהיא בינה כי העבריה אמה בחי'
א' כל כי אלו בחי' ג' יש נפש בכל גם וכעד"ז בבריאה
והנה דעשי'. בנפש גם נרנח"י בחי' שיש כידוע מכל כלולה
ניחא בהפקירא עבדא עליו רז"ל מ"ש הוא כנעני עבד בחי'
והעבודה עול בפריקות הוא שלו שהנחת א') י"ג (גיטין לי'
ברצונו שלא לעבוד מוכרח אעפ"כ אבל גדול משא עליו
אלוה חלק כמ"כ בשבט, יכהו שלא רבו אימת מחמת
בהתגלות בהשראה כשאין דנוגה החיונית בנפש השורה
ומדותיו שכלו אלא אלקית הנפש של ומדות השכל
ה' עובד ואעפ"כ שלו הנח"ר כל שזהו העולם בתאוות
שלא עונש יראת רבו מאימת בסומוע"ט בפו"מ במעשה
כמעט האלהית נפשו שכל כנעני עבד הנק' זהו בשבט יכהו
כנ"ל ממש בפועל עשי' בחי' זולת הבהמית בנפש בגלות
גם ה' מצות על שעוברים הרשעים גם יצאו לא זה ומכלל
כאשר שאעפ"כ לרבו החוטא כנעני עבד כמו והם בעשי'
כמ"כ לעבודתו לחזור מוכרח בשבט מכהו רבו אח"כ
חרטות מלאים רשעים פ"ג) היראה שער ר"ח (הובא ארז"ל
על שמאיר האלהות הארת בחי' הוא השבט מחמת והיינו
שכינתא עשרה [בי'] אכל כמארז"ל מקיף בבחי' נפשו
גילוי איזו בו ומאיר בו שכשמכהו א') ל"ט (סנהדרין שריא
הוא אזי פ"ב מ"א מצוה שהזכרתי חזי מזלי' כענין הארה
תשובה ההרהורי סיבת וזהו חטאיו על ומתחרט לה' שב
שמבחי' עברי ועבד כידוע. עבירה לבעל פתאום שנופלים
בגילוי אלהית הנפש של מדות בחי' שמאיר היינו יצירה
ניחא ולא אחריו להמשך לה' אהבה לו ויש הבהמית בנפש

הוא עוה"ז עניני לו שכשבאים אע"פ עול בפריקת כלל לי'
לכתחלה בהם להמשך רצונו אין אבל מהם מתענג
על במרירות הוא מאד בהם ונתפעל פתאום וכשבאים
להמשיך רצונו עיקר עוה"ז עניני שאין נמצא ההתפעלות
ניחא שבהפקירא הנ"ל כנעני בעבד כמו אליהם עצמותו
בגילוי כחותיה מאירים אלקית שהנפש מפני והיינו לי',
ה' בגדולת בתפלה בשכלו שמתבונן הבהמי' בנפש
לה' ממש תשוקה לו שיש עד וכדומה ליש מאין בהתהוות
חמדה לו יהי' שלא עד מדותיו נהפכו לא שמ"מ והגם
רצונו אבל כתולדתם בו עדיין הם המדות כי עוה"ז לתאות
כל המביא העבד כמו וה"ז אחריהם, ימשך שלא הוא
בשר דהיינו השוק מן ושתיה אכילה הבית בני הצטרכות
שזהו המלך בני היכל מן רחוק במקום בשוק שהיו ותבואה
הם עדיין מביא שהוא הדברים אבל משם להביאם עבודתו
התבואה כמו כלל לאכילה ראוים ואינן מאד מגושמים
שיבשלם עד שהם כמו להאכל ראוים שאינם חי ובשר
מתוק טעם טוב בהם ויתגלה אחר למהות ויהפכו באש
לצאת כ"כ שפלות בבחי' שאינה האמה ע"י וזהו לחיך.
מה לתקן בפנים עבודתה אלא הבית צרכי להביא החוצה
אחר למהות להפכם ואפיה בישול ע"י לבית הובא שכבר
שהוא נוגה דקליפת בירורים הבאת וכמ"כ כו' ודק רוחני
הרי בתפלה אלהית פעולה כשפועלים הבהמית נפש כחות
דקדושה מהשתלשלות מאד רחוקה דנוגה והגסות הרוח
דהיינו אלהית פעולה שיפעול זה רוח מביא וכשאדם
הבאת כמו ה"ז ממהותו כלל נהפך לא ועדיין לה' האהבה
שולחן על לעלות ראוי אינו והוא השוק מן התבואה העבד
לא שלו האהבה שכמ"כ החי, הבשר וכן עדיין מלכים
המלך להיכל שבאה אלא בנוגה שהיא כמו מטבעה נשתנה
וכן לה' היא עתה לעוה"ז שהיתה זו האהבה להיות והוא
ההלכה דבר שהרי עד"ז הוא היום כל ומצות בתורה עסקו
הוא פיו דיבור וגם כו' כך טוען זה נוגה בעניני מלובש
הוא בתורה קריאתו וע"י דנוגה הבהמית נפש מכחות
ההלכה בדבר דיצי' ו"ק שהם ית' מדותיו הארת ממשיך
ח"א תד"א (ע' כנגדו ושונה קורא הקב"ה וכמארז"ל הוא
האוי"ר קדימת ע"י הוא זו והמשכה והעלאה פי"ח),
לא עדיין שהאוי"ר ואע"פ כידוע גדפין הם כי בתפלה
אם כדכתי' מ"ן העלאת הוא מ"מ הנפש מהטבעת נשתנו

לבו אליו עשי'ישים בחי' הוא וישים י"ד) ל"ד (איוב
בתורה בקריאתו עי"ז יאסוף אליו ונשמתו רוחו שאעפ"כ
אלהות במהות מהתכלל שלו התורה רחוק עדיין ומ"מ
כמו זה והרי הנ"ל מטעם מ"ן העלאת שהוא אע"פ ממש
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האמה אמנם עדיין. גשמית שהיא התבואה העבד הבאת
ובה ליבא בינה בחי' דגדלות מוחי' לו שיש מי בחי' הוא
מדותיו נהפכו ואז הלב בעמקי נתפס כשהוא מבין הלב
תשוקתו ממהות בשינוי לאלקות התשוקה שיהי' מטבעם
בעל הי' אם למשל המדות ובהתהפכות עוה"ז לחמדי
מחזיק לא בשפלות לאלקות עבודתו יהי' התנשאות
התבואה להפוך האמה עבודת כמו וה"ז לנפשי' טיבותא
כו' ואעשה רבקה וז"ש ומתוקים ערבים מטעמים להיות
בפרט נפש בכל גם ועד"ז ט'), כ"ז (בראשית וגו' מטעמים
אמה ובחי' ורוח נפש בחי' שהם הנ"ל עבדים מיני ב' יש
שבתפלה המוחי' גדלות בחי' והוא ומוחי' נשמה בחי' הוא
הוא יום בכל התורה עסק ואח"כ המדות מהות להפך
הוא באמה גם כ"ז אך כו': עבד בחי' קטנות בחי' מרשימו
הבהמית שבנפש המדות תשוקת בחי' המדות הפיכת רק
דקה שהיא עצמה דבינה נוגה גסות אבל ליבא בינה ע"י
חכם איש ראית ודבר יש בחי' והיינו עי"ז נהפכה לא ביותר
יעוד תחבולות ב' יש ולזה י"ב) כ"ו (משלי כו' בעיניו
מבריאה עלי' בחי' וה"ז כלה שתעשה הוא היעוד ופדיה,
בחי' עליה נמשך כשיהי' והוא כלה הנק' לאצי' אמה הנק'
שלמעלה ותענוג הרצון בהתגברות מלמעלה י"ה שלהבת
בהשגה שהי' היש מקצת בחי' יתבטל ואז שבנפש מבינה
אמה עוד תקרא ולא הנפש כלות ע"ש כלה תקרא ואז
מחמת אדוניה בעיני רעה ואם כו'. הדיוט של באש לעסוק
שלא יעדה לא ולכן רעה פי' שזהו שלה הנוגה גסות ריבוי
הנק' שלה כתר ובחי' הנפש כלות בחי' בה להתגלות יוכל
שבה דיבור אפי' אחר דבר תחתיה שתתן והפדה אזי כלה
עלתה עצמה היא כאילו נחשב ואז מאד נמוך שהוא
לה' קדש יהי' ומיצל רץ שהסוס מה ענין והוא מגשמיותה
הנפש אותיות והיינו הרצים תא והוא א') נ' פסחים (עי'
שתעסוק בתורה במודו"מ היום כל והתגלותה אלקית
האותיות יהיו כאשר שבה הקטנות בחי' והוא בקרירות
תוס' להוסיף ביכולתה אזי טוב ועושים מרע שמורים שבה
יחשיך שלא עד שבה ראיה בבחי' בתפלה למחר קדושה
מנוגה האמה פדיית והיינו וכו' היש הרגשת שלה נוגה לה
מה וזהו להוי'. שבה האותיות שנתנה הפדיון ע"י שלה
לה' קדש למחר מזה יהי' ומיצל רץ אותיות בחי' שהסוס
לגדלות מועילים שהקטנות ענין וזהו בתפלה אלהות גילוי
הזה הכח כי בפדיונה ג"כ נותן שהאדון והפדה ומ"ש
המקיף בחי' ע"י הוא האותיות לשמור היום כל בנפש
והפדה וזהו שומר בחי' שהוא הקטנות בעת גם שבנפש
בכלל שהוא כמו והנה הפדיון: גורם מקיף בחי' שהאדון
כן כנ"ל אמה בחי' ויש עברי עבד בחי' שהן נשמות שיש
עד התפלה חלקי ד' והן הנ"ל בחי' כל יש נפש בכל בפרט
לסט"א לאכפיי' בחי' והוא כנעני עבד בחי' יהי' ב"ש
עכ"ז ברע ומואס בקרבו חלל שלבו גמור צדיק ואפי'

בחלב כבשר כלל רעות היו לא התורה שאלמלא רע באותו
לי' ניחא וא"כ אפשי אלא אפשי אי יאמר אל כו' ושעטנז
וכמ"ש עליו גזר שבשמים שאביו אעשה מה אלא זה הרע
והטעם לאבות שהקדים פרקים השמנה מן פ"ו הרמב"ם
מן נעלה מאד הנ"ל מצות שהם החוקות שרש כי הוא
בחי' והוא להם שרשים שהן השכל ע"פ הראוים המצות
צריך ולכן כו' המצות שע"י לההמשכה נעלם וגבול חק
שאומר בזאת כי טעם בלי גזירה כמקבל ג"כ לעשותם
גזירתו מקבל ואעפ"כ מאלהות מאד רחוק הוא הרי אפשי
הרחוקים על דוקא שהיא התפארות מדת מעורר ובזאת
הוי' גדול כי ידעתי עתה שאמר יתרו מענין וכנודע ממנו
גם רעות שהן במצות אבל כו' דקוב"ה יקרא אסתלק אזי
הרמב"ם וכמ"ש נפשו לזכך בהם למאוס צריך השכל מצד
כ"א (משלי וגו' רע אותה רשע נפש מדכתיב באורך שם
דלבא ברעותא עברי עבד בחי' הוא יוצר עד ומב"ש י').
באלקות ההשגה והרי השכל מן נפרד שהוא אלא קצת
כמו אלא עדיין אצלו ריחוק בבחי' הוא מתפעל שמחמתה
ליגמר לומד אלא הדבר על לעמוד בעיון שלא הלומד
איך בהדבר מדקדק אינו ועדיין במוחו לבד הדברים שיודע
שפירושו ובינה עיון הנק' הוא שהדקדוק הוא ומה
הרבה ומעיין הרבה הדבר על שעומד מה שהוא שמתבונן
של שבחיו סידור ענין יובן כמ"כ מהו, הדבר במהות
ליגמר כמו רק שהוא לפי סידור נק' דזמרה בפסוקי הקב"ה
התפעלות מזה יש מ"מ אך הדברים שמסדר ריהטא ונק'
החידוש מצד ממנו לבו שמתפעל חדש דבר השומע כמו
של ההתבוננות כשמתפשטת אבל בו. שדקדק טרם גם
יוצר ברכת הוא עליהן לעמוד גדול בקירוב השבחים
מפני לה' להפכם דמדות היכלות ז' כניסת מתחיל שמשם
והתבונ' עיון בחי' ליבא בבינה אלא המהות הפיכת שאין
ששם בבריאה שהיא העבריה אמה בחי' וזהו ה' בגדולת

האהב היכל נק' ובק"ש בינה, האהבהמקננא בחי' שאז ה
שורה להיות לה' היכל שנעשי' עד בפנימי' רבה בתשוקה
ואח"כ ישראל, שמע באומרו בהתבוננו בנפשו אלהות
עיקר ידה ועל שבה שבנפש חכמה בחי' ק"ק היכל
להיות יוכל ואזי כו', אתברירו בחכמה כי המדות התהפכות
שלמעלה וביטול השתחוואה בחי' שהוא בשמו"ע היעוד
והוא י"ה שלהבת מקבלת ואזי הדיוט של אש רשפי מבחי'
היחוד שעת הוא אפים נפילת ואח"כ האמיתי. היחוד
למעלה שהוא ר"ל שבשמו"ע היעוד מן למעלה שהוא
לאחר אבל במסירה עסוק כשעדיין שהוא מס"נ ממדריגת
בחי' חדא נקודה רק שנעשי' עצמותו והפשטת מסירה
חוזרת אח"כ והנה חפצתי לא ועמך לבד שבה הרצון
דבר כשרואה מעצמותו המתבטל כמשל הוא בי"ס ונבנית
לו יש בו רגיל כשהוא ואח"כ א' נקודה רק ונעשה נפלא
יותר באופן שהוא רק כמקדם ורוחב אורך חו"ב התפשטות

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



קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

האמה אמנם עדיין. גשמית שהיא התבואה העבד הבאת
ובה ליבא בינה בחי' דגדלות מוחי' לו שיש מי בחי' הוא
מדותיו נהפכו ואז הלב בעמקי נתפס כשהוא מבין הלב
תשוקתו ממהות בשינוי לאלקות התשוקה שיהי' מטבעם
בעל הי' אם למשל המדות ובהתהפכות עוה"ז לחמדי
מחזיק לא בשפלות לאלקות עבודתו יהי' התנשאות
התבואה להפוך האמה עבודת כמו וה"ז לנפשי' טיבותא
כו' ואעשה רבקה וז"ש ומתוקים ערבים מטעמים להיות
בפרט נפש בכל גם ועד"ז ט'), כ"ז (בראשית וגו' מטעמים
אמה ובחי' ורוח נפש בחי' שהם הנ"ל עבדים מיני ב' יש
שבתפלה המוחי' גדלות בחי' והוא ומוחי' נשמה בחי' הוא
הוא יום בכל התורה עסק ואח"כ המדות מהות להפך
הוא באמה גם כ"ז אך כו': עבד בחי' קטנות בחי' מרשימו
הבהמית שבנפש המדות תשוקת בחי' המדות הפיכת רק
דקה שהיא עצמה דבינה נוגה גסות אבל ליבא בינה ע"י
חכם איש ראית ודבר יש בחי' והיינו עי"ז נהפכה לא ביותר
יעוד תחבולות ב' יש ולזה י"ב) כ"ו (משלי כו' בעיניו
מבריאה עלי' בחי' וה"ז כלה שתעשה הוא היעוד ופדיה,
בחי' עליה נמשך כשיהי' והוא כלה הנק' לאצי' אמה הנק'
שלמעלה ותענוג הרצון בהתגברות מלמעלה י"ה שלהבת
בהשגה שהי' היש מקצת בחי' יתבטל ואז שבנפש מבינה
אמה עוד תקרא ולא הנפש כלות ע"ש כלה תקרא ואז
מחמת אדוניה בעיני רעה ואם כו'. הדיוט של באש לעסוק
שלא יעדה לא ולכן רעה פי' שזהו שלה הנוגה גסות ריבוי
הנק' שלה כתר ובחי' הנפש כלות בחי' בה להתגלות יוכל
שבה דיבור אפי' אחר דבר תחתיה שתתן והפדה אזי כלה
עלתה עצמה היא כאילו נחשב ואז מאד נמוך שהוא
לה' קדש יהי' ומיצל רץ שהסוס מה ענין והוא מגשמיותה
הנפש אותיות והיינו הרצים תא והוא א') נ' פסחים (עי'
שתעסוק בתורה במודו"מ היום כל והתגלותה אלקית
האותיות יהיו כאשר שבה הקטנות בחי' והוא בקרירות
תוס' להוסיף ביכולתה אזי טוב ועושים מרע שמורים שבה
יחשיך שלא עד שבה ראיה בבחי' בתפלה למחר קדושה
מנוגה האמה פדיית והיינו וכו' היש הרגשת שלה נוגה לה
מה וזהו להוי'. שבה האותיות שנתנה הפדיון ע"י שלה
לה' קדש למחר מזה יהי' ומיצל רץ אותיות בחי' שהסוס
לגדלות מועילים שהקטנות ענין וזהו בתפלה אלהות גילוי
הזה הכח כי בפדיונה ג"כ נותן שהאדון והפדה ומ"ש
המקיף בחי' ע"י הוא האותיות לשמור היום כל בנפש
והפדה וזהו שומר בחי' שהוא הקטנות בעת גם שבנפש
בכלל שהוא כמו והנה הפדיון: גורם מקיף בחי' שהאדון
כן כנ"ל אמה בחי' ויש עברי עבד בחי' שהן נשמות שיש
עד התפלה חלקי ד' והן הנ"ל בחי' כל יש נפש בכל בפרט
לסט"א לאכפיי' בחי' והוא כנעני עבד בחי' יהי' ב"ש
עכ"ז ברע ומואס בקרבו חלל שלבו גמור צדיק ואפי'

בחלב כבשר כלל רעות היו לא התורה שאלמלא רע באותו
לי' ניחא וא"כ אפשי אלא אפשי אי יאמר אל כו' ושעטנז
וכמ"ש עליו גזר שבשמים שאביו אעשה מה אלא זה הרע
והטעם לאבות שהקדים פרקים השמנה מן פ"ו הרמב"ם
מן נעלה מאד הנ"ל מצות שהם החוקות שרש כי הוא
בחי' והוא להם שרשים שהן השכל ע"פ הראוים המצות
צריך ולכן כו' המצות שע"י לההמשכה נעלם וגבול חק
שאומר בזאת כי טעם בלי גזירה כמקבל ג"כ לעשותם
גזירתו מקבל ואעפ"כ מאלהות מאד רחוק הוא הרי אפשי
הרחוקים על דוקא שהיא התפארות מדת מעורר ובזאת
הוי' גדול כי ידעתי עתה שאמר יתרו מענין וכנודע ממנו
גם רעות שהן במצות אבל כו' דקוב"ה יקרא אסתלק אזי
הרמב"ם וכמ"ש נפשו לזכך בהם למאוס צריך השכל מצד
כ"א (משלי וגו' רע אותה רשע נפש מדכתיב באורך שם
דלבא ברעותא עברי עבד בחי' הוא יוצר עד ומב"ש י').
באלקות ההשגה והרי השכל מן נפרד שהוא אלא קצת
כמו אלא עדיין אצלו ריחוק בבחי' הוא מתפעל שמחמתה
ליגמר לומד אלא הדבר על לעמוד בעיון שלא הלומד
איך בהדבר מדקדק אינו ועדיין במוחו לבד הדברים שיודע
שפירושו ובינה עיון הנק' הוא שהדקדוק הוא ומה
הרבה ומעיין הרבה הדבר על שעומד מה שהוא שמתבונן
של שבחיו סידור ענין יובן כמ"כ מהו, הדבר במהות
ליגמר כמו רק שהוא לפי סידור נק' דזמרה בפסוקי הקב"ה
התפעלות מזה יש מ"מ אך הדברים שמסדר ריהטא ונק'
החידוש מצד ממנו לבו שמתפעל חדש דבר השומע כמו
של ההתבוננות כשמתפשטת אבל בו. שדקדק טרם גם
יוצר ברכת הוא עליהן לעמוד גדול בקירוב השבחים
מפני לה' להפכם דמדות היכלות ז' כניסת מתחיל שמשם
והתבונ' עיון בחי' ליבא בבינה אלא המהות הפיכת שאין
ששם בבריאה שהיא העבריה אמה בחי' וזהו ה' בגדולת

האהב היכל נק' ובק"ש בינה, האהבהמקננא בחי' שאז ה
שורה להיות לה' היכל שנעשי' עד בפנימי' רבה בתשוקה
ואח"כ ישראל, שמע באומרו בהתבוננו בנפשו אלהות
עיקר ידה ועל שבה שבנפש חכמה בחי' ק"ק היכל
להיות יוכל ואזי כו', אתברירו בחכמה כי המדות התהפכות
שלמעלה וביטול השתחוואה בחי' שהוא בשמו"ע היעוד
והוא י"ה שלהבת מקבלת ואזי הדיוט של אש רשפי מבחי'
היחוד שעת הוא אפים נפילת ואח"כ האמיתי. היחוד
למעלה שהוא ר"ל שבשמו"ע היעוד מן למעלה שהוא
לאחר אבל במסירה עסוק כשעדיין שהוא מס"נ ממדריגת
בחי' חדא נקודה רק שנעשי' עצמותו והפשטת מסירה
חוזרת אח"כ והנה חפצתי לא ועמך לבד שבה הרצון
דבר כשרואה מעצמותו המתבטל כמשל הוא בי"ס ונבנית
לו יש בו רגיל כשהוא ואח"כ א' נקודה רק ונעשה נפלא
יותר באופן שהוא רק כמקדם ורוחב אורך חו"ב התפשטות
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נפ"א, ענין וזהו לו, הראשון ורוחב לאורך ערוך שאין נפלא
בעיני רעה אם כנ"ל הוא פדיה ומצות היעוד. מצות זהו
השתחוואה בבחי' בשמו"ע לייעד יוכל שלא אדוניה
היש בהרגשת קצת המעורב הרע מחמת הנ"ל י"ה ושלהבת
דהיינו לה' היום כל דמו"ד אותיות בנתינת והפדה אזי וכו'
שבתורה ה' חכמת בטוב ומתקשרים מרע שמורים להיות

כמשנ"ת בתפלה למחר נפשו להאיר אומץ יוסיף ואזי
לאמה ופדיה יעוד מצות בפועל נצטוינו וכמ"כ למעלה,
או יעוד להיות למעלה כן מעוררים אנו שבזה העבריה
נק' שמט"ט העולמות בכללות וכן הנ"ל ע"ד לנפשו פדיה
מדת התעלות להיות בבריאה אמה בחי' ויש עברי עבד

וכנ"ל: כלה להקרות האצילות אל מבריאה מלכותו

dixard dn` oeicte ceri zevn
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Ì�Ó‡שיש וכמו האלקי', עשה זה לעומת זה את הנה
שולחן, ג"כ יש בלעו"ז גם כן בקדושה שולחן
שנק' כו' לו ערכתי שולחן שאמרו בדרז"ל מצינו כי והוא
הוא אשר הלחם את אם כי וכתי' שולחן, בשם היחוד
לא ואמרה פיה ומחתה אכלה וגו' דרך כן וכתי' אוכל,
בד"ה שנת' וע"ד דלעו"ז, שולחן בחי' והיינו כו', פעלתי
שדה דאית בגין בזהר דאיתא שדה בענין שרה חיי ויהיו

תפ חקל שהוא שדה אית שדה שדהואית ואית קדישין וחין
בשר טריפה, בשדה ובשר שעז"נ מצאה בשדה ואם כדא'
טריפה בשדה נפגם ח"ו ואם עצם, בו שאין אבר על קאי

כי ולהיות תחרש, שדה ציון להיות עי"ז גורם נשג"ז, הוא
שהגם ערכתי, שולחן הוא המקור מלמעלה יורד רע אין
בכה וזה בכה שזה הפוסקי' בדברי ע' מ"מ התיר שרבי
ולכן דלעו"ז שולחן גמור רע גם נמשך ובהשתלשלות כו',
דקדושה דנוקבא יסוד נק' שולחן י"ז שין במאו"א פי'
ידים נטילת מצות הקדימו כן ולהיות דקלי'. דנוק' ויסוד
בס"י מ"ש ע"ד רביעית מי עלי' לשפוך דסעודה לשולחן

אצבעות. עשר במספר ע"ס
ביאור בתוס' להבין בד"ה לעיל נמצא המאמר [המשך
להקדים]. צריך כן ולהיות פיסקא: קנה, ע' נט"י ענין שרש

zen` yly ur gafnd
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‰�‰Âשכולא איך דיחו"ע, ביטול בחי' הוא הנ"ל ביטול
כמו הוא דיחו"ת הביטול בחי' אמנם כו'. קמי'
הן והן לגביהם, מסתיר אלקים הש' הלא הנבראים שלגבי
על ממש הוי' אור מאיר שבאמת היות דעם גבורותיו
ומסתיר מעלים הוא מ"מ כנ"ל כו' אלקים ש' ע"י הנבראים
בבחי' נמצאים הם ועי"ז בנבראים נרגש יהי' שלא א"ע
וההתבוננות והדעת שם, בסש"ב וכמ"ש כו', יש מציאות
הרי מ"מ יש מציאות בבחינת שנעשה היות דעם הוא בזה
אלקי אור יש ובכאו"א מציאותו שמהווה אלקי כח יש
הכח את מרגיש אינו שהוא אלא כו'. תמיד אותו המחי'
כו'. שבו והחיות האור את גם ואף אותו המהווה האלקי
לא הרי אותו המהווה האלקי הכח את מרגיש הי' אם כי
האור את מרגיש יהי' אם וכמו"כ כלל. יש במציאות הי'
עליונים מלאכים וכמו יותר בטל הי' אלקות שהוא והחיות
אמנם במ"א. וכמ"ש כו' שלהם החיות מציאות שמרגישים
ומבין אצלו הוא ספק בלתי ה"ה מ"מ מרגיש אינו אם גם

אותו ומחי' המהווה אלקי כח שיש איך היטב בשכלו
הזה התבוננות וע"י במ"א, וכמ"ש כו' אחזה ומבשרי
שלא והיינו לאלקות אהבה לבחי' בא ה"ה הדעת בהעמקת
וכל שבו, בהאלק' כ"א העולם וגשמיות בחומריות ירצה
בהאלקות שירצה והיינו לש"ש כוונתו יהי' שעושה דבר
לגמרי הרצונות וביטול בעבודה יהי' לא בזה אבל כו'. שבו
האלקי בהכח הוא שלו וההתבוננות עבודתו שכל מאחר
יהי' ואיך יש מציאות כאן יש הרי היש, את המהווה
בעבודה רק שייך וזה לגמרי. הישות כל ביטול זו בעבודה
מבחי' שלמעלה האוא"ס מצד שהוא הנ"ל דיחו"ע
מציאות להיות א"א זו שמבחינה היינו בישות התלבשות
קמי' כולא משו"ז אדרבא כנ"ל בגילוי שמאיר ולפי יש
לגמרי הישות כל ביטול הוא זו ובעבודה כנ"ל, כו' כלא
אלקות אם כי כלל, גשמיים אינם הגשמיים עשיותיו וכל
בעבודה אבל במ"א, וכמ"ש כו' כלל לישות שייך אינו כי
גשמיים המה ועשיותיו היש אל שייכות לו יש הרי דיחו"ת
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והחומריות הגשמיות אחר נמשך שאינו אלא ממש,
הוא שמוכרח מפני כ"א הגשמית התאווה אל להתאוות
רוצה הוא וכמו"כ כנ"ל כו' לש"ש הוא וכוונתו בזה
חייך הוא כי אלקיך ה' את לאהבה והו"ע אלקות בהגילוי

כו'.

.¯ÂˆÈ˜שם ע"י הוי' משם היא ההתהוות אשר יקדים
חד, כולא ואלקים דהוי' היחוד מצות אלקים.
בטל הכל ממילא מסתיר, אלקים שם דאין דיחו"ע ביטול
ומחי' מהווה אלקי דכח דיחו"ת ביטול באוא"ס. במציאות

היש. מציאות
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ז"ל,p‰Â‰ה) מהּמּגיד ּתֹורה" ּב"אֹור הקׁשה הּנסירה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
עלמא ּברא ּבאֹורייתא הּוא ּברי טּדקּודׁשא ְְְְְְִַָָָָָָ
אסּתּכל הּוא ּברי "קּודׁשא ּבּזהר, ּכדאיתא הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ(הּפרּוׁש

עלמא" ּוברא ּפרׁשהיּבאֹורייתא (ּבראׁשית רּבה ּובמדרׁש , ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָ
הייתי 'אני אֹומרת: הּתֹורה – אמֹון אצלֹו "ואהיה איתא: ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָא)
מל ׁשּבעֹולם, ּבנהג הּוא'. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּכלי
אּלא עצמֹו, מּדעת אֹותֹו ּבֹונה אינֹו ּפלטין, ּבֹונה ודם ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
ּדפּתראֹות אּלא עצמֹו מּדעת ּבֹונה אינֹו והאּמן אּמן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמּדעת
ׁשל ׁשֹונֹות צּורֹות עליו ּומצּירים קמיט ּדלא קלף ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ(יריעה

ּכהּנה מּתנֹות הּוא)יאּבנינים, היא לדעת לֹו יׁש ּופנקסאֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּפׁשּפׁשין עֹוׂשה הּוא היא חדרים, היהיבעֹוׂשה ּכ הּקדֹוׁש, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

העֹולם ּדבריאת העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מּביט הּוא ְִִִֵֶַַַָָָָָָּברּו
קטן, עֹולם ׁשהּוא האדם וגם וכן) הּתֹורה, ּפי על ְְִֵֶַַַָָָָָָָהּוא
אדם, ּבצּיּור נבראת היא ּדהארץ ּגדֹול, ּגּוף הּוא ְְְְִִִֵֶָָָָָָָּדהעֹולם

רּבה ּבמדרׁש א)וכדאיתא ּפרק הּקדֹוׁש(קהלת ּׁשּברא מה ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ראׁש, לֹו יׁש לאדם לדגמא: ּבארץ, ּברא ּבאדם הּוא ְְֵֶָָָָָָָָָָָָֹֻּברּו
עפרֹות "וראׁש ח) (מׁשלי ׁשּנאמר ראׁש, לּה יׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוהארץ
ׁשּנאמר עינים, לּה יׁש והארץ עינים, לֹו יׁש אדם ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתבל";
ּדברים הרּבה חׁשיב וכן הארץ". עין את "וכּסה ו) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ(ׁשמֹות
הּוא והאדם ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ולכן האדם, ּגּוף ְְְְֵַָָָָָָָָָָֻּבדגמת
מה ּכל ל"א, ּפרק נתן ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא קטן, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָעֹולם
חֹורׁשים ּברא ּבאדם, ּברא ּבעֹולם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֶַָָָָָָָָָָָָָּׁשּברא
ּובמדרׁש כּו'. הּׂשערֹות והן ּבאדם, חֹורׁשים ּברא ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָּבעֹולם

ׁשהאדם ויׁש9רּבה, כּו'. הּתחּתֹונים ּומן העליֹונים מן ּכלּול ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהתהּוּותֹו הּוא קטן" "עֹולם נקרא ׁשהאדם ּדזה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָלֹומר

ּבּגּוף ּׁשּמתלּבׁש ּדמה ּבּגּוף, הּנׁשמה ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָלמּטה,
ׁשּתתלּבׁש אפׁשר אי הּנׁשמה ּדעצם הּנׁשמה, הארת רק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא

מהכילּה קטן ּדהּגּוף למעלה10ּבּגּוף, ׁשהיא ּכמֹו והּנׁשמה , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבעצם העֹולם, מן לגמרי ּומׁשּללת מפׁשטת היא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻֻהרי
וכּידּוע כּו'. ּכלל העֹולם אל ׁשּיכּות לּה אין ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָמדרגתּה
ּדבזה ּדאצילּות, הּמדרגֹות מעצמּות היא ּבעצם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדהּנׁשמה
עצם מּבחינת ׁשהּוא אם הּמדרגֹות, התחּלקּות יׁש הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגּופא

וידּוע הּכלי. ּפנימּיּות מּבחינת אֹו הּכלי11האֹור, ּדפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָ
לבחינת ׁשּי ּׁשאינֹו מה הּכלי ּומהּות עצמּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָזהּו
למעלה הּנׁשמֹות ּבׁשרׁש הּוא כן ּוכמֹו כּו'. וגּלּוי ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹהׁשּפעה

ּבמחׁשבה" עלּו "יׂשראל ּוכמאמר ׁשּזהּו12מאצילּות, , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
דא"ק הּקדּומה ועצמּותיגּבּמחׁשבה ּפנימּיּות ּבבחינת הינּו , ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימּיּות ּבבחינת ׁשרׁשן עד ְְְְְִִִִֵַַַָָָא"ק,
אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו הּנׁשמה13הּוא, ּומקֹור וׁשרׁש , ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּביׂשראל", ׂשם "ותֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהּתֹורה, ּגם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָלמעלה
להוי' יׂשראל "קדׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹורה, נמׁשכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמהם
מּלה ּדקדׁש קדׁש, ּבחינת הם ּדיׂשראל ּתבּואתה", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁשית

הבּדלה,יד14ּבּגרמיּה ּבחינת ּדהּוא חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ונקראים ּבּמחׁשבה, עלּו ּדיׂשראל להוי', יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹוקדׁש
הּנקראת הּתֹורה אל ראׁשית ּבחינת ׁשהן ראׁשית ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבחינת
ּתֹורה" ּב"לּקּוטי ּבאריכּות ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו', ְְְְֲִִֵֶַָָָֹּתבּואתֹו

הּמדרׁש[מאמר] ּוכמאמר ּבהּבאּור. "יֹונתי" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ּדבי15רּבה ּובּתּנא ּדבר. לכל קדמה יׂשראל ׁשל ּדמחׁשבּתן ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

יֹודע איני ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם, קדמּו ּדברים "ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאלּיהּו:
'ּדּבר יׂשראל', ּבני את 'צו אֹומר ּכׁשהּוא קדם, מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
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יב.9) ופרשה ח פרשה רבה בראשית
המתחיל10) דיבור [מאמר] ריש השירים שיר תורה לקוטי ראה

הסלע. בחגוי יונתי
השבועות11) דחג בפנים פנים המתחיל דיבור [מאמר] ראה

רס"ו). (בהמשך תרס"'ז
א.12) פרשה ריש רבה בראשית ראה

פרק13) - תש"ח פורים - אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] ראה
ד.

[מאמר]14) ריש נצבים תורה לקוטי וראה ב. צד, ב חלק זוהר
כארץ. כי המתחיל דיבור

א.15) פרשה רבה בראשית

התורה.ט. ידי על העולם את ברא הוא ברוך העולם.י.הקדוש את ברא כך) ידי ו(על בתורה הסתכל הוא ברוך פירושיא.הקדוש

קטנים.יב.למדרש. –יג.תאים קדמון האצילות.אדם מעולם גם נעלית עילאית, לעצמו.יד.דרגה דבר
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והחומריות הגשמיות אחר נמשך שאינו אלא ממש,
הוא שמוכרח מפני כ"א הגשמית התאווה אל להתאוות
רוצה הוא וכמו"כ כנ"ל כו' לש"ש הוא וכוונתו בזה
חייך הוא כי אלקיך ה' את לאהבה והו"ע אלקות בהגילוי

כו'.

.¯ÂˆÈ˜שם ע"י הוי' משם היא ההתהוות אשר יקדים
חד, כולא ואלקים דהוי' היחוד מצות אלקים.
בטל הכל ממילא מסתיר, אלקים שם דאין דיחו"ע ביטול
ומחי' מהווה אלקי דכח דיחו"ת ביטול באוא"ס. במציאות

היש. מציאות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.e
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h"yz'd mixn`nd xtq

ז"ל,p‰Â‰ה) מהּמּגיד ּתֹורה" ּב"אֹור הקׁשה הּנסירה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
עלמא ּברא ּבאֹורייתא הּוא ּברי טּדקּודׁשא ְְְְְְִַָָָָָָ
אסּתּכל הּוא ּברי "קּודׁשא ּבּזהר, ּכדאיתא הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ(הּפרּוׁש

עלמא" ּוברא ּפרׁשהיּבאֹורייתא (ּבראׁשית רּבה ּובמדרׁש , ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָ
הייתי 'אני אֹומרת: הּתֹורה – אמֹון אצלֹו "ואהיה איתא: ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָא)
מל ׁשּבעֹולם, ּבנהג הּוא'. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּכלי
אּלא עצמֹו, מּדעת אֹותֹו ּבֹונה אינֹו ּפלטין, ּבֹונה ודם ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
ּדפּתראֹות אּלא עצמֹו מּדעת ּבֹונה אינֹו והאּמן אּמן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמּדעת
ׁשל ׁשֹונֹות צּורֹות עליו ּומצּירים קמיט ּדלא קלף ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ(יריעה

ּכהּנה מּתנֹות הּוא)יאּבנינים, היא לדעת לֹו יׁש ּופנקסאֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּפׁשּפׁשין עֹוׂשה הּוא היא חדרים, היהיבעֹוׂשה ּכ הּקדֹוׁש, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

העֹולם ּדבריאת העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מּביט הּוא ְִִִֵֶַַַָָָָָָּברּו
קטן, עֹולם ׁשהּוא האדם וגם וכן) הּתֹורה, ּפי על ְְִֵֶַַַָָָָָָָהּוא
אדם, ּבצּיּור נבראת היא ּדהארץ ּגדֹול, ּגּוף הּוא ְְְְִִִֵֶָָָָָָָּדהעֹולם

רּבה ּבמדרׁש א)וכדאיתא ּפרק הּקדֹוׁש(קהלת ּׁשּברא מה ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ראׁש, לֹו יׁש לאדם לדגמא: ּבארץ, ּברא ּבאדם הּוא ְְֵֶָָָָָָָָָָָָֹֻּברּו
עפרֹות "וראׁש ח) (מׁשלי ׁשּנאמר ראׁש, לּה יׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוהארץ
ׁשּנאמר עינים, לּה יׁש והארץ עינים, לֹו יׁש אדם ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתבל";
ּדברים הרּבה חׁשיב וכן הארץ". עין את "וכּסה ו) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ(ׁשמֹות
הּוא והאדם ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ולכן האדם, ּגּוף ְְְְֵַָָָָָָָָָָֻּבדגמת
מה ּכל ל"א, ּפרק נתן ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא קטן, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָעֹולם
חֹורׁשים ּברא ּבאדם, ּברא ּבעֹולם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֶַָָָָָָָָָָָָָּׁשּברא
ּובמדרׁש כּו'. הּׂשערֹות והן ּבאדם, חֹורׁשים ּברא ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָּבעֹולם

ׁשהאדם ויׁש9רּבה, כּו'. הּתחּתֹונים ּומן העליֹונים מן ּכלּול ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהתהּוּותֹו הּוא קטן" "עֹולם נקרא ׁשהאדם ּדזה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָלֹומר

ּבּגּוף ּׁשּמתלּבׁש ּדמה ּבּגּוף, הּנׁשמה ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָלמּטה,
ׁשּתתלּבׁש אפׁשר אי הּנׁשמה ּדעצם הּנׁשמה, הארת רק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא

מהכילּה קטן ּדהּגּוף למעלה10ּבּגּוף, ׁשהיא ּכמֹו והּנׁשמה , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבעצם העֹולם, מן לגמרי ּומׁשּללת מפׁשטת היא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻֻהרי
וכּידּוע כּו'. ּכלל העֹולם אל ׁשּיכּות לּה אין ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָמדרגתּה
ּדבזה ּדאצילּות, הּמדרגֹות מעצמּות היא ּבעצם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדהּנׁשמה
עצם מּבחינת ׁשהּוא אם הּמדרגֹות, התחּלקּות יׁש הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגּופא

וידּוע הּכלי. ּפנימּיּות מּבחינת אֹו הּכלי11האֹור, ּדפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָ
לבחינת ׁשּי ּׁשאינֹו מה הּכלי ּומהּות עצמּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָזהּו
למעלה הּנׁשמֹות ּבׁשרׁש הּוא כן ּוכמֹו כּו'. וגּלּוי ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹהׁשּפעה

ּבמחׁשבה" עלּו "יׂשראל ּוכמאמר ׁשּזהּו12מאצילּות, , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
דא"ק הּקדּומה ועצמּותיגּבּמחׁשבה ּפנימּיּות ּבבחינת הינּו , ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ

ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימּיּות ּבבחינת ׁשרׁשן עד ְְְְְִִִִֵַַַָָָא"ק,
אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו הּנׁשמה13הּוא, ּומקֹור וׁשרׁש , ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּביׂשראל", ׂשם "ותֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהּתֹורה, ּגם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָלמעלה
להוי' יׂשראל "קדׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹורה, נמׁשכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמהם
מּלה ּדקדׁש קדׁש, ּבחינת הם ּדיׂשראל ּתבּואתה", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁשית

הבּדלה,יד14ּבּגרמיּה ּבחינת ּדהּוא חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ונקראים ּבּמחׁשבה, עלּו ּדיׂשראל להוי', יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹוקדׁש
הּנקראת הּתֹורה אל ראׁשית ּבחינת ׁשהן ראׁשית ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבחינת
ּתֹורה" ּב"לּקּוטי ּבאריכּות ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו', ְְְְֲִִֵֶַָָָֹּתבּואתֹו

הּמדרׁש[מאמר] ּוכמאמר ּבהּבאּור. "יֹונתי" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ּדבי15רּבה ּובּתּנא ּדבר. לכל קדמה יׂשראל ׁשל ּדמחׁשבּתן ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

יֹודע איני ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם, קדמּו ּדברים "ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאלּיהּו:
'ּדּבר יׂשראל', ּבני את 'צו אֹומר ּכׁשהּוא קדם, מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
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יב.9) ופרשה ח פרשה רבה בראשית
המתחיל10) דיבור [מאמר] ריש השירים שיר תורה לקוטי ראה

הסלע. בחגוי יונתי
השבועות11) דחג בפנים פנים המתחיל דיבור [מאמר] ראה

רס"ו). (בהמשך תרס"'ז
א.12) פרשה ריש רבה בראשית ראה

פרק13) - תש"ח פורים - אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] ראה
ד.

[מאמר]14) ריש נצבים תורה לקוטי וראה ב. צד, ב חלק זוהר
כארץ. כי המתחיל דיבור

א.15) פרשה רבה בראשית

התורה.ט. ידי על העולם את ברא הוא ברוך העולם.י.הקדוש את ברא כך) ידי ו(על בתורה הסתכל הוא ברוך פירושיא.הקדוש

קטנים.יב.למדרש. –יג.תאים קדמון האצילות.אדם מעולם גם נעלית עילאית, לעצמו.יד.דרגה דבר
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ׁשרׁש ּבבחינת זהּו אמנם קדמּו". יׂשראל יׂשראל', ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאל
הּוא ּבּגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה הארת אבל כּו', נׁשמתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומקֹור
קׁשרין "ּתלת ּבּזהר אמרּו זה ועל מהּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹלמּטה
ואֹורייתא ּבאֹורייתא מתקּׁשראן יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָמתקּׁשראן

הּוא" ּברי התקּׁשרּותטוּבקּודׁשא נעׂשה הּתֹורה ידי ׁשעל , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
להתלּבׁש למּטה הּיֹורדת זֹו והארה כּו', ּבאלקּות ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
ונקרא העֹולם, ּבער להיֹות מתצמצמת היא הרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּגּוף
העליֹונים מן ּכלּולה ׁשהיא ּבּה לֹומר ׁשּׁשּי קטן" ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ"עֹולם
ּבּה ּׁשּיׁש ּדמה לֹומר יׁש זֹו ּבהארה וגם כּו', הּתחּתֹונים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומן

מּמלאכי הינּו העליֹונים, ּבמדרגהמן למעלה זה הרי הּׁשרת, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מהעֹולם, למעלה ּבעצם היא זֹו הארה ּגם ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמהעליֹונים,
"וּיּפח נאמר ּבּגּוף והתלּבׁשּותּה הּנׁשמה ּבירידת ּדוקא ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדלכן

ּבּזהר ואיתא חּיים", נׁשמת מּתֹוכֹו16ּבאּפיו ּדנפח ּדמאן ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹ
ז"לטזנפח רּבנּו ּובאר ׁשהּוא17, ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו ְִִִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו' ּבּמלאכים זה נאמר ׁשּלא ּדוקא ּכח ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבבחינת
אחר למעלה18ּבמקֹום הן ׁשּבֹו הּמדרגֹות ּדכל מּובן נמצא , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּוא ׁשּבֹו הּבהמית ונפׁש ּגּופֹו ּדמּצד לֹומר ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמהּמלאכים.
חּיים מּבעלי וׁשלֹום חס ּגרּוע להיֹות יכֹול ּכי מּכּלם, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלמּטה
הּנבראים מּכל למעלה הּוא הרי נפׁשֹו ּומּצד כּו', ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָהּטמאים
ּומחּבר המקּׁשר הּוא סֹוף האין וכח העליֹונים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבעֹולמֹות
נקרא הּוא הרי ּבעֹולם ונתחּבר נתקּׁשר וכאׁשר כּו', ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו
מה ולזאת כּו', ּכּלם מּכללּות ּבֹו ׁשּיׁש ּפרּוׁש קטן", ְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ"עֹולם
ּובירידת ּגּופֹו ּביצירת הּוא האדם ּביצירת ּבּתֹורה ֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּׁשּנאמר
והתהּוּות כּו', ּבאּפיו" "וּיּפח ענין ׁשּזהּו ּבּגּוף, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּנׁשמה

אחר. ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּבּתֹורה נזּכר לא ּבעצם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּכּנ"ל, כּו' מהּתֹורה למּטה היא זֹו ׁשהארה לפי לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
ּבכלל הּוא ולזאת קטן", "עֹולם נקרא זֹו ׁשּבבחינה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹולהיֹות
ּבחינת ּגם זה ּדבכלל עלמא", ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ"אסּתּכל
ּבּזהר איתא נׁשמתֹו עצם ּדמּצד כּו', האדם ׁשל קטן 19העֹולם ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אסּתּכל נׁש ּבר ּכ כּו', אסּתּכל הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּדכׁשם
כּו' עלמא ּומקּים ּבאֹורייתא ידייזּבּה על הּוא העֹולם ּדקּיּום , ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ

חּקֹות ולילה יֹומם ּבריתי לא "אם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּתֹורה,
עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש התנה ּתנאי ׂשמּתי", לא וארץ ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשמים
ואם מּוטב, ּתֹורתי את יׂשראל יקּימּו אם ּבראׁשית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמעׂשה

אחזיר אסּתּכללאו נׁש ׁשּבר ידי ּדעל ובהּו, לתהּו העֹולם את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הּזהר מאמר על אחר ּבמקֹום ּומבאר עלמא, מקּים ְְְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹּבאֹורייתא
על ולכן מהּתֹורה, ׁשּלמעלה נׁשמתֹו ׁשרׁש מּצד ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּנ"ל
(הינּו הּפנימּיּות ּבבחינת ׁשהם מּצד הּנה הּתֹורה, עסק ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָידי
להיֹות ממׁשי כּו') ּדאסּתּכל הּוא ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָּבבחינת
ּבּה ׁשּממׁשי כּו', ּבאֹורייתא מסּתּכל הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּודׁשא
הארת והמׁשכת הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָמּבחינת
ונכלל הּתֹורה ידי על ׁשּנמׁש הּוא ּבּגּוף המלּבׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּנׁשמה
ּכל ולזאת כּו', עלמא ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ּׁשאמר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבמה

ּבהּתֹורה. נרמז להיֹות צרי והתהּוּותם האדם ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָעניני
.¯ev˜,קטן עֹולם האדם, וגם עלמא, ּברא ּבאֹורייתא ƒְְְְַַָָָָָָָָָָָ

מעֹולם למעלה הּוא הּנׁשמה ּדעצם יפרט זה. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכלל
נקרא ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה הּנׁשמה הארת מהּתֹורה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוגם
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מקומו.16) מצאתי לא עתה ולעת ב, פרק ריש בתניא הובא
שם.17) בתניא

ד.18) פרק התשובה אגרת
א.19) קלד, א. מז, א חלק זוהר כן גם ועיין ב. קסא, ב חלק

הוא.טו. ברוך בקדוש והתורה בתורה, מתקשרים ישראל - בזה זה מתקשרים קשרים נופח.טז.שלשה מתוכו - שנופח מי

כו'.יז. העולם את ומקיים בתורה בה מסתכל אדם בן כך העולם), את וברא (בתורה כו' הסתכל הוא ברוך שהקדוש כשם

•
mixeaic ihewl

בזמן זה היה אבי, אצל הייתי פעם סיפור. לכם אספר

לראות שיכולים מרומם, במצב עמדה תמימים" ש"תומכי

ידוע האמצעי הרבי על אז. שהופיע מהקונטרס זאת

שהיו החסידים סוגי לפי הקונטרסים את מפרסם שהיה

יכולים כך, היה כן גם אבי שאצל נאמר אם הרי אז,

היו שהם אלא אז, התמימים היו מצב באיזה מזה ללמוד

חיצונית משמעת בלי היו שהם הכוונה ואין משמעת, בלי

זה, ענין ללמוד עליו מצבו שלפי הבין אחד כל אלא כלל,

מה ושאלתי המנהל אז הייתי אחר. ענין ללמוד צריך וזה

כוח "גבורי להיות עליהם אבי: לי ענה מהם? רוצה אתה

דברו" בקול לשמוע דברו שנים23עושי חמש כעבור .

כוח, גבורי ב"ה שהם איך ראו השני בדור ובמיוחד

וברוחניות. בגשמיות בעזרם יהיה השי"ת

ובזה וחסרון מעלה בזה ויש וזריעה, נטיעה ישנן

לכך זקוקים שלא מעלה ישנה בזריעה וחסרון. מעלה

לחרוש יש ושנה שנה שבכל וחסרון גדולה, ליגיעה

ואחר הקרקע בהכנת עצומה יגיעה יש ובנטיעה ולזרוע.

הרי נוטעים כאשר אך ולנכש, לעדר ולנטוע, לחרוש כך
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כ.23) קג, תהלים
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ישנם הכרם שבאילני אלא קיימא, של דבר בעזה"י זה

אלא ועצה סגולה אין שבכרם התולעים ולגבי תולעים

ולדחקם. לשרשם יש

שבכרם, נטיעה דרך על היא תמימים" "תומכי

כאלה ישנם אם פירות. ב"ה וישנם פירות להיות וצריכים

ממינים מינים ישנם שבהם תולעים, חלילה בהם שיש

התולעים. את להרחיק יש – שונים ובאופנים שונים

"מובטחני מפטרבורג בבואו אמר נ"ע הגדול רבנו

לאיבוד", הולכת איננה חסידי לחם שחתיכת בהקב"ה

שהיא עד ותחדור תחדור חסידית והנהגה הדרכה כלומר

ולברכה. לטובה תפעל

שנה ועשרים מאה במשך החסידי הימים דברי

החסידיים בבתים השונים והאירועים (תקע"ב־תרצ"ב)

החסידי האור החל אחדים בבתים אם שגם לנו הראו

נשארו זאת בכל להצטנן, – החסידי והלהט להתעמעם,

לקוות ויש הקודש, חיבת של גדולים ניצוצות בע"ה

השי"ת ירחם לשורש, לשוב תשפיע שהלהבה להשי"ת

וברוחניות. בגשמיות עליהם

עילה בדרך הם ומדות שמוחין מדובר בחסידות

הם שמוחין למרות העלול, את מחייבת העילה ועלול,

מחייבת העילה שלימות מקום מכל עצמו, בפני פרצוף

ממזריטש המגיד של קושיתו מתורצת שבכך העלול. את

שבלב? מדה זה הרי אהבה, לתבוע יכולים כיצד נ"ע

לאהבה להגיע יכולים התבוננות ידי שעל הוא והתירוץ

ההתבוננות. על הוא והציווי

אהבה לידי לבוא סופך כו' ואהבת הפירוש הרי24זהו ,

אנו רואים כן פי על ואף העלול, את מחייבת שהעילה

הוא אין כן פי על ואף ומבין, מתבונן שהוא שלמרות

אטום שלבו הלב, טמטום שישנו הוא התירוץ מתפעל.

במוחו. שהבין מהענין שיתפעל אור, מלקבל

עריצים" ה"לזמר זהו מבחוץ, חקיקה היא לכך העצה

ב"קונטרס שמבואר כפי בתפלה, העבודה שהוא

לבכות נפשו, על רבים רחמים ולעורר תר"ס, התפלה",

את שירשה ותחנונים בתפלה להשי"ת ולהתחנן היטב

אחד מאחלים היו עברו בזמנים חסידים לאלקות. קירובו

תפלה. תשתפך שמהנפש השי"ת ירחם לשני:

הוא הטמטום של ענינו ר"ל. המוח טמטום גם ישנו

גם שונים, באופנים וזאת אלקי, ענין אצלו מונח שלא

טמטום את להסיר איך עצות ישנן ובחסידות בדקות,

בכלל מצוה של זיעה ידי על היא העצות ואחת המוח,

בפרט. מצוה הידור של וזיעה

טפי" זהיר הוה במה "אבוך אמר: זהיר25הרבי ,

כתוב זוהר, לכל26מלשון מאירה, מצוה מצוה", נר "כי

היא הנשמה של שעבודתה פרטית מצוה יש נשמה

ידו שעל שער כמו היא זו מצוה כלומר, זו. במצוה

שאחד שמצינו כפי מקיים, שהוא המצוות כל עוברות

התורה, לימוד שבויים, פדיון שבת, תפילין, במצות מהדר

אלא המצוות, כל מקיים שהוא היינו אורחים, הכנסת

זהיר הוה במה "אבוך זהו ביותר. מהדר הוא זו שבמצוה

יותר. זהר הוא מצוה באיזו – טפי"

קריאת שאין מפני היא הדק המוח לטמטום הסיבה

כשהוא כיהודי, לישון כשהולכים המטה, שעל שמע

טובה החלטה עצמו על ומקבל יומו חשבון את עושה

השינה ולפני בעבודה, להתעסק ואכן מחר, שונה להיות

כשהולכים הרי שישנים, עד תורה בדברי מהרהרים

ב"מודה מהשינה, יהודי וקם יהודי ישן כיהודי, לישון

חשבון, בלי לישון הולכים אם ואילו חיות. עם אני"

מיושננים. וקמים גסה, היא גסה שינה גס, באופן ישנים

מאמר יסוד על בדא"ח עמוק ענין בקצרה נתבאר כאן

בענין תרס"ז, בשנת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אאמו"ר כ"ק

ועל בו אשר שכל אור וישנו המקבל ואור המשפיע אור

שהוא שכל אור וישנו השכלה, של ענין מבארים ידו

ההשכלה. ביאורי מקבל

החסידים שזקני ידוע זמן. משך בענין לעסוק יש

זמן. במשך בענין התעסקו שהם מפני שעשו במה הצליחו

הכל לחטוף אפשר אי להעשיר, אץ להיות צריכים לא

לבו בכל ומשועבד ונתון מסור להיות צריכים אחת, בבת

ומאודו.

למאור" "כתית אמר הכתיתה27הרבי ידי שעל ,

עם ועצומה רבה ליגיעה זקוקים אך למאור, מגיעים

"כתית". שיהיה כדי בדמעות תהלים הרבה

ואמר רגליו על שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד כך אחר

"תומכי שאת לדעת מהתמימים אחד כל על לתמימים:

אלפים עשרות הרבה של האבא הוא אבא, יסד תמימים"

פנימיות שפעו תמימים" "תומכי בישיבת יחיו. מישראל

אחרת שבמדינה לדעת ועליהם ושעל, צעד כל על

שרוצים אלה כנגד נפש במסירות יחיו חבריהם עומדים

אתם להתאחד ועליהם חי, א־ל מערכת ולהרוס לשבור

כולנו אלינו פניו יאיר יתברך והשם לדעה, כאחים ברוח

סלה. יחיו, עליהם ד' ישראל, בני אחינו בתוך
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ישנם הכרם שבאילני אלא קיימא, של דבר בעזה"י זה

אלא ועצה סגולה אין שבכרם התולעים ולגבי תולעים

ולדחקם. לשרשם יש

שבכרם, נטיעה דרך על היא תמימים" "תומכי

כאלה ישנם אם פירות. ב"ה וישנם פירות להיות וצריכים

ממינים מינים ישנם שבהם תולעים, חלילה בהם שיש

התולעים. את להרחיק יש – שונים ובאופנים שונים

"מובטחני מפטרבורג בבואו אמר נ"ע הגדול רבנו

לאיבוד", הולכת איננה חסידי לחם שחתיכת בהקב"ה

שהיא עד ותחדור תחדור חסידית והנהגה הדרכה כלומר

ולברכה. לטובה תפעל

שנה ועשרים מאה במשך החסידי הימים דברי

החסידיים בבתים השונים והאירועים (תקע"ב־תרצ"ב)

החסידי האור החל אחדים בבתים אם שגם לנו הראו

נשארו זאת בכל להצטנן, – החסידי והלהט להתעמעם,

לקוות ויש הקודש, חיבת של גדולים ניצוצות בע"ה

השי"ת ירחם לשורש, לשוב תשפיע שהלהבה להשי"ת

וברוחניות. בגשמיות עליהם

עילה בדרך הם ומדות שמוחין מדובר בחסידות

הם שמוחין למרות העלול, את מחייבת העילה ועלול,

מחייבת העילה שלימות מקום מכל עצמו, בפני פרצוף

ממזריטש המגיד של קושיתו מתורצת שבכך העלול. את

שבלב? מדה זה הרי אהבה, לתבוע יכולים כיצד נ"ע

לאהבה להגיע יכולים התבוננות ידי שעל הוא והתירוץ

ההתבוננות. על הוא והציווי

אהבה לידי לבוא סופך כו' ואהבת הפירוש הרי24זהו ,

אנו רואים כן פי על ואף העלול, את מחייבת שהעילה

הוא אין כן פי על ואף ומבין, מתבונן שהוא שלמרות

אטום שלבו הלב, טמטום שישנו הוא התירוץ מתפעל.

במוחו. שהבין מהענין שיתפעל אור, מלקבל

עריצים" ה"לזמר זהו מבחוץ, חקיקה היא לכך העצה

ב"קונטרס שמבואר כפי בתפלה, העבודה שהוא

לבכות נפשו, על רבים רחמים ולעורר תר"ס, התפלה",

את שירשה ותחנונים בתפלה להשי"ת ולהתחנן היטב

אחד מאחלים היו עברו בזמנים חסידים לאלקות. קירובו

תפלה. תשתפך שמהנפש השי"ת ירחם לשני:

הוא הטמטום של ענינו ר"ל. המוח טמטום גם ישנו

גם שונים, באופנים וזאת אלקי, ענין אצלו מונח שלא

טמטום את להסיר איך עצות ישנן ובחסידות בדקות,

בכלל מצוה של זיעה ידי על היא העצות ואחת המוח,

בפרט. מצוה הידור של וזיעה

טפי" זהיר הוה במה "אבוך אמר: זהיר25הרבי ,

כתוב זוהר, לכל26מלשון מאירה, מצוה מצוה", נר "כי

היא הנשמה של שעבודתה פרטית מצוה יש נשמה

ידו שעל שער כמו היא זו מצוה כלומר, זו. במצוה

שאחד שמצינו כפי מקיים, שהוא המצוות כל עוברות

התורה, לימוד שבויים, פדיון שבת, תפילין, במצות מהדר

אלא המצוות, כל מקיים שהוא היינו אורחים, הכנסת

זהיר הוה במה "אבוך זהו ביותר. מהדר הוא זו שבמצוה

יותר. זהר הוא מצוה באיזו – טפי"

קריאת שאין מפני היא הדק המוח לטמטום הסיבה

כשהוא כיהודי, לישון כשהולכים המטה, שעל שמע

טובה החלטה עצמו על ומקבל יומו חשבון את עושה

השינה ולפני בעבודה, להתעסק ואכן מחר, שונה להיות

כשהולכים הרי שישנים, עד תורה בדברי מהרהרים

ב"מודה מהשינה, יהודי וקם יהודי ישן כיהודי, לישון

חשבון, בלי לישון הולכים אם ואילו חיות. עם אני"

מיושננים. וקמים גסה, היא גסה שינה גס, באופן ישנים

מאמר יסוד על בדא"ח עמוק ענין בקצרה נתבאר כאן

בענין תרס"ז, בשנת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אאמו"ר כ"ק

ועל בו אשר שכל אור וישנו המקבל ואור המשפיע אור

שהוא שכל אור וישנו השכלה, של ענין מבארים ידו

ההשכלה. ביאורי מקבל

החסידים שזקני ידוע זמן. משך בענין לעסוק יש

זמן. במשך בענין התעסקו שהם מפני שעשו במה הצליחו

הכל לחטוף אפשר אי להעשיר, אץ להיות צריכים לא

לבו בכל ומשועבד ונתון מסור להיות צריכים אחת, בבת

ומאודו.

למאור" "כתית אמר הכתיתה27הרבי ידי שעל ,

עם ועצומה רבה ליגיעה זקוקים אך למאור, מגיעים

"כתית". שיהיה כדי בדמעות תהלים הרבה

ואמר רגליו על שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד כך אחר

"תומכי שאת לדעת מהתמימים אחד כל על לתמימים:

אלפים עשרות הרבה של האבא הוא אבא, יסד תמימים"

פנימיות שפעו תמימים" "תומכי בישיבת יחיו. מישראל

אחרת שבמדינה לדעת ועליהם ושעל, צעד כל על

שרוצים אלה כנגד נפש במסירות יחיו חבריהם עומדים

אתם להתאחד ועליהם חי, א־ל מערכת ולהרוס לשבור

כולנו אלינו פניו יאיר יתברך והשם לדעה, כאחים ברוח

סלה. יחיו, עליהם ד' ישראל, בני אחינו בתוך
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קעב

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.ËÈהתקשרות של כחה גדול כמה אמר הצמחֿצדק בעל רבינו כ"ק להוד הדברים וכשספרו

וזמנו עתו רמ"ש להחסיד הודיע אדמו"ר חותני כ"ק אשר הדבר ברור החסידות. תורת ע"י החסידים

האפשרי. ככל גופו בקבורת למהר רמ"ש החסיד ביקש זה ומשום במחיצתי" "עמי לו הבטיח וגם

וועלט דער אויף גוט איז רבי א זיינען, חסידים חכם עם א פאר וואס אך צדק צמח אדמו"ר כ"ק ַַַַָויסיים

וועלט. יענער אויף מער נאך ָאון

מסטאראדוב נחום ר' החסיד את הכתיר הנשיאות את צדק' 'צמח בעל אדמו"ר כ"ק הוד ַַוכשקבל

חוזר. בתור

.'Îהחסיד חתן שלמה ר' של ובנו ּפאהאר לעיר הסמוך מאזוצקע המושב יליד הי' נחום ר' ַַַהחסיד

שאול. יצחק ר'

הצדיק. גדלי' ר' הגאון של בנו הוראדנא עיר יליד הי' שלמה ָר'

מפליגים היו התורה בני וכל הגליל בכל טוב בשם מפורסם והי' הוראדנא מגדולי אחד הי' גדלי' ָר'

לפותרם. גדלי' לר' ספקותיהם מציעים היו התורה גדולי וגם בשבחו

חסידותו ולרגלי לו, רוחשים שהיו הכבוד יחס על מאד מצטער והי' גדול ענו הי' גדלי' ר' הגאון

אותו. מכירים שאין למקום ולנדוד עירו את לעזוב מוכרח שהוא מצא וענותנותו

שני בזווג זקנתו לעת לו שנולד יחידו בנו שלמה והוא זאת מחשבתו למלא עצרהו אחד דבר אבל
והדרכה. השגחה בלא לעזבו יכול הי' ולא בלימודו ושוקד רך ילד עדיין שהי'

שאין למקום ללכת מכבר מאוויו את גדלי' ר' הפיק ידו על אשר דבר אירע שנים חמש כעבור אבל

מפריע. באין העבודה ועל התורה על ולשבת אותו מכירין
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ycew zexb`

תרצ"ד אדר כ"ו ב"ה

ווארשא

בעי"ת ויר"ש תורה בני הצעירים, ידידי אל

יע"א, ריגא

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

ונעים מהם אחד כל של הפרטיים הבקורים לי היו לעונג

השי"ת. יברכם חייהם, וארחות הפרטי ממצבם לשמוע לי הי'

להגביל החפץ למלאות יכלתי לא הזמן קוצר מפני אמנם

על עמם אתם לשוחח בכדי יחד כולם של כללית לועידה זמן

מה ושאיפתם, שמים ויראת תורה בני צעירי מטרת אדות

זה. במכתבי למלאות רוצה שהנני

ית' כל אדון שליח הוא כי לדעת עליו בישראל איש כל

תורה באור העולם את להאיר שהם העולם בבריאת וכוונתו

מדות והשרשת המעשיות מצות קיום ע"י והוא ועבודה,

טובות.

לפועל באה ועלֿידן בהן אשר להקב"ה לו יש דרכים הרבה

או למקריים בשר לעיני הנראי' מהן האמורה; השליחות

בשר לעיני הנראי' ומהן גשמי, בטוב טובות, להזדמנות

שונות. בסביבות וטלטולים גלגולים ע"י רעות, להזדמנות

בהשגחה המאמין ישראל איש כלומר, הישר, האדם אבל

לפקוח ולבו מוחו השם כהלכתן, ומצות תורה ושומר פרטית

הנהגת היא הקדש, במסלת להסתכל - עיניֿהבשר גם - עיניו

צבאות הוי' אלקים אל כי יראה ראה הפרטית, ההשגחה

האדם יבא ועלֿידן בהן אשר עילות ומעלל סיבות מסבב
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחיים תעודתו וימלא לו, הראוי הגובה לאותו השי"ת בעבודת

נעלה. היותר באופן ועבודה תורה של

רע ואין רע בלא טוב שאין הענין נתבאר העבר כסלו בי"ט

הנה נעים אף עמוק שכלי ענין שהוא לבד הזה הענין טוב, בלא

מורהֿדרך היותו בשביל לדעתו נחוץ ענין הוא מזה יותר

הנעשה בכל העליונה הכוונה את לראות ופוקחֿעינים בחיים

העבודה דרכי ולמצא ישראל איש כל של הפרטי בעולמו

האדמה. פני על היותו תעודת למלאות

הפרטי והרע הטוב את למדוד האדם צריך זו מדה ובקנה

ולהבין ולהשכיל פרטית, בהשגחה ית' הבורא מאת לו הבא

הרע ודחיית הרחקת לשתיים: הנחלקת עבודה גרעיני ללקוט

תורה המאמר בסוד טוב כולו שיהי' ולשכללו בהטוב הנמצא

תוכו המאמר בסוד הרע מן הטוב וללקוט אחד במקום וגדולה

זרק. וקליפתו אכל

עצמם למסור צריכים ויראיֿשמים בניֿתורה הצעירים

הצעירים. אחיהם בקרב היהדות לחזוק ולבם מוחם לשעבד

העבודה אל לשעבד צריכים הם שלהם ה"אני" כל אשר ז.א.

לתורה עתים לקביעות טובים חברים להרבות הצבורית

המעשיות. מצות ושמירת

ברורה בשפה ישרה, בדעה השי"ת חננם אשר הצעירים

נפשם לבם לשום צריכים התורה ואהבת ה' אהבת לב וברגשי

בתוך גנוזה חמדה שהיא ישראל, אהבת בקרבם לעורר ומאדם

ישראל. איש כל תוכיות

ואהבת התורה אהבת ה', אהבת - אלו כליֿשרת בשלשה

ה' בכרם לעבוד לגשת תורה בני צעירי צריכים - ישראל

המעשיות מצות לקיום הצעירים אחיהם לב לקרב צבאות

המפלגות מחלת עם התחשב מבלי - לתורה עתים וקביעות

אחרי - דעת מבלי - ונמשכים בה נגפים הצעירים מן שרבים

ישראל לב אשר הוא הגמור והאמת - השמאליות המפלגות

ותעמולה לעבודה כרותה וברית חיים מים מקור מעין הוא

ריקם. חוזרות שאינן

ועמדו הושלבו לטביא! מדינת אזרחי הצעירים. אתם

על יעמוס איש איש ופועל, עבודה של ראשונה בשורה כלכם

והתאזרו התחזקו ולשמרה. לעבדה טוב פועל של עבודה שכמו

של קרנם להרים אחת במטרה ומשוכלל מעובד מסודר כח

המעשיות. מצות בקיום תורה באור הצעירים אחיכם

הפרטית בהשגחתו ית' הוא כי לדעת ואחד אחד כל על

אל הכח מן ית' העליון רצון להביא האפשרות אדם לכל נותן

עת בכל הק' ותורתנו היהדות ובחזוק המצות בקיום הפועל

ותעמולתו. בעבודתו אלא תלוי הדבר ואין שהוא, מקום ובכל

את ויעורר מרובה וברכה חיים שפעת לכם ישפיע השי"ת

ויצליח ולעשות לפעול העבודה בעול עצמכם להכניס לבבכם

וברוחניות. בגשמיות לכם

ומברכם. הדו"ש ידידם
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בחיים תעודתו וימלא לו, הראוי הגובה לאותו השי"ת בעבודת

נעלה. היותר באופן ועבודה תורה של

רע ואין רע בלא טוב שאין הענין נתבאר העבר כסלו בי"ט

הנה נעים אף עמוק שכלי ענין שהוא לבד הזה הענין טוב, בלא

מורהֿדרך היותו בשביל לדעתו נחוץ ענין הוא מזה יותר

הנעשה בכל העליונה הכוונה את לראות ופוקחֿעינים בחיים

העבודה דרכי ולמצא ישראל איש כל של הפרטי בעולמו
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הפרטי והרע הטוב את למדוד האדם צריך זו מדה ובקנה

ולהבין ולהשכיל פרטית, בהשגחה ית' הבורא מאת לו הבא

הרע ודחיית הרחקת לשתיים: הנחלקת עבודה גרעיני ללקוט

תורה המאמר בסוד טוב כולו שיהי' ולשכללו בהטוב הנמצא

תוכו המאמר בסוד הרע מן הטוב וללקוט אחד במקום וגדולה
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הצעירים. אחיהם בקרב היהדות לחזוק ולבם מוחם לשעבד

העבודה אל לשעבד צריכים הם שלהם ה"אני" כל אשר ז.א.

לתורה עתים לקביעות טובים חברים להרבות הצבורית

המעשיות. מצות ושמירת

ברורה בשפה ישרה, בדעה השי"ת חננם אשר הצעירים

נפשם לבם לשום צריכים התורה ואהבת ה' אהבת לב וברגשי

בתוך גנוזה חמדה שהיא ישראל, אהבת בקרבם לעורר ומאדם

ישראל. איש כל תוכיות

ואהבת התורה אהבת ה', אהבת - אלו כליֿשרת בשלשה

ה' בכרם לעבוד לגשת תורה בני צעירי צריכים - ישראל

המעשיות מצות לקיום הצעירים אחיהם לב לקרב צבאות

המפלגות מחלת עם התחשב מבלי - לתורה עתים וקביעות

אחרי - דעת מבלי - ונמשכים בה נגפים הצעירים מן שרבים

ישראל לב אשר הוא הגמור והאמת - השמאליות המפלגות

ותעמולה לעבודה כרותה וברית חיים מים מקור מעין הוא

ריקם. חוזרות שאינן

ועמדו הושלבו לטביא! מדינת אזרחי הצעירים. אתם

על יעמוס איש איש ופועל, עבודה של ראשונה בשורה כלכם

והתאזרו התחזקו ולשמרה. לעבדה טוב פועל של עבודה שכמו

של קרנם להרים אחת במטרה ומשוכלל מעובד מסודר כח

המעשיות. מצות בקיום תורה באור הצעירים אחיכם

הפרטית בהשגחתו ית' הוא כי לדעת ואחד אחד כל על

אל הכח מן ית' העליון רצון להביא האפשרות אדם לכל נותן

עת בכל הק' ותורתנו היהדות ובחזוק המצות בקיום הפועל

ותעמולתו. בעבודתו אלא תלוי הדבר ואין שהוא, מקום ובכל

את ויעורר מרובה וברכה חיים שפעת לכם ישפיע השי"ת

ויצליח ולעשות לפעול העבודה בעול עצמכם להכניס לבבכם

וברוחניות. בגשמיות לכם

ומברכם. הדו"ש ידידם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמש"כ ששמע י"א שמש"כ אני בהנוגע לאניות - ה"ז רק בישנות ולא בהחדשות.

מובן שקודם שכתבתי ע"ד הנ"ל, ופשיטא שקודם שנתתי רשיון להדפיס מכתבי - שהי' זה בשנת 

תשי"ח - התבוננתי בהפעלת ובהנהגת האניות בזמן פרסום והדפסת המכתבים. ז.א. בשנים אלו ועד בשנת 

תשי"ח.

תופעלנה  שנים  כו"כ  שעוד  לודאי  קרוב   - עתה  המכוניות  התקדמות  קצב  שכפי  להוסיף  וזאת 

בני  להתערבות  תוכרחנה  מעל"ע  במשך  פעמים  שרבות  באופן  אבל  אוטומטיות,  הנק'  במכונות  האניות 

אדם באופן דמלאכה דאורייתא. וכל האומר אחרת ה"ז - או שאינו יודע כלל וכלל בנוגע להפעלת אניות 

בפועל ובהוה, או שרצונו וכוונתו להטעות את הצבור ובטעות גסה ביותר.
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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לדעת יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

ׁשהּדבר יּתכן לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ה' מנּסה "ּכי נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָינּגד

ּכאׁשר ה'. ּבעבֹודת והתעּלּות התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאלקיכם

ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו רֹואה הּוא - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָידיעה

והסּתר. ההעלם ידי על הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעיני
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:jeöîåèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéørL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhäæèícä ÷ø ©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«©¬©−̈
:íénk epëtLz õøàä-ìr eìëàú àìæéìëeú-àì ´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º

éørLa ìëàìðâc øNrî EEøäöéå ELøéúå E ¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½
àöå Eø÷a úøëáeðéøãð-ìëå Eøcz øLà E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe Eçééäìà ýåýé éðôì-íà ékE §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na epìëàzäzà Ba E «Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧

ðáeéørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe EE ¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®
éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
:Eúîãà-ìrñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»

äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬



iyilyקעו - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
àëéäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýéúeà ìëa E §Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬

:ELôðáëìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà ©§¤«©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïkâë÷ø ¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´

Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤
:øNaä-ír Lôpä ìëàú-àìåãë-ìr epìëàz àì §«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©

:íénk epëtLz õøàääëáèéé ïrîì epìëàz àì ¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³
éðáìe Eìéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §Æ§¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaäéçáæ-íãå EE ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À
éäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé:ìëàz øNaäå E ¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

çëøLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðàéøçà E-ãr E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הענין חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּכּנראה ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכחֹות

על הּיׁשרה ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּוחׁש,

ּפחּותים ׁשהּקׁשיים רֹואים הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

יֹותר ּכּבירים עליהם להתּגּבר והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמאׁשר

ּבהׁשערה. היּו ְֲֵֶַַָָָמאׁשר

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàíúà zLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈

:íöøàa záLéåìíäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½
éðtî íãîMä éøçàøîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ

-äNràå íäéäìà-úà älàä íéBbä eãáré äëéà¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤
:éðà-íb ïkàìéäìà ýåýéì ïë äNrú-àìék E ¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á

íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà ýåýé úárBz-ìë̈«£©̧§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³
:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå íäéða-úà¤§¥¤Æ§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàBúà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬

òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−
:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®

éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½
éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯

:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À
àeää íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−©®
íëLéä úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³
-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨

:íëLôðäeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà ©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦®̈
eãárú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ

:ïe÷aãú BáeåíBìçä íìç Bà àeää àéápäå ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸
íëéäìà ýåýé-ìr äøñ-øaã ék úîeé àeää©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹
úéaî Eãtäå íéøöî õøàî | íëúà àéöBnä©¦¬¤§¤´¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãárE £¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaøwî òøä zøráe da úëììñæEúéñé ék ¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿
éçàðá-Bà Enà-ïá EE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À

äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ
éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«

çéìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

èðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìE «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìréä ékâø ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³¨ŸÆ

ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa írä-ìkàéék úîå íéðáàá Bzì÷ñe ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦

éäìà ýåýé ìrî Eçécäì Lwáõøàî EàéöBnä E ¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤
:íéãár úéaî íéøöîáéïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®

:Eaø÷a äfä òøä øáck úBNrì eôñBé-àìåñ §«Ÿ¦´©«£À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«
âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬

ì Eì:øîàì íL úáLãéìriìá-éða íéLðà eàöé §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ
äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå Eaøwî¦¦§¤½©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈
:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìà äãárðå§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrð øácäæèäkä ©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´

dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà äkú©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦®̈¤©«£¥¸Ÿ¨¯

iying ,iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàåæé-úàå §¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤
Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk̈§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàòaLð øL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−
éúáàì:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ

úBNrì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ
éäìà ýåýé éðéra øLiä:Eñ ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

יצטערּו צדקנּו, מׁשיח ׁשּכׁשּיבא אדמו"ר, מו"ח כ"ק ּפתּגם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹידּוע

הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה הכי והּתקּופה הּימים על ּביֹותר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָויתחרטּו

ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ּומצֹות ּבתֹורה לפעל יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשהיּו

הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה העבֹודה ׁשאז ּדאז, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוההסּתרים

מה ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, על ׁשּצּוה לזה והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלעֹובד

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר הּטמאה ּכׁשרּוח ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּׁשאין

éòéáøãéàeããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìåáír ék §«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷úBéäì ýåýé øça Eáe E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàäñâ:äárBz-ìk ìëàú àìãúàæ ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«¬Ÿ
:íéfr äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬¦¦«

ä:øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
åäîäa-ìëåézL òñL úrñLå äñøt úñøôî §¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úBñøôæCà §¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´
éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîèçäñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå §¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬
eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè äøâ àìå àeäÆ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½

bú àì íúìáðáe:eòñèìkî eìëàz äæ-úà §¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

éeìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
:íëì àeä àîèñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìk ¨¥¬−¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«

áéñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤

:äiðæräåâé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå §¨«¨§¦¨«§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
ãé:Bðéîì áøò-ìk úàååè-úàå äðriä úa úàå §¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤

:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−§¦¥«¤
:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤

:CìMä-úàå äîçøäçédðéîì äôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦®̈
:ólèräå úôéëecäåèéàeä àîè óBòä õøL ìëå §©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−
:eìëàé àì íëìë:eìëàz øBäè óBò-ìkàë-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ

éørLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàúäpðzz E «Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨
ír ék éøëðì øëî Bà dìëàåýåýéì äzà LBã÷ ©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הּנּסיֹון מן להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכאׁשר

ּתֹוספת היא ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה –ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נס מּלׁשֹון הּוא ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָועּלּוי

נּסי". "ארים ֲִִִַָָָוהרמה,

éùéîçáëàöiä Erøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOäâëéäìà ýåýé | éðôì zìëàåE ©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ì øçáé-øLà íB÷naðâc øNrî íL BîL ïkLE ©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéå ELøézãîìz ïrîì E ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À

éäìà ýåýé-úà äàøéì:íéîiä-ìk Eãëäaøé-éëå §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«§¦«¦§¤̧
Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näíL BîL íeNì E ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®
éäìà ýåýé Eëøáé ék:Eäëzøöå óñka äzúðå ¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©−̈©®̈¤§©§¨³

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa óñkä©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:Eúéáe äzà zçîNåæëéørLa-øLà éåläåàì E §¨«©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ
:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñçë| äö÷î ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«¦§¥´

ìLäðMa Eúàeáz øNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ§¨´§½©¨−̈
éørLa zçpäå àåää:EèëBì-ïéà ék éålä àáe ©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´©¥¦¿¦´¥«Á
å Cnr äìçðå ÷ìçøLà äðîìàäå íBúiäå øbä ¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´

éørLaéäìà ýåýé Eëøáé ïrîì eòáNå eìëàå EE ¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:äNrz øLà Eãé äNrî-ìëañ §¨©«£¥¬¨«§−£¤¬©«£¤«



קעז iying ,iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàåæé-úàå §¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤
Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk̈§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàòaLð øL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−
éúáàì:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ

úBNrì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ
éäìà ýåýé éðéra øLiä:Eñ ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

יצטערּו צדקנּו, מׁשיח ׁשּכׁשּיבא אדמו"ר, מו"ח כ"ק ּפתּגם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹידּוע

הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה הכי והּתקּופה הּימים על ּביֹותר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָויתחרטּו

ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ּומצֹות ּבתֹורה לפעל יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשהיּו

הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה העבֹודה ׁשאז ּדאז, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוההסּתרים

מה ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, על ׁשּצּוה לזה והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלעֹובד

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר הּטמאה ּכׁשרּוח ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּׁשאין

éòéáøãéàeããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìåáír ék §«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷úBéäì ýåýé øça Eáe E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàäñâ:äárBz-ìk ìëàú àìãúàæ ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«¬Ÿ
:íéfr äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬¦¦«

ä:øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
åäîäa-ìëåézL òñL úrñLå äñøt úñøôî §¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úBñøôæCà §¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´
éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîèçäñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå §¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬
eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè äøâ àìå àeäÆ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½

bú àì íúìáðáe:eòñèìkî eìëàz äæ-úà §¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

éeìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
:íëì àeä àîèñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìk ¨¥¬−¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«

áéñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤

:äiðæräåâé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå §¨«¨§¦¨«§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
ãé:Bðéîì áøò-ìk úàååè-úàå äðriä úa úàå §¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤

:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−§¦¥«¤
:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤

:CìMä-úàå äîçøäçédðéîì äôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦®̈
:ólèräå úôéëecäåèéàeä àîè óBòä õøL ìëå §©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−
:eìëàé àì íëìë:eìëàz øBäè óBò-ìkàë-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ

éørLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàúäpðzz E «Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨
ír ék éøëðì øëî Bà dìëàåýåýéì äzà LBã÷ ©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הּנּסיֹון מן להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכאׁשר

ּתֹוספת היא ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה –ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נס מּלׁשֹון הּוא ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָועּלּוי

נּסי". "ארים ֲִִִַָָָוהרמה,

éùéîçáëàöiä Erøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOäâëéäìà ýåýé | éðôì zìëàåE ©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ì øçáé-øLà íB÷naðâc øNrî íL BîL ïkLE ©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéå ELøézãîìz ïrîì E ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À

éäìà ýåýé-úà äàøéì:íéîiä-ìk Eãëäaøé-éëå §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«§¦«¦§¤̧
Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näíL BîL íeNì E ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®
éäìà ýåýé Eëøáé ék:Eäëzøöå óñka äzúðå ¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©−̈©®̈¤§©§¨³

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa óñkä©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:Eúéáe äzà zçîNåæëéørLa-øLà éåläåàì E §¨«©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ
:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñçë| äö÷î ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«¦§¥´

ìLäðMa Eúàeáz øNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ§¨´§½©¨−̈
éørLa zçpäå àåää:EèëBì-ïéà ék éålä àáe ©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´©¥¦¿¦´¥«Á
å Cnr äìçðå ÷ìçøLà äðîìàäå íBúiäå øbä ¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´

éørLaéäìà ýåýé Eëøáé ïrîì eòáNå eìëàå EE ¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:äNrz øLà Eãé äNrî-ìëañ §¨©«£¥¬¨«§−£¤¬©«£¤«



iriayקעח ,iyiy - fh ,eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

את לגּלֹות ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבעבֹודת

האלקי הּנּצֹוץ את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתכליתֹו,

ׁשהּוא עד ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבֹו.

ּבעבֹודת ואף זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהעלם

ּכחֹותיו, את 'ּפֹותח' הּוא הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאדם

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; מסירּות‰CÙׂשכלֹו מּתֹו טבעֹו, ְְִִִֵָָ≈∆ְְִִִ

ֶֶנפׁש.

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwîáäæå ¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«§¤»
äMé øLà Bãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−
àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:ýåýéì ähîLâEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà §¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz EãEa-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−

ýåýé øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì äìçð Eì-ïúð EärBîL-íà ÷ø ¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ¦¨´©

éäìà ýåýé ìB÷a òîLzì E-úà úBNrì øîL ¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìkå-ék ¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«

éäìà ýåýéíéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´
Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−

:eìLîé àìñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¬Ÿ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa ECì ïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àìE ¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−
ïBéáàä:çèáräå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárzèEì øîMä ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ïtäáø÷ ¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLéçàa EE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå ýåýé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèçéék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâaENrî-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½
:Eãé çìLî ìëáeàéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék §−Ÿ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤

çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧
éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe E:Eöøàa Eñáé-ék ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«
éçà Eì øënéLL Eãárå äiøárä Bà éøárä E ¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´

:Cnrî éLôç epçlLz úréáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«
âé:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯
:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèéìà øîàé-ék äéäåE §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àìBì áB ¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:Cnræéúìcáe Bðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤

:ïk-äNrz Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«
çéðérá äL÷é-àìék Cnrî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À

ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãár øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´
éäìà:äNrz øLà ìëa Eô ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)
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האדם, ׁשל אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

וכל הּבריא, ּבּׂשכל יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוחני

ועֹומד ּוכׁשּמתאּמץ אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי הּוא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמציאּותן

מציאּותן ּכל ׁשּבטלה אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּנּסיֹון

ְַָֻהּמדּמה.

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zàìå EøBL øëáa ãárú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ

ðàö øBëa æâú:Eëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

àëàì òø íeî ìk øer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ
ýåýéì epçaæúéäìà:EáëéørLaàîhä epìëàz E ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³

:ìiàëå éávk åcçé øBähäåâëàì Bîc-úà ÷ø §©¨Æ©§½̈©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´Ÿ
:íénk epëtLz õøàä-ìr ìëàúôæèàøBîL Ÿ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦¨Æ

éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàä Lãç-úàék E ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º
éäìà ýåýé EàéöBä áéáàä Lãçaíéøönî E §´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦

äìéì:áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E ¨«§¨§¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷na:íL BîL ïkLâ-àì ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««Ÿ

úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàúŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©
éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz:E ¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©®̈©

xihtn - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨®̈¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾
éäìà ýåýé øçáé øLàzëìäå ø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈

éìäàì:EçíBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL §«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´
éäìà ýåýéì úøör éréáMääNrú àì E ©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−

:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³
:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²

øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³
éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤
:älàä íéwçäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´

ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®
ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²

éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:Eåèíéîé úráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À
éäìà ýåýéì âçzék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé EëøáéäNrî ìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´

éãé:çîN Cà úééäå EæèäðMa | íéîrt LBìL ¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´§¨¦´©¨¿̈
éäìà ýåýé | éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøéíB÷na E ¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ

âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âça øçáé øLà£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬©¨«ª−§©´
:í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqäæéLéà ©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−

éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîkà EøL §©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúðqqq ¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 427 'nr ck zegiy ihewl)
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צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

חּיים. אלקים הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלהתעֹורר

מבּקׁש ואינֹו ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהרי

לזה ׁשּמּקדם ּובוּדאי ּבוּדאי - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ּבּנּסיֹון. העֹומד ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות ְְִִִִִֵֶַָָֹהֹוסיפּו

øéèôîâéEtñàa íéîé úráL Eì äNrz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe Eãéðáe äzà Ebça zçîNåEzáe E ¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ

äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈
éørLa øLà:Eåèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLE £¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLà íB÷naE ©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
éãé äNrî ìëáe Eúàeáz ìëa:çîN Cà úééäå E §³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©

æè| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà ýåýéâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬

ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−
:í÷éøæééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàE ¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì-ïúð øLàqqq £¤¬¨«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ixyz fi mei meid)
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על ׁשּבּנפׁש. יחידה ּבחינת מתּגּלה ּדנסיֹונֹות העבֹודה ידי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

ׁשהּוא לאלקּות, הּבהמית ׁשּבּנפׁש יחידה נהּפכת זֹו התּגּלּות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹידי

ּתענּוג ּובהרּגׁש ּפנימית ּבחּיּות והּמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום הּתקף ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹענין

ׁשוין ולאו הן העֹולם עניני ּבכל ה'. ּבעבֹודת מרּבה והנאה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻּגדֹול

טעם וטּוב הּתענּוג מּמּנּו נלקחּו ּכי אמּתית, ּבהׁשואה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָאצלֹו

ּגׁשמּיים. ְְְִִִִֶַָׁשּבענינים

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קעט xihtn - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨®̈¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾
éäìà ýåýé øçáé øLàzëìäå ø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈

éìäàì:EçíBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL §«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´
éäìà ýåýéì úøör éréáMääNrú àì E ©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−

:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³
:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²

øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³
éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤
:älàä íéwçäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´

ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®
ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²

éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:Eåèíéîé úráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À
éäìà ýåýéì âçzék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé EëøáéäNrî ìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´

éãé:çîN Cà úééäå EæèäðMa | íéîrt LBìL ¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´§¨¦´©¨¿̈
éäìà ýåýé | éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøéíB÷na E ¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ

âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âça øçáé øLà£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬©¨«ª−§©´
:í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqäæéLéà ©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−

éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîkà EøL §©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúðqqq ¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 427 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

חּיים. אלקים הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלהתעֹורר

מבּקׁש ואינֹו ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהרי

לזה ׁשּמּקדם ּובוּדאי ּבוּדאי - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ּבּנּסיֹון. העֹומד ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות ְְִִִִִֵֶַָָֹהֹוסיפּו

øéèôîâéEtñàa íéîé úráL Eì äNrz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe Eãéðáe äzà Ebça zçîNåEzáe E ¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ

äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈
éørLa øLà:Eåèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLE £¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLà íB÷naE ©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
éãé äNrî ìëáe Eúàeáz ìëa:çîN Cà úééäå E §³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©

æè| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà ýåýéâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬

ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−
:í÷éøæééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàE ¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì-ïúð øLàqqq £¤¬¨«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ixyz fi mei meid)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

על ׁשּבּנפׁש. יחידה ּבחינת מתּגּלה ּדנסיֹונֹות העבֹודה ידי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

ׁשהּוא לאלקּות, הּבהמית ׁשּבּנפׁש יחידה נהּפכת זֹו התּגּלּות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹידי

ּתענּוג ּובהרּגׁש ּפנימית ּבחּיּות והּמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום הּתקף ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹענין

ׁשוין ולאו הן העֹולם עניני ּבכל ה'. ּבעבֹודת מרּבה והנאה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻּגדֹול

טעם וטּוב הּתענּוג מּמּנּו נלקחּו ּכי אמּתית, ּבהׁשואה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָאצלֹו

ּגׁשמּיים. ְְְִִִִֶַָׁשּבענינים

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קפ
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äàø úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrézãñéå C:íéøétqa CáéézîNå £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³
éúLîL ãëãkéørLe C:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷à éðáàì Câééða-ìëåýåýé éãenì C ©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®
éða íBìL áøå:Cãéáø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa §©−§¬¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−

éìà:Cåèéìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä:ìBté CæèLøç éúàøa éëðà äpä ¥¨«¦¥´¬¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦¨−¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈
:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàå eäNrîì éìë àéöBîe íçt Làa çôðæééìr øöeé éìk-ìkC Ÿ¥̧©̧§¥´¤½̈¦¬§¦−§©«£¥®§¨«Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©̧¦¸

ì-ìëå çìöé àìézàî íú÷ãöå ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì Czà-íe÷z ïBL ´Ÿ¦§½̈§¨¨²¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥¸§Ÿ̈¯§¦§¨¨²¥«¦¦−
:ýåýé-íàðäðàeøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä §ª§Ÿ̈«³¨¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À

:áìçå ïéé øéçî àBìáe óñë-àBìaáäráNì àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì §¤²¤§¬§¦−©¬¦§¨¨«¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´§¨§¨®
:íëLôð ïLca âprúúå áBè-eìëàå éìà rBîL eòîLâéçúe eòîL éìà eëìe íëðæà ehä ¦§¸¨³©¥©¸§¦§½§¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−§¦´

:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì äúøëàå íëLôðãåézúð íéneàì ãr ïäãéâð ©§§¤®§¤§§¨³¨¤¸§¦´½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬
:íénàì äeöîeäéìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïäéýìû ýåýé ïrîì eöeøé EE §©¥−§ª¦«¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìå§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 13e zFwc 24 ,xwFAA 4 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,lEl` Wcg W`xŸŸ¤¤©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨



קפי

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 13e zFwc 24 ,xwFAA 4 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

בעת רצון יזכירוהו וכן את אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן מכתבו.

ומהנכון שיבקש את ראש הישיבה שלו והמשפיע שיסביר לו את הענין דהשגחה פרטית כמבואר 

מכ"ק אדמו"ר הבעש"ט ובארוכה בתורת חסידות חב"ד, ואיך שזהו על כל אחד ואחת מבני ישראל על 

פרטיהם ופרטי פרטיהם. שמזה מובן באם רק האדם עושה כלי להשגחה זו, הנה מה שלא יהי' בעבר שלו, 

בידו לתקן את המצב מכאן ולהבא, ובמשך הזמן גם לתקן את העבר במילואו ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, 

אלא שככל עניני האדם נעשים צעד אחר צעד, כן גם בזה ההטבה באה צעד אחר צעד באם רק מחליטים 

באמת בזה הרי בטוחים שסו"ס יתוקן הכל.

כשיראה מכתבי זה להמשפיע שלו, בטח שיסבירו הענינים ככל הדרוש, ויהי רצון שבקרוב יבשר 

בכל האמור.

בברכה לתלמוד תורה בהתמדה ושקידה וביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:076:108:518:529:239:2410:3010:3019:2119:1419:4619:3818:5519:48באר שבע  )ק(

6:046:088:498:509:219:2210:2810:2919:2219:1519:4719:4018:4619:50חיפה )ק( 

6:026:068:498:509:209:2110:2710:2819:2219:1519:4619:3918:3619:47ירושלים )ק( 

6:076:108:518:529:239:2410:3010:3019:2119:1419:4619:3918:5519:49תל אביב )ק(

5:526:018:518:549:239:2610:3410:3620:0219:5120:3420:2119:3520:36אוסטריה וינה )ק(

6:556:479:059:009:379:3210:3310:2917:5217:5718:1818:2317:3918:34אוסטרליה מלבורן )ח(

6:006:078:558:589:289:3110:3810:4020:0019:4920:3020:1919:3320:23אוקראינה אודסה )ק(

5:385:468:368:399:089:1210:2010:2119:4719:3520:1920:0619:1920:10אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:006:099:009:039:329:3610:4410:4620:1620:0320:4920:3619:4720:40אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:516:008:528:569:249:2810:3610:3820:1019:5720:4320:3019:4120:34אוקראינה קייב )ק(

5:275:368:258:298:579:0110:0910:1019:3619:2420:0719:5519:0819:59אוקראינה דונייצק )ק(

6:276:359:239:259:559:5811:0511:0720:2520:1420:5420:4319:5820:57איטליה מילאנו )ק(

6:066:058:408:389:109:0810:1210:1118:2818:2618:4918:4718:0818:51אקוואדור קיטו )ח(

7:247:179:369:3110:0910:0411:0511:0118:2918:3318:5418:5818:1519:09ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:218:1210:3210:2711:0310:5711:5811:5419:1619:2119:4319:4819:0219:52ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:226:289:119:139:449:4610:5210:5319:5619:4720:2320:1419:3120:18ארה״ב בולטימור )ק(

6:086:149:009:029:319:3410:4110:4119:4919:4020:1720:0719:2420:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:096:159:009:029:329:3410:4110:4219:4919:4020:1620:0719:2320:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:426:489:359:3710:0610:0911:1611:1720:2820:1920:5720:4720:0220:59ארה״ב דטרויט )ק(

6:496:539:339:3310:0510:0611:1111:1119:5919:5220:2320:1719:3620:26ארה״ב היוסטן )ק(

6:156:199:019:039:339:3510:4110:4119:3719:2920:0219:5419:1320:04ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:546:569:349:3510:0710:0711:1211:1219:5419:4820:1720:1119:3120:21ארה״ב מיאמי )ק(

6:056:118:558:579:279:3010:3610:3719:4419:3520:1220:0219:1920:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:006:068:538:559:249:2710:3410:3519:4719:3720:1520:0519:2120:16ארה״ב שיקאגו )ק(

6:376:339:069:039:359:3210:3510:3318:3418:3518:5618:5718:1719:01בוליביה לה פאס )ח(

6:356:449:359:3910:0810:1211:2011:2220:5520:4221:2821:1520:2621:33בלגיה אנטוורפן )ק(

6:356:449:369:4010:0810:1211:2011:2220:5520:4321:2921:1520:2721:32בלגיה בריסל )ק(

5:375:498:448:499:169:2110:3010:3320:1920:0520:5620:4119:4920:45בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:236:188:438:399:149:1110:1310:1017:5717:5918:2018:2217:4018:28ברזיל ס. פאולו )ח(

6:086:038:298:259:008:579:599:5617:4417:4618:0718:0817:2718:15ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:516:008:538:579:259:2910:3710:4020:1520:0220:4920:3519:4720:52בריטניה לונדון )ק(

5:556:058:599:049:319:3510:4410:4720:2820:1521:0420:4919:5921:08בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:556:058:589:029:309:3410:4310:4520:2320:1020:5820:4419:5420:48גרמניה ברלין )ק(

6:186:279:209:239:519:5511:0311:0520:3720:2521:1020:5720:0921:01גרמניה פרנקפורט )ק(

6:256:198:468:429:169:1210:1410:1117:5718:0018:2118:2317:4218:27דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:196:218:568:569:289:2810:3310:3219:0419:0019:2719:2218:4319:26הודו בומביי )ח(

6:146:158:528:529:249:2410:2810:2819:0218:5719:2419:1918:4019:23הודו פונה )ח(

5:445:528:418:449:139:1610:2410:2619:4919:3820:2020:0819:2220:12הונגריה בודפשט )ק(

6:176:239:079:109:409:4210:4910:5019:5719:4820:2520:1619:3220:20טורקיה איסטנבול )ק(

6:426:479:319:3210:0310:0511:1111:1220:1420:0520:4020:3219:4920:36יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:076:159:029:059:359:3810:4610:4720:0819:5720:3920:2719:4120:31מולדובה קישינב )ק(

7:117:139:539:5310:2310:2311:2911:2820:0820:0320:3020:2619:4620:30מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:137:039:189:129:519:4510:4510:4017:5317:5918:2118:2717:4018:31ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:315:348:168:178:478:489:539:5318:4318:3619:0619:0018:1919:04נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2810:0210:0111:0411:0319:1519:1319:3619:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

5:245:348:288:328:599:0310:1210:1519:5319:4020:2820:1419:2420:18פולין ורשא )ק(

6:166:138:398:379:129:0910:1210:1018:0618:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:446:519:409:4310:1110:1411:2211:2420:4320:3221:1321:0220:1621:15צרפת ליאון )ק(

6:476:569:469:5010:1810:2211:3011:3220:5920:4821:3121:1920:3221:34צרפת פריז )ק(

5:455:448:208:198:508:499:539:5218:1418:1218:3518:3317:5418:37קולומביה בוגוטה )ח(

6:256:319:199:219:509:5311:0011:0220:1620:0620:4520:3419:4920:47קנדה טורונטו )ק(

5:586:068:548:569:269:2810:3610:3719:5519:4520:2520:1419:2920:28קנדה מונטריאול )ק(

6:096:138:538:559:269:2810:3410:3419:2819:2019:5419:4619:0419:50קפריסין לרנקה )ק(

6:066:189:169:219:479:5211:0211:0520:5720:4221:3521:1920:2721:38רוסיה מוסקבה )ק(

6:226:309:199:229:519:5411:0211:0420:2520:1420:5620:4419:5820:48רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:246:339:239:269:549:5811:0611:0720:3220:2121:0320:5220:0521:05שוייץ ציריך )ק(

6:036:038:378:379:109:0910:1410:1318:3918:3519:0118:5718:1819:01תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קפג לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:076:159:029:059:359:3810:4610:4720:0819:5720:3920:2719:4120:31מולדובה קישינב )ק(

7:117:139:539:5310:2310:2311:2911:2820:0820:0320:3020:2619:4620:30מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:137:039:189:129:519:4510:4510:4017:5317:5918:2118:2717:4018:31ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:315:348:168:178:478:489:539:5318:4318:3619:0619:0018:1919:04נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2810:0210:0111:0411:0319:1519:1319:3619:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

5:245:348:288:328:599:0310:1210:1519:5319:4020:2820:1419:2420:18פולין ורשא )ק(

6:166:138:398:379:129:0910:1210:1018:0618:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:446:519:409:4310:1110:1411:2211:2420:4320:3221:1321:0220:1621:15צרפת ליאון )ק(

6:476:569:469:5010:1810:2211:3011:3220:5920:4821:3121:1920:3221:34צרפת פריז )ק(

5:455:448:208:198:508:499:539:5218:1418:1218:3518:3317:5418:37קולומביה בוגוטה )ח(

6:256:319:199:219:509:5311:0011:0220:1620:0620:4520:3419:4920:47קנדה טורונטו )ק(

5:586:068:548:569:269:2810:3610:3719:5519:4520:2520:1419:2920:28קנדה מונטריאול )ק(

6:096:138:538:559:269:2810:3410:3419:2819:2019:5419:4619:0419:50קפריסין לרנקה )ק(

6:066:189:169:219:479:5211:0211:0520:5720:4221:3521:1920:2721:38רוסיה מוסקבה )ק(

6:226:309:199:229:519:5411:0211:0420:2520:1420:5620:4419:5820:48רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:246:339:239:269:549:5811:0611:0720:3220:2121:0320:5220:0521:05שוייץ ציריך )ק(

6:036:038:378:379:109:0910:1410:1318:3918:3519:0118:5718:1819:01תאילנד 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

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162)קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn)

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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