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ÈÓאּׁשק בחּוץ אמצא אּמי ׁשדי יֹונק לי ּכאח יּתנ ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ריׁש1גֹו' אֹור' ּב'תֹורה זה ּפסּוק על הּדרּוׁש וידּוע .ְְְֵֶַַַָָָ
ּכלׁשֹון2ּפרׁשתנּו ּפרׁשה', ה'חסידיׁשע ּבהתחלת היינּו , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ה'ּתֹורה ׁשּמאמרי ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכ"ק
(ּובחדׁשי ּפרׁשה' ה'חסידיׁשע הם ּתֹורה' וה'לּקּוטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹור'
צרי ּולפיֿזה אֹור'), ׁשּב'תֹורה הּדרּוׁשים הם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהחרף
(ּפרׁשת הּׁשבּוע לפרׁשת וקׁשר ׁשּיכּות לזה ׁשּיׁש ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלֹומר
ּׁשּמבאר מה עלּֿפי ּבפׁשטּות, הּקׁשר על ּדנֹוסף ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּתרּומה),

הּדרּוׁש ּתרּומה2ּבפנים ּבפרׁשת הּמבאר הּכרּובים ,3ענין ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ
יּתנ מי (הּפסּוק הּדרּוׁש התחלת ׁשּגם לֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמסּתּבר
הּוא הּפסּוק המׁש ּדהּנה ּתרּומה. ּפרׁשת עם קׁשּור ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו')
הּמקּדׁש ּבית על ּדקאי גֹו' אּמי ּבית אל אביא 4אנהג, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

קּים, היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן קאי הּפסּוק ּתכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוכללּות
(ּכּמבאר גֹו' יּתנ מי הּגלּות ּבזמן הּבּקׁשה היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעלֿזה
ּׁשּכתּוב למה הּקׁשר וזהּו הּדרּוׁש), ּבהמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָּגם

על5ּבפרׁשתנּו הּצּוּוי ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
והּמקּדׁש. הּמׁשּכן ְְְְִִִַַַָָּבנין

ÔÈ�Ú‰Âׁשּבית ּבזמן הּׁשכינה הׁשראת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ענין עם קׁשּורה היתה קּים, היה ְְְְִִִַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
ּכמֹו הארֹון על היא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּדהׁשראת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָהּתֹורה.

הּוא6ׁשּכתּוב ׁשהארֹון גֹו', הּכּפרת מעל גֹו' ל ונֹועדּתי ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּברית לּוחֹות מּנחים היּו ּבארֹון ׁשהרי הּתֹורה, 7ענין ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הארֹון ּבצד אֹו ּבארֹון מּנח היה הּספרּֿתֹורה ְְֵֶַַַָָָָָָָָֻוגם

ּבּגמרא הּוא8(ּכּמבאר ועלּֿדרֿזה ׁשּבזה). הּדעֹות ב' ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהמׁש (וכּמבאר הּמקּדׁש ּבית ׁשחרב לאחרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּגם
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‰‚ÂÓ È˙Ï·

ÈÓאּׁשק בחּוץ אמצא אּמי ׁשדי יֹונק לי ּכאח יּתנ ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ריׁש1גֹו' אֹור' ּב'תֹורה זה ּפסּוק על הּדרּוׁש וידּוע .ְְְֵֶַַַָָָ
ּכלׁשֹון2ּפרׁשתנּו ּפרׁשה', ה'חסידיׁשע ּבהתחלת היינּו , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ה'ּתֹורה ׁשּמאמרי ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכ"ק
(ּובחדׁשי ּפרׁשה' ה'חסידיׁשע הם ּתֹורה' וה'לּקּוטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹור'
צרי ּולפיֿזה אֹור'), ׁשּב'תֹורה הּדרּוׁשים הם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהחרף
(ּפרׁשת הּׁשבּוע לפרׁשת וקׁשר ׁשּיכּות לזה ׁשּיׁש ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלֹומר
ּׁשּמבאר מה עלּֿפי ּבפׁשטּות, הּקׁשר על ּדנֹוסף ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּתרּומה),

הּדרּוׁש ּתרּומה2ּבפנים ּבפרׁשת הּמבאר הּכרּובים ,3ענין ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ
יּתנ מי (הּפסּוק הּדרּוׁש התחלת ׁשּגם לֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמסּתּבר
הּוא הּפסּוק המׁש ּדהּנה ּתרּומה. ּפרׁשת עם קׁשּור ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו')
הּמקּדׁש ּבית על ּדקאי גֹו' אּמי ּבית אל אביא 4אנהג, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

קּים, היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן קאי הּפסּוק ּתכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוכללּות
(ּכּמבאר גֹו' יּתנ מי הּגלּות ּבזמן הּבּקׁשה היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעלֿזה
ּׁשּכתּוב למה הּקׁשר וזהּו הּדרּוׁש), ּבהמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָּגם

על5ּבפרׁשתנּו הּצּוּוי ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
והּמקּדׁש. הּמׁשּכן ְְְְִִִַַַָָּבנין

ÔÈ�Ú‰Âׁשּבית ּבזמן הּׁשכינה הׁשראת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ענין עם קׁשּורה היתה קּים, היה ְְְְִִִַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
ּכמֹו הארֹון על היא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּדהׁשראת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָהּתֹורה.

הּוא6ׁשּכתּוב ׁשהארֹון גֹו', הּכּפרת מעל גֹו' ל ונֹועדּתי ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּברית לּוחֹות מּנחים היּו ּבארֹון ׁשהרי הּתֹורה, 7ענין ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הארֹון ּבצד אֹו ּבארֹון מּנח היה הּספרּֿתֹורה ְְֵֶַַַָָָָָָָָֻוגם

ּבּגמרא הּוא8(ּכּמבאר ועלּֿדרֿזה ׁשּבזה). הּדעֹות ב' ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהמׁש (וכּמבאר הּמקּדׁש ּבית ׁשחרב לאחרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּגם
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א.)1 ח, ואילך.)2שה"ש ג ואילך.)3עט, יח שם.)4כה, תו"א שם. שה"ש ח.)5פרש"י כב.)6כה, שם, שם,)7פרשתנו פרשתנו

ובפרש"י. כו.)8כא לא, וילך פרש"י אֿב. יד, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

א): ח, השירים' (ב'שיר לקדושֿברוךֿהוא אומרת ישראל כנסת

E�zÈ ÈÓשתהיה ואזכה ‡Ènהלוואי È„L ˜�BÈ ÈÏ Á‡kואניE‡ˆÓ‡ ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈ƒƒ∆¿»¬
'B‚ E˜M‡ ıeÁ·1Le¯c‰ Úe„ÈÂ החסידות. Ê‰מאמר ˜eÒt ÏÚ «∆»¿¿»««¿«»∆

'¯B‡ ‰¯B˙'aהזקן לאדמו"ר אור' 'תורה e�˙L¯t2תחילת¯LÈספר ¿»≈»»»≈
תרומה, ¿»‰e�ÈÈפרשת

ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒƒ∆
,'‰L¯t,החסידית הפרשה »»»

ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"k ÔBLÏkƒ¿¿ƒ¿»ƒ
,e�¯Bc ‡ÈN� ¯"BÓ„‡«¿¿ƒ≈
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ È¯Ó‡nL∆«¬»≈«»
הזקן אדמו"ר של המאמרים ספר

ושמות בראשית החומשים על

'‰¯Bz ÈËewÏ'‰Âספר ¿«ƒ≈»
על הזקן אדמו"ר של המאמרים

דברים במדבר ויקרא, החומשים

L¯t‰'הם ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ ֵ«¿ƒƒ∆»»»
החסידית ≈¿«¿(ÈL„Á·eהפרשה

Û¯Á‰את קוראים בהם «…∆
בראשית החומשים של הפרשיות

‰ÌÈLe¯cושמות Ì‰≈«¿ƒ
‰ÊŒÈÙÏe ,('¯B‡ ‰¯B˙'aL∆¿»¿ƒ∆
‰ÊÏ LiL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈¿∆
'תורה בספר הזה המאמר לתוכן

L¯ÙÏ˙אור' ¯L˜Â ˙eÎiL«»¿∆∆¿»»«
,(‰Óe¯z ˙L¯t) Úe·M‰«»«»»«¿»
¯Lw‰ ÏÚ ÛÒB�c¿»««∆∆
‰Ó ÈtŒÏÚ ,˙eËLÙa¿«¿«ƒ«
Le¯c‰ ÌÈ�Ùa ¯‡·nM2 ∆¿…»ƒ¿ƒ«¿

המאמר »¿ÔÈ�Úƒבאמצע
¯‡·n‰ ÌÈ·e¯k‰בתורה «¿ƒ«¿…»
‰Óe¯z ˙L¯Ùa3¯azÒÓ , ¿»»«¿»ƒ¿«≈

˙ÏÁ˙‰ ÌbL ¯ÓBÏ«∆««¿»«
Le¯c‰שלוהדיבורֿהמתח יל «¿

('B‚Â E�zÈ ÈÓ ˜eÒt‰)«»ƒƒ∆¿¿
,‰Óe¯z ˙L¯t ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»«¿»

להלן. שיבואר כפי

˜eÒt‰ CLÓ‰ ‰p‰c¿ƒ≈∆¿≈«»
יתנך" "מי המאמר את הפותח

‡·E‡Èוגו' E‚‰�‡ ‡e‰∆¿»¿¬ƒ¬
'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡"אמי "בית ÏÚוהביטוי È‡˜cאלמתייחס˙Èa ∆≈ƒƒ¿»≈«≈

Lc˜n‰4È‡˜ ˜eÒt‰ ÔÎz ˙eÏÏÎe ‰Lc˜nעוסק, ˙ÈaL ÔÓÊa «ƒ¿»¿»…∆«»»≈ƒ¿«∆≈«ƒ¿»

'B‚ E�zÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰ÊŒÏÚL ,Ìi˜ ‰È‰»»«»∆«∆ƒ««»»ƒ¿««»ƒƒ∆¿
קיים המקדש שבית בזמן שהייתה לאלוקות לקירבה שנזכה «…¿»(nk·‡¯הלוואי

Le¯c‰ CLÓ‰a Ìbהמאמר·e˙kM ‰ÓÏ ¯Lw‰ e‰ÊÂ ,( «¿∆¿≈«¿¿∆«∆∆¿«∆»
e�˙L¯Ùa5ÔÈ�a ÏÚ Èeev‰ ,ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ¿»»»≈¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»«ƒ«ƒ¿«

Lc˜n‰Â ÔkLn‰ונמצא «ƒ¿»¿«ƒ¿»
הפסוק תוכן בין קשר שיש אפוא

המדבר המאמר, את הפותח

לאלוקות הקירבה אודות

היה המקדש שבית בזמן שהייתה

לכך והשאיפה והערגה קיים

בה השבוע לפרשת הגלות, בזמן

בית בניית על הציווי מופיע

המקדש.

הקירבה מעלת את ומבאר והולך

המקדש שבית בזמן לאלוקות

העניין ומשמעות קיים היה

הגלות בזמן כעת, לזה והשאיפה

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰של «¿»««¿ƒ»

בכלל בעולם הקדושֿברוךֿהוא

בפרט המקדש »¿ÔÓÊaƒובבית
,Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»
ÔÈ�Ú ÌÚ ‰¯eL˜ ‰˙È‰»¿»¿»ƒƒ¿«
˙‡¯L‰c .‰¯Bz‰«»¿«¿»«
ÏÚ ‡È‰ Lc˜na ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ«
·e˙kL BÓk ÔB¯‡‰6 »»¿∆»
ÏÚÓ 'B‚ EÏ Èz„ÚB�Â¿«¿ƒ¿≈«
‡e‰ ÔB¯‡‰L ,'B‚ ˙¯tk‰««…∆∆»»
ÔB¯‡a È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Úƒ¿««»∆¬≈»»
˙BÁeÏ ÌÈÁpÓ eÈ‰»À»ƒ

˙È¯a‰7תורה במתן שניתנו «¿ƒ
שהם הדברות עשרת נכתבו ובהם

בתורה ‰Œ¯Ùqעיקרים Ì‚Â¿««≈∆
B¯‡a ÁpÓ ‰È‰ ‰¯BzB‡ Ô »»»À»»»

¯‡·nk) ÔB¯‡‰ „ˆa¿«»»«¿…»
‡¯Óba8‰ÊaL ˙BÚc‰ '· «¿»»«≈∆»∆

וילך: בפרשת רש"י ובלשון

בבבא ישראל חכמי בו "נחלקו

בולט היה דף אומרים יש בתרא,

היה הלוחות מצד אומרים ויש התורה] [ספר מונח היה ושם מבחוץ הארון מן

הארון") בתוך Èa˙מונח ·¯ÁL È¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆∆«¿«¬≈∆»«≈
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eb'ו il g`k jpzi in

ּבּדֹורֹות9הּמאמר נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ועלּֿדרֿזה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
נתּפרסם),10ׁשּלאחריֿזה אֹו נדּפס ּכבר מהם ׁשחלק , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ז"ל רּבֹותינּו לֹו11ּכמאמר אין הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
מּובן ׁשּמּזה הלכה, ׁשל אּמֹות ד' אּלא ּבעֹולמֹו ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהּקּב"ה
ענין עם קׁשּור ׁשּבּמקּדׁש הּׁשכינה הׁשראת ׁשענין ּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּגם
הּדרּוׁש ּבהמׁש ּכּמבאר הלכה), ׁשל אּמֹות (ד' ,12הּתֹורה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

ראׁשֹון חלק סֹוף ּבּתניא הּבּקׁשה13ּובארּוכה ּתכן וזהּו . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
אביא גֹו' לי ּכאח יּתנ מי הּגלּות ּבזמן יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּדכנסת

ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה זֹו אּמי אּמי, ּבית ענין14אל ׁשּיהיה , ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
הלכה. ׁשל אּמֹות ּבד' הּׁשכינה ְְְֲִֶַַַַָָָָהׁשראת

‰p‰Âעלֿידי ּבא ּבפׁשטּות הלכה ׁשל אּמֹות ד' ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ
לאסּוקי ׁשּלֹומד הּלֹומד, האדם ולּמּוד ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָיגיעת

ּדהלכתא אּליּבא ּדלא15ׁשמעּתתא מידי ּדליּכא הגם ּכי , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבאֹורייתא צריכה16רמיזא מּכלֿמקֹום ׁשּבכתב, ּבּתֹורה , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ׁשּבעלֿ מּתֹורה למעׂשה ההלכה להּסיק הּיגיעה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלהיֹות
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול, רּבּוי ּבזה ׁשּיׁש הּמה17ּפה ׁשּׁשים ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

אּלּו - ּפלגׁשים ּוׁשמֹונים מּסכּתֹות, ׁשּׁשים ׁשהם - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמלכֹות
האמֹוראים מימרֹות אּלּו - מסּפר אין ועלמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָּברייּתֹות,
לפי הּסּוגיא הסקת להיֹות צריכה זה ּומּכל וכּו', ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּבּׁש"ס
אּמי. ׁשדי יֹונק ענין ּבּתֹורה, הּיגיעה ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההלכה,
ׁשּנעׂשה ההלכה, ּפסק אל מּגיע ּכדבעי הּיגיעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּדעלֿידי

ּכמֹותֹו ׁשהלכה עּמֹו' הּׁשכינה,18'והוי' הׁשראת היינּו , ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָ
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ואילך.)9 קפה ע' ח"ב כתובים אדה"ז מאמרי גם וראה 227.)10שם. ע' תש"ט סה"מ ואילך. א'תנה ע' תרומה אוה"ת ראה

א.)11 ח, ואילך.)12ברכות א שם).)13פ, בתו"א בהגה"ה (הובא שם.)14פנ"ג א.)15תו"א כו, יומא רכא,)16ראה זח"ג ראה

א. קה, ז"ח וראה ב. לח, יומא ישנים תוס' א. ט, תענית שם.)17ב. ושהש"ר חֿט ו, ב.)18שה"ש צג, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Lc˜n‰¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ)9,'אור ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ב'תורה «ƒ¿»¿«¿…»¿∆¿≈««¬»¿«∆∆∆
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙B¯Bca e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ ÈLe¯„a10,הבאים הדורות ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«∆¿«¬≈∆

הזקן, אדמו"ר של דורו �˙ÌÒ¯t),אחרי B‡ Òt„� ¯·k Ì‰Ó ˜ÏÁL∆≈∆≈∆¿»ƒ¿«ƒ¿«¿≈
בתורה קשורה בעולם והקדושה השכינה השראת עתה, »¬»¿Ó‡Ók¯שגם

Ï"Ê e�È˙Ba¯11בגמרא «≈«
ÔÈ‡ Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»≈
BÓÏBÚa ‰"aw‰Ï BÏ««»»¿»
,‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ‡l‡∆»«∆¬»»
הקדושֿ שבו המקום הם שרק

שכינתו את משרה ְֶַברוךֿהוא

Ôkבעולם Ìb Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»«≈
‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿»««¿ƒ»
ÔÈ�Ú ÌÚ ¯eL˜ Lc˜naL∆«ƒ¿»»ƒƒ¿«
ÏL ˙Bn‡ '„) ‰¯Bz‰«»«∆
CLÓ‰a ¯‡·nk ,(‰ÎÏ‰¬»»«¿…»¿∆¿≈

Le¯c‰12,'אור ב'תורה «¿
ÛBÒ ‡È�za ‰Îe¯‡·e«¬»««¿»

ÔBL‡¯ ˜ÏÁ13לשון וזה ≈∆ƒ
נג): (פרק שם בתניא הזקן רבנו

שבו קיים, ראשון בית "כשהיה

קדשי בבית והלוחות הארון היה

שהיא השכינה הייתה קדשים

בחינת שהיה דאצילות מלכות

הוא ברוך סוף אין אור גילוי

עז ויתר שאת ביתר שם ָשֹורה

וע רב מגילויהבגילוי יותר צום

שלמעלה קדשים קדשי בהיכלות

שני ובבית עליונים... בעולמות

והלוחות הארון בו היה שלא

הייתה שלא ז"ל רבותינו אמרו

מדרגת פירוש בו, שורה שכינה

אלא העולמות, השתלשלות כדרך שלא ראשון, בבית שורה שהייתה שכינה

המקדש בית ומשחרב והתלבשות... השתלשלות כדרך שורה הייתה שני בבית

אחד ואפילו בלבד, הלכה של אמות ד' אלא בעולמו לקדושֿברוךֿהוא לו אין

והתלבשות..." השתלשלות כדרך עמו... שכינה בתורה ועוסק ∆¿e‰ÊÂשיושב
ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ ˙Ò�Îc ‰Lwa‰ ÔÎz…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««»ƒƒ∆¿¿»ƒ

'B‚,ישראל עם ואני כאח, לי תהיה הקדושֿברוךֿהוא, שאתה, ואזכה ַהלוואי

E‡È·‡הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו את ואגלה Èa˙תוך‡Ïאמשיך ¬ƒ¬∆≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz BÊ Èn‡ ,Èn‡14של ורצונו חכמתו (שבה ƒƒƒƒ»∆¿«∆

מקטנות הוולד את מגדלת שהאם כשם גילוי לידי באים הקדושֿברוךֿהוא

‰ÈÎM�‰לגדלות), ˙‡¯L‰ ÔÈ�Ú ‰È‰iLוהוא הזה בזמן a„'גם ∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»««¿ƒ»¿
.‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡«∆¬»»

˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡a ˙eËLÙa ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ÔÈ�Ú ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««∆¬»»¿«¿»«¿≈¿ƒ«
,„ÓBl‰ Ì„‡‰ „enÏÂהלכה למסקנה להגיע מנת על הלימוד כי ¿ƒ»»»«≈

ופלפול עיון לשם לימוד מאשר יותר מיוחדת ויגיעה מאמץ דורש למעשה

zÚÓL˙‡בעלמא È˜eÒ‡Ï „ÓBlLהסוגיא את ‡aÈl‡להסיק ∆≈«¬≈¿«¿»»«ƒ»
‡˙ÎÏ‰c15,ההלכה פי Èkעל ¿ƒ¿¿»ƒ

‡Ïc È„ÈÓ ‡kÈÏc Ì‚‰¬«¿≈»ƒƒ¿…
‡˙ÈÈ¯B‡a ‡ÊÈÓ¯16אין ¿ƒ»¿«¿»
בתורה, נרמז שלא «»Bza¯‰דבר

,·˙ÎaLהכל בעצם כן ואם ∆ƒ¿»
גם שבכתב, בתורה כלול כבר

הסוגיא, של ההלכתית המסקנה

אין הזו המסקנה שבהסקת כך

אמיתי חידוש «ŒÏkÓƒמשום
ÌB˜Óעדיין˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ »¿ƒ»ƒ¿

˜Èq‰Ï ‰ÚÈ‚i‰את ולהפיק «¿ƒ»¿«ƒ
‰¯BzÓ ‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿«¬∆ƒ»
‰Êa LiL ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈»∆

ÏB„b Èea¯שבעל התורה כי ƒ»
גדול, בריבוי היא ¿BÓkפה

·e˙kL17'השירים ב'שיר ∆»
˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈMLודרשו ƒƒ≈»¿»

- ÌÈMLחז"ל Ì‰L∆≈ƒƒ
ÌÈ�BÓLe ,˙BzÎqÓ«∆¿¿ƒ
,˙BzÈÈ¯a el‡ - ÌÈL‚Ïtƒ«¿ƒ≈¿«¿
el‡ - ¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»≈
ÌÈ‡¯BÓ‡‰ ˙B¯ÓÈÓ≈¿»¬»ƒ

,'eÎÂ Ò"MaLיחד שכולם ∆««¿
עצום לריבוי «ÏkÓeƒמצטרפים

˙˜Ò‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê∆¿ƒ»ƒ¿¬»«
,‰ÎÏ‰‰ ÈÙÏ ‡È‚eq‰«¿»¿ƒ«¬»»
‰ÚÈ‚i‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««¿ƒ»

למעשהBza¯‰המיוחדת הלכה למסקנה להגיע מנת על מהלומד הנדרשת «»
התורה דברי של העצום הריבוי מתוך דהלכתא") אליבא שמעתתא ("לאסוקי

פה, ‡Ènשבעל È„L ˜�BÈ ÔÈ�Úהחלב את מקבל שהיונק כשם אשר ƒ¿«≈¿≈ƒƒ
פה. שבעל מהתורה ההלכה מסקנת את מקבל ביגיעה הלומד כך מאימו,

ÈÚ·„k ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚcכדרושÚÈbÓהלומד,‰ÎÏ‰‰ ˜Òt Ï‡ ¿«¿≈«¿ƒ»ƒ¿»≈«ƒ«∆¿««¬»»
B˙BÓk ‰ÎÏ‰L 'BnÚ 'ÈÂ‰Â' ‰NÚpL18,דואג שאמר השבחים בין ∆«¬»«¬»»ƒ∆¬»»¿

ומבואר מקום", בכל כמותו שהלכה – עמו ש"וה' היה המלך דוד על

ההלכה לפסק לכוון שכדי היא הדברים של הפנימית שהמשמעות בחסידות

זה ומושג דשמיא בסייעתא צורך יש אלא ובחריפות בלמדנות די לא הנכון

עמו BÓkשה' ,‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ e�ÈÈ‰השכינה להשראת בדומה «¿«¿»««¿ƒ»¿
È˙Îc·שהיתה Lc˜na6שהקדושֿברוךֿהוא כתוב והמקדש המשכן שעל «ƒ¿»ƒ¿ƒ
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e"nyz'd ,oey`x xc` 'e ,dnexz zyxt zay

ּדכתיב ּבּמקּדׁש אמנם6ּכמֹו וגֹו', ׁשם ל יׁש19ונֹועדּתי ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשּבּתֹורה, ּבהלכה אינֹו עסקם ׁשעּקר עסקים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעלי

חכמים)20וכּנֹודע (ּתלמידי אֹורייתא מארי ּביׂשראל ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּובכללּות עסקים). (ּבעלי טבין עּובדין ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָּומארי

ּדכתיב לזבּולּון, יּׂששכר ּבין זבּולּון21ההפרׁש ׂשמח ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
ּדיּׂששכר ,ּבאהלי ויּׂששכר ׁשל22ּבצאת ּבאהלּה היה ְְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָֹ

מארי ׁשּיׁש יׂשראל ּכל ּבעבֹודת ועלּֿדרֿזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹורה.
(אֹו הלכה ׁשל אּמֹות ּבד' ּתֹורה, ׁשל ּבאהלּה ׁשהם ְְֲֳֵֶֶֶַָָָָָָּתֹורה

ּבּדרּוׁש ּכּמבאר ּתפּלה, ׁשל אּמֹות היה23ּבד' ּוזבּולּון ,( ְְְְְִֶַַַָָָָֹ
לחּוץ ּבעלי21יֹוצא הם ועלּֿדרֿזה ּבפרקמטיא, לעסק ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אּמֹות לד' מחּוץ הּנמצאים טבין עּובדין ּומארי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָעסקים
נאמר ועלֿזה ּתפּלה, ׁשל אּמֹות וד' הלכה אמצא24ׁשל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהם ּבחּוץ, הּנמצאים עסקים ּבעלי ּדגם ּדוקא, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבחּוץ
,'אמצא' להיֹות צרי ּבהם ּגם הּנה החּוץ, אל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָיֹוצאים
ׁשל ענין אצלם להיֹות צרי ולכן ּבחּוץ ׁשּנמצאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדאף
אמצא ׁשּיהיה היא הּבּקׁשה אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחּפּוׂש,
עלֿזה ואדרּבה, הּקּב"ה. את ימצאּו ׁשם ׁשּגם ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּדוקא אּׁשק ּבחּוץ25נאמר הּנמצאים ּבאּלה ּדדוקא , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יׁשנּה טבין, עּובדין ּומארי עסקים ּבעלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
ׁשּלמעלה ּדוקא נׁשיקין ּבבחינת ּבאלקּות ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָֹההתקּׁשרּות
ותֹורה ׁשּבכתב (ּתֹורה הּתֹורה לּמּוד ּכי הּתֹורה. ְְִִִִִֶַַָָָָָמּלּמּוד
מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', הּדּבּור אֹותּיֹות עם קׁשּור ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבעלּֿפה)
האהבה ּכמֹו הּוא עסקים ּבבעלי הּמאיר האֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּבחינת
ּפנימּיּות מחמת ׁשּנמׁשכת נׁשיקה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּבאה
ואֹותּיֹות ּכלים ּבׁשּום מתלּבׁשת ׁשאינּה ׁשּבּלב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאהבה
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ובכ"מ.)19 ואילך. ד מד, שה"ש לקו"ת ואילך. ב פ, שם ס"ה.)20תו"א יח.)21אגה"ק לג, מט,)22ברכה ויחי שם. ברכה פרש"י

סע"ב.)23יג. פ, שם ועוד.)24ראה שם. תו"א ד.)25ראה פ, שם תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עליו למשה B‚Â',אמר ÌL EÏ Èz„ÚB�Âלהיוועדשי קבוע מקום היה ¿«¿ƒ¿»¿
(עד השכינה השראת פועלים וכך השכינה, להשראת מקום היינו משה, עם בו

עד ויגיעה בעמל התורה לימוד ידי על – הגלות בזמן גם שאפשר) כמה

פסוקה. הלכה לקביעת

Ì�Ó‡19ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa LÈ »¿»≈«¬≈¬»ƒ
B�È‡ Ì˜ÒÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿»≈
,‰¯BzaL ‰ÎÏ‰a«¬»»∆«»

Ú„BpÎÂ20Ï‡¯NÈa LiL ¿«»∆≈¿ƒ¿»≈
‡˙ÈÈ¯B‡ È¯‡Óתורה בעלי »≈»¿»

È¯‡Óe (ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz)«¿ƒ≈¬»ƒ»≈
ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚמעשים בעלי ¿ƒ»ƒ

ÌÈ˜ÒÚ).טובים ÈÏÚa)«¬≈¬»ƒ
L¯Ù‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«∆¿≈

Î˘OÈ¯ההבדל ÔÈa≈ƒ»»
·È˙Îc ,ÔeÏe·ÊÏ21בברכת ƒ¿ƒ¿ƒ

ישראל לשבטי רבנו משה

E˙‡ˆa ÔeÏe·Ê ÁÓN¿«¿¿≈¿
EÈÏ‰‡aלמסחר ¯Î˘OÈÂ¿ƒ»»¿…»∆

התורה, באהלי בישיבתך

¯Î˘OÈc22dÏ‰‡a ‰È‰ ¿ƒ»»»»¿»√»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿«∆∆∆
וזבולון ישכר שהשבטים כשם

במסחר עסק שישכר כך התחלקו

גם כך בתורה, עסק וזבולון

Ïk ˙„B·ÚaעםÏ‡¯NÈ «¬«»ƒ¿»≈
LiLישראל מבני כאלה ∆≈
Bz¯‰שהינם È¯‡Óבעלי »≈»
ÏLתורה dÏ‰‡a Ì‰L∆≈¿»√»∆

ÏL ˙Bn‡ '„a ,‰¯Bz»¿«∆
ÏL ˙Bn‡ '„a B‡) ‰ÎÏ‰¬»»¿«∆
Le¯ca ¯‡·nk ,‰lÙz23 ¿ƒ»«¿…»«¿

אור'), ב'תורה ¿ÔeÏe·Êeבמאמר
ıeÁÏ ‡ˆBÈ ‰È‰21˜ÒÚÏ »»≈««¬…

‡ÈËÓ˜¯Ùa,מסחרŒÏÚÂ ƒ¿«¿«¿»¿«
‰ÊŒC¯cזבולון לשבט בדומה ∆∆∆

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‰טובים מעשים ובעלי ≈«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ»ƒ
,‰lÙz ÏL ˙Bn‡ '„Â ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„Ï ıeÁÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ¿«∆¬»»¿«∆¿ƒ»

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ24כאן השירים' Ì‚cב'שיר ,‡˜Âc ıeÁa E‡ˆÓ‡ ¿«∆∆¡«∆¿»¬««¿»¿«
ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚaהתורה,מחוץ ÌÈ‡ˆBÈלאהלי Ì‰L «¬≈¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ

המדרשות ובתי הכנסיות ‰ıeÁמבתי Ï‡,במסחר לעסוק Ìbכדי ‰p‰ ∆«ƒ≈«
'E‡ˆÓ‡' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aאת 'למצוא' שיזכו מבקשים הם וגם »∆»ƒƒ¿∆¿»¬

ÔÎÏÂהקדושֿברוךֿהוא, ,ıeÁa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡cאל שלהם הקשר ¿«∆ƒ¿»ƒ«¿»≈

אלא מאליו מובן אינו ÏLהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ�Ú ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»ƒ¿»∆
NetÁ,מיוחד ובמאמץ ביגיעה ‰Lwa‰הכרוך ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡של ƒ««ƒ≈««»»

בחוץ הנמצאים יהודים ÌLאותם ÌbL ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆∆¿»¬«∆«»
כנסיות בתי בתוך נמצאים כאשר רק ולא במסחר, עוסקים והם בחוץ בהיותם

בתפילה ועוסקים מדרשות ובתי

‰aw"‰ובתורה ˙‡ e‡ˆÓÈƒ¿¿∆«»»
אליו. להתקרב ויזכו

,‰a¯„‡Âשגם בלבד זו לא ¿«¿«»
ה', לקרבת זוכים בחוץ הנמצאים

הם דווקא מזו, יתירה אלא

הקדושֿברוךֿהוא אל מתקרבים

ולכן שאת ביתר אותו ו'מוצאים'

‰ÊŒÏÚשלהם ההתקרבות «∆
‡˜Âc E˜M‡ ¯Ó‡�25,כי ∆¡«∆»¿«¿»

קירבה של ביטוי היא נשיקה

היא לכך והסיבה במינה מיוחדת

ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡a ‡˜Â„c¿«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‰L ıeÁa«∆≈«¬≈¬»ƒ

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Óeובעלי »≈¿ƒ»ƒ
טובים, «¿∆d�LÈמעשים

˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¡…
‡˜Âc ÔÈ˜ÈL� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿»
‰¯Bz‰ „enlÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ«»
את מקשר כידוע הוא שאף

אבל האלוקות עם הלומד האדם

של ההתקשרות לרמת מגיע אינו

מעשים באמצעות ה' עבודת

בחוץ. enÏ„טובים Èkƒƒ
·˙ÎaL ‰¯Bz) ‰¯Bz‰«»»∆ƒ¿»
¯eL˜ (‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆»

Ú'eÎÂ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ Ìƒƒ«ƒ¿
לבטא הדיבור של בכוחו שאמנם

עדיין אבל פנימיים ורגש שכל

מוגבלת, במידה בביטוי מדובר

השכל של מאד פנימיים ורבדים

מוגבל, חיצוני ביטוי אמצעי דבר של בסופו שהוא בדיבור מתגלים לא והרגש

¯B‡‰ ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓהאלוקיÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ·a ¯È‡n‰ «∆≈≈¿ƒ«»«≈ƒ¿«¬≈¬»ƒ
ה' אל ומתקרבים טובים מעשים בעלי הם זאת ובכל בחוץ מסחר שעושים
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ÌÈÏk ÌeLa ˙LaÏ˙Ó d�È‡L ·laL ‰·‰‡‰ ˙eiÓÈ�t ˙ÓÁÓ≈¬«¿ƒƒ»«¬»∆«≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ

בכלים התלבשות ידי על היא האור של ההתגלות שדרך וכןBi˙B‡Â˙כידוע ¿ƒ
לידי באה הדיבוראיננה באותיות eÏÏÎaL˙ביטוי Ì‚‰]כללי באופן ¬«∆ƒ¿»
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ז e"nyz'd ,oey`x xc` 'e ,dnexz zyxt zay

ּדכתיב ּבּמקּדׁש אמנם6ּכמֹו וגֹו', ׁשם ל יׁש19ונֹועדּתי ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשּבּתֹורה, ּבהלכה אינֹו עסקם ׁשעּקר עסקים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעלי

חכמים)20וכּנֹודע (ּתלמידי אֹורייתא מארי ּביׂשראל ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּובכללּות עסקים). (ּבעלי טבין עּובדין ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָּומארי

ּדכתיב לזבּולּון, יּׂששכר ּבין זבּולּון21ההפרׁש ׂשמח ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
ּדיּׂששכר ,ּבאהלי ויּׂששכר ׁשל22ּבצאת ּבאהלּה היה ְְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָֹ

מארי ׁשּיׁש יׂשראל ּכל ּבעבֹודת ועלּֿדרֿזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹורה.
(אֹו הלכה ׁשל אּמֹות ּבד' ּתֹורה, ׁשל ּבאהלּה ׁשהם ְְֲֳֵֶֶֶַָָָָָָּתֹורה

ּבּדרּוׁש ּכּמבאר ּתפּלה, ׁשל אּמֹות היה23ּבד' ּוזבּולּון ,( ְְְְְִֶַַַָָָָֹ
לחּוץ ּבעלי21יֹוצא הם ועלּֿדרֿזה ּבפרקמטיא, לעסק ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אּמֹות לד' מחּוץ הּנמצאים טבין עּובדין ּומארי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָעסקים
נאמר ועלֿזה ּתפּלה, ׁשל אּמֹות וד' הלכה אמצא24ׁשל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהם ּבחּוץ, הּנמצאים עסקים ּבעלי ּדגם ּדוקא, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבחּוץ
,'אמצא' להיֹות צרי ּבהם ּגם הּנה החּוץ, אל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָיֹוצאים
ׁשל ענין אצלם להיֹות צרי ולכן ּבחּוץ ׁשּנמצאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדאף
אמצא ׁשּיהיה היא הּבּקׁשה אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחּפּוׂש,
עלֿזה ואדרּבה, הּקּב"ה. את ימצאּו ׁשם ׁשּגם ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּדוקא אּׁשק ּבחּוץ25נאמר הּנמצאים ּבאּלה ּדדוקא , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יׁשנּה טבין, עּובדין ּומארי עסקים ּבעלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
ׁשּלמעלה ּדוקא נׁשיקין ּבבחינת ּבאלקּות ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָֹההתקּׁשרּות
ותֹורה ׁשּבכתב (ּתֹורה הּתֹורה לּמּוד ּכי הּתֹורה. ְְִִִִִֶַַָָָָָמּלּמּוד
מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', הּדּבּור אֹותּיֹות עם קׁשּור ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבעלּֿפה)
האהבה ּכמֹו הּוא עסקים ּבבעלי הּמאיר האֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּבחינת
ּפנימּיּות מחמת ׁשּנמׁשכת נׁשיקה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּבאה
ואֹותּיֹות ּכלים ּבׁשּום מתלּבׁשת ׁשאינּה ׁשּבּלב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאהבה

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

ובכ"מ.)19 ואילך. ד מד, שה"ש לקו"ת ואילך. ב פ, שם ס"ה.)20תו"א יח.)21אגה"ק לג, מט,)22ברכה ויחי שם. ברכה פרש"י
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עליו למשה B‚Â',אמר ÌL EÏ Èz„ÚB�Âלהיוועדשי קבוע מקום היה ¿«¿ƒ¿»¿
(עד השכינה השראת פועלים וכך השכינה, להשראת מקום היינו משה, עם בו

עד ויגיעה בעמל התורה לימוד ידי על – הגלות בזמן גם שאפשר) כמה

פסוקה. הלכה לקביעת

Ì�Ó‡19ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa LÈ »¿»≈«¬≈¬»ƒ
B�È‡ Ì˜ÒÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿»≈
,‰¯BzaL ‰ÎÏ‰a«¬»»∆«»

Ú„BpÎÂ20Ï‡¯NÈa LiL ¿«»∆≈¿ƒ¿»≈
‡˙ÈÈ¯B‡ È¯‡Óתורה בעלי »≈»¿»

È¯‡Óe (ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz)«¿ƒ≈¬»ƒ»≈
ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚמעשים בעלי ¿ƒ»ƒ

ÌÈ˜ÒÚ).טובים ÈÏÚa)«¬≈¬»ƒ
L¯Ù‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«∆¿≈

Î˘OÈ¯ההבדל ÔÈa≈ƒ»»
·È˙Îc ,ÔeÏe·ÊÏ21בברכת ƒ¿ƒ¿ƒ

ישראל לשבטי רבנו משה

E˙‡ˆa ÔeÏe·Ê ÁÓN¿«¿¿≈¿
EÈÏ‰‡aלמסחר ¯Î˘OÈÂ¿ƒ»»¿…»∆

התורה, באהלי בישיבתך

¯Î˘OÈc22dÏ‰‡a ‰È‰ ¿ƒ»»»»¿»√»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿«∆∆∆
וזבולון ישכר שהשבטים כשם

במסחר עסק שישכר כך התחלקו

גם כך בתורה, עסק וזבולון

Ïk ˙„B·ÚaעםÏ‡¯NÈ «¬«»ƒ¿»≈
LiLישראל מבני כאלה ∆≈
Bz¯‰שהינם È¯‡Óבעלי »≈»
ÏLתורה dÏ‰‡a Ì‰L∆≈¿»√»∆

ÏL ˙Bn‡ '„a ,‰¯Bz»¿«∆
ÏL ˙Bn‡ '„a B‡) ‰ÎÏ‰¬»»¿«∆
Le¯ca ¯‡·nk ,‰lÙz23 ¿ƒ»«¿…»«¿

אור'), ב'תורה ¿ÔeÏe·Êeבמאמר
ıeÁÏ ‡ˆBÈ ‰È‰21˜ÒÚÏ »»≈««¬…

‡ÈËÓ˜¯Ùa,מסחרŒÏÚÂ ƒ¿«¿«¿»¿«
‰ÊŒC¯cזבולון לשבט בדומה ∆∆∆

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‰טובים מעשים ובעלי ≈«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ»ƒ
,‰lÙz ÏL ˙Bn‡ '„Â ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„Ï ıeÁÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ¿«∆¬»»¿«∆¿ƒ»

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ24כאן השירים' Ì‚cב'שיר ,‡˜Âc ıeÁa E‡ˆÓ‡ ¿«∆∆¡«∆¿»¬««¿»¿«
ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚaהתורה,מחוץ ÌÈ‡ˆBÈלאהלי Ì‰L «¬≈¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ

המדרשות ובתי הכנסיות ‰ıeÁמבתי Ï‡,במסחר לעסוק Ìbכדי ‰p‰ ∆«ƒ≈«
'E‡ˆÓ‡' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aאת 'למצוא' שיזכו מבקשים הם וגם »∆»ƒƒ¿∆¿»¬

ÔÎÏÂהקדושֿברוךֿהוא, ,ıeÁa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡cאל שלהם הקשר ¿«∆ƒ¿»ƒ«¿»≈

אלא מאליו מובן אינו ÏLהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ�Ú ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»ƒ¿»∆
NetÁ,מיוחד ובמאמץ ביגיעה ‰Lwa‰הכרוך ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡של ƒ««ƒ≈««»»

בחוץ הנמצאים יהודים ÌLאותם ÌbL ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆∆¿»¬«∆«»
כנסיות בתי בתוך נמצאים כאשר רק ולא במסחר, עוסקים והם בחוץ בהיותם

בתפילה ועוסקים מדרשות ובתי

‰aw"‰ובתורה ˙‡ e‡ˆÓÈƒ¿¿∆«»»
אליו. להתקרב ויזכו

,‰a¯„‡Âשגם בלבד זו לא ¿«¿«»
ה', לקרבת זוכים בחוץ הנמצאים

הם דווקא מזו, יתירה אלא

הקדושֿברוךֿהוא אל מתקרבים

ולכן שאת ביתר אותו ו'מוצאים'

‰ÊŒÏÚשלהם ההתקרבות «∆
‡˜Âc E˜M‡ ¯Ó‡�25,כי ∆¡«∆»¿«¿»

קירבה של ביטוי היא נשיקה

היא לכך והסיבה במינה מיוחדת

ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡a ‡˜Â„c¿«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‰L ıeÁa«∆≈«¬≈¬»ƒ

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Óeובעלי »≈¿ƒ»ƒ
טובים, «¿∆d�LÈמעשים

˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¡…
‡˜Âc ÔÈ˜ÈL� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿»
‰¯Bz‰ „enlÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ«»
את מקשר כידוע הוא שאף

אבל האלוקות עם הלומד האדם

של ההתקשרות לרמת מגיע אינו

מעשים באמצעות ה' עבודת

בחוץ. enÏ„טובים Èkƒƒ
·˙ÎaL ‰¯Bz) ‰¯Bz‰«»»∆ƒ¿»
¯eL˜ (‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆»

Ú'eÎÂ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ Ìƒƒ«ƒ¿
לבטא הדיבור של בכוחו שאמנם

עדיין אבל פנימיים ורגש שכל

מוגבלת, במידה בביטוי מדובר

השכל של מאד פנימיים ורבדים

מוגבל, חיצוני ביטוי אמצעי דבר של בסופו שהוא בדיבור מתגלים לא והרגש

¯B‡‰ ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓהאלוקיÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ·a ¯È‡n‰ «∆≈≈¿ƒ«»«≈ƒ¿«¬≈¬»ƒ
ה' אל ומתקרבים טובים מעשים בעלי הם זאת ובכל בחוץ מסחר שעושים

‰‡a‰ ‰·‰‡‰ BÓk ‡e‰ביטוּי ÎLÓpL˙לידי ‰˜ÈL� ˙�ÈÁ·· ¿»«¬»«»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÌÈÏk ÌeLa ˙LaÏ˙Ó d�È‡L ·laL ‰·‰‡‰ ˙eiÓÈ�t ˙ÓÁÓ≈¬«¿ƒƒ»«¬»∆«≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ

בכלים התלבשות ידי על היא האור של ההתגלות שדרך וכןBi˙B‡Â˙כידוע ¿ƒ
לידי באה הדיבוראיננה באותיות eÏÏÎaL˙ביטוי Ì‚‰]כללי באופן ¬«∆ƒ¿»
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eb'ח il g`k jpzi in

ּברּוחא רּוחא אתּדּבקּות ּבחינת יׁש ׁשּבכללּות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ[הגם
ּבּתניא ּכּמבאר הּתֹורה, ּבלּמּוד ּגם נׁשיקין ].26ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹ

‰p‰Âּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּדהׁשראת הּכללי הענין על נֹוסף ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
ׁשם ּבּמאמר מבאר ּבארֹון, זֹו27ׁשהיה ׁשהׁשראה , ְְֲֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

נקראת (ולכן הּכּפרת ׁשעל הּכרּובים ענין עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקׁשּורה
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הּכרּובים ּבענין ּדהּנה לי). 28ּכאח ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

ואּפי רברבי אּפי ותרצּו אדם, ּפני היינּו ּכרּוב ּפני ְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַָָהיינּו
ׁשם ּבזה ּומבאר אדם26זּוטרי, ּפני רברבי, אּפי ּדענין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּזה ׁשּלמעלה לֹומר (ויׁש ׁשּלמעלה הּתֹורה ענין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא
אנּפין) (זעיר זּוטרי אּפי וענין אנּפין), ארי ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַהּוא
ּובזה למּטה. הּכרּובים) (עלֿידי הּתֹורה המׁשכת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהיא
הּמאמר ּבהמׁש וכּמבאר וכּפרת, ּכרּובים ב' יׁש ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּגּופא
(אדמּו"ר נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר ּבכתבֿידֿקדׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוגם

ּבעצמֹו ּבהּו29הּזקן) ּדכתיב הּכרּובים ב' ּכרּוב30ּדענין ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָ
סֹוף הם מּזה, מּקצה אחד ּוכרּוב מּזה מּקצה ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאחד
עֹולמֹות ּותחּלת זעירֿאנּפין, ּבחינת - האיןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַַָָָעֹולמֹות
יחד ּוׁשניהם הּמלכּות, ספירת - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
אחד ּכתר ּבחינת ׁשהיא מהּכּפֹורת אחת מקׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשים
מּבחינת נמׁשכים ׁשּׁשניהם והינּו חּפה, ּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלׁשניהם,
הׁשראת היתה ׁשּׁשם מהארֹון, ׁשּלמעלה והּכתר ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּכּפרת
אּמי ׁשדי יֹונק לי ּכאח יּתנ מי ענין וזהּו ּכּנ"ל. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשכינה
ּדתכן גֹו', אּמי ּבית אל אביא גֹו' אּׁשק ּבחּוץ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאמצא
הּוא הּגלּות ּבזמן מהּקּב"ה יׂשראל ּדכנסת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבּקׁשה
וכּו', ׁשּבּכרּובים האלקּות ּגּלּוי גֹו', לי ּכאח יּתנ ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה
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‡Áe¯a ‡Áe¯ ˙e˜ac˙‡ ˙�ÈÁa LÈברוח רוח ÈÁ·a�˙דבקות ≈¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒ«
‡È�za ¯‡·nk ,‰¯Bz‰ „enÏa Ìb ÔÈ˜ÈL�26ולייחדן" מה: פרק ¿ƒƒ«¿ƒ«»«¿…»««¿»

נשיקין בבחינת הוא ברוך סוף אין אור העליון בייחוד ישראל] נשמות [את

דהיינו פיהו מנשיקות ישקני שכתוב כמו ברוחא רוחא אתדבקות שהיא

ה' בדבר האדם דבור התקשרות

בלימוד שגם הרי הלכה", זו

ודבקות התחברות יש התורה

אלא נשיקין, בבחינת פנימית

ובפרטיות כללי. באופן שזהו

מיוחד באופן קיים הדבר יותר

יותר טובים, מעשים בבעלי

וכהמשך התורה, בלימוד מאשר

"ובפרט שם: בתניא העניין

וחסד"]. הצדקה מעשה

ÔÈ�Ú‰ ÏÚ ÛÒB� ‰p‰Â¿ƒ≈»«»ƒ¿»
‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰c ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿«¿»««¿ƒ»
,ÔB¯‡a ‰È‰L Lc˜na«ƒ¿»∆»»»»
בין הקשר מבואר זה פי שעל

המאמר של הדיבורֿהמתחיל

תרומה, «…¿Ó·‡¯לפרשת
¯Ó‡na'אור ,ÌL27ב'תורה ««¬»»

BÊ ‰‡¯L‰Lהאלוקות וגילוי ∆«¿»»
במקדש ÌÚשהיה ‰¯eL¿̃»ƒ

ÏÚL ÌÈ·e¯k‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿ƒ∆«
˙‡¯˜� ÔÎÏÂ) ˙¯tk‰««…∆¿»≈ƒ¿≈

ÈÏ Á‡kנראו הכרובים שהרי ¿»ƒ
התורה כדברי אחים, כמו

אחיו"). אל איש "ופניהם

ÌÈ·e¯k‰ ÔÈ�Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡28 »¿«≈«

e¯k·בגמרא È�t e�ÈÈ‰«¿¿≈¿
eˆ¯˙Â ,Ì„‡ È�t e�ÈÈ‰«¿¿≈»»¿≈¿
È¯ËeÊ Èt‡Â È·¯·¯ Èt‡«≈«¿¿≈¿«≈¿≈

אמר כרוב? מאי חגיגה: במסכת הגמרא לשון (וזה קטנות ופנים גדולות פנים

דכתיב מעתה, אלא לאביי: פפא רב ליה אמר תינוק). (פני כרביא אבהו: רבי

נשר, פני והרביעי אריה פני והשלישי אדם פני השני ופני הכרוב פני האחד פני

והגמרא אדם)? פני הם כרוב פני גם (שהרי אדם פני היינו כרוב פני היינו

קטן)). פני והאחד גדול פני (האחד זוטרי ואפי רברבי אפי מתרצת:

ÌL ‰Êa ¯‡·Óe26,'אור ב'תורה המאמר ¯·¯·È,בהמשך Èt‡ ÔÈ�Úc ¿…»»∆»¿ƒ¿««≈«¿¿≈
גדולות, ÏÚÓlL‰פנים ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ Ì„‡ È�tשהיא כפי ¿≈»»ƒ¿««»∆¿«¿»

העליונים ‡¯CÈבעולמות ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ¯ÓBÏ LÈÂ)¿≈«∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
ÔÈt�‡מעשר למעלה הכתר, בבחינת באלוקות בחינה שהיא ארוכות פנים «¿ƒ

‡�ÔÈt)הספירות), ¯ÈÚÊ) È¯ËeÊ Èt‡ ÔÈ�ÚÂכלל (שבדרך קטנות פנים ¿ƒ¿««≈¿≈¿≈«¿ƒ

העליונות) הספירות עשר של למידות כינוי ‰Bz¯‰הם ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»««»
‰hÓÏ (ÌÈ·e¯k‰ È„ÈŒÏÚ).הזה לעולם «¿≈«¿ƒ¿«»

‡Ùeb ‰Ê·eלמטה התורה ב'LÈבהמשכת שונות בחינות ÌÈ·e¯kכמה »∆»≈¿ƒ
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ ,˙¯tÎÂ'אור Œ„ÈŒ·˙Îaב'תורה Ì‚Â ¿«…∆¿«¿…»¿∆¿≈««¬»¿«ƒ¿«»

ŒB˙ÓL� ¯"BÓ„‡ L„…̃∆«¿ƒ¿»
(Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡) Ô„Ú≈∆«¿«»≈

BÓˆÚa29'· ÔÈ�Úc ¿«¿¿ƒ¿«
e‰a ·È˙Îc ÌÈ·e¯k‰30 «¿ƒƒ¿ƒ¿

בהם ‡Á„שכתוב ·e¯k¿∆»
„Á‡ ·e¯Îe ‰fÓ ‰ˆwÓƒ»»ƒ∆¿∆»

Ì‰ ,‰fÓ ‰ˆwÓאחד מצד ƒ»»ƒ∆≈
ÛBÒהקצה «BÓÏBÚ˙שלהיינו

Œ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa - ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈¿ƒ«¿≈
,ÔÈt�‡הספירות של המידות «¿ƒ

האצילות בעולם העליונות

ממנו שלמעלה לדרגות שביחס

ביחס אבל עולם, נחשב

נקרא ממנו שלמטה לעולמות

לעולמות ושייך ממש" "אלוקות

עולם שני ומצד האיןֿסוף,

- הוא »lÁ˙e¿ƒ˙האצילות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ - ‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ«««¿
שבה האצילות עולם של

בריאהֿיצירהֿ עולמות מתחילים

מהאצילות, שלמטה עשייה

„ÁÈ Ì‰È�Le,הקצוות שני ¿≈∆««
סוף האין של והקצה הסוף

בי"ע העולמות של וההתחלה

˙Á‡ ‰L˜Ó ÌÈNÚ�שני כי «¬ƒƒ¿»««
מתחברים הללו הקצוות

˙¯Btk‰Óהכפורת באמצעות ≈««∆
„Á‡ ¯˙k ˙�ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«∆∆∆»

Ì‰È�LÏהכרובים יחד,לשני tÁ‰(הקצוות) ˙�ÈÁaמעל שחופפת ƒ¿≈∆¿ƒ«À»
חיבור שיוצרת וכלה חתן שמעל לחופה (בדומה ביניהם ומחברת כאחד שניהם

ביניהם), Ì‰È�MLואיחוד e�È‰Âוגם סוף האין של הקצה שהוא הכרוב גם ¿«¿∆¿≈∆
סוף) האין (לעומת מוגבלים עולמות שהם בי"ע עולמות התחלת שהוא הכרוב

ÌML ,ÔB¯‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰Â ˙¯tk‰ ˙�ÈÁaÓ ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««…∆¿«∆∆∆¿«¿»≈»¬∆»
.Ï"pk ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»««

e‰ÊÂשל הפנימית ‡Ènהמשמעות È„L ˜�BÈ ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓ ÔÈ�Ú ¿∆ƒ¿«ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÔÎ˙c ,'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È·‡ 'B‚ E˜M‡ ıeÁa E‡ˆÓ‡∆¿»¬«∆»¿¬ƒ¬∆≈ƒƒ¿…∆

‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰"aw‰Ó Ï‡¯NÈ ˙Ò�Îc ‰Lwa‰שלמרות ««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈«»»ƒ¿««»
מקום מכל הגלות, בזמן וההסתר ‚B',ההעלם ÈÏ Á‡k E�zÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿¿»ƒ
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e"nyz'd ,oey`x xc` 'e ,dnexz zyxt zay

ּגּלּוי עסקים ּובעלי אהל יֹוׁשבי ּבעבֹודת ׁשּימׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהינּו
הּכרּובים. ּבב' ׁשהיה ְְֱִֶַָָָֹהאלקּות

LÈÂ,ּבּקׁשה לׁשֹון רק אינֹו זה ּפסּוק ּדפרּוׁש עֹוד, לֹומר ¿≈ְְֵֵֶַַַָָָ
יׁש ּבּקׁשה) (לׁשֹון יּתנ מי ׁשּכתּוב מה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
הענין ימׁש 'מי', ׁשּמּבחינת ּבניחּותא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻלפרׁשֹו
הּמבאר ועלּֿדר וגֹו'). לי ּכאח (ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלאחריֿזה

ּבּמדּבר ּתֹורה' הּפסּוק31ּב'לּקּוטי והיה32ּבפרּוׁש יּתן מי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
הּוא זה ּפסּוק ׁשּפרּוׁש אֹותי, ליראה להם זה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָלבבם
הּסֹובב ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף הּוא מי ּדבחינת ְְִִִִֵֵַַָָּבניחּותא,
זה לבבם ׁשּיהיה יּתן הּוא ּכלל, מּׂשג ׁשאינֹו עלמין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל
זה ּבפסּוק ּגם הּוא ּדעלּֿדרֿזה וגֹו'. אֹותי ליראה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלהם
יּתנ ׁשּיהיה ימׁש מי ׁשּמּבחינת גֹו'), לי ּכאח יּתנ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֻ(מי
(ּכמֹו נתינה מּלׁשֹון יּתנ ּדענין זאת, ועֹוד וגֹו'. לי ְְְְְְְְְִִִִִֶַָָֹּכאח
נעלית המׁשכה על מֹורה וגֹו') יּתן מי הּנ"ל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּפסּוק

ּכמאמר ועֹוד33ּביֹותר, נֹותן. הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
'ל ּׁשּכתּוב ּדמה מֹורהזאת, לי) ּכאח יּתנ (מי י' ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

והיה יּתן מי הּנ"ל ּבּפסּוק (ּכמֹו נצחית היא זֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשכה
ּכמאמר לעֹולם), גֹו' הּימים ּכל ּדמסּיים גֹו', ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלבבם

ז"ל ויׁש34רּבֹותינּו לעֹולם. זז אינֹו לי ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ועׂשּו הּׁשבּוע, ּבפרׁשת הּנ"ל הּפסּוק עם ּגם זה ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָלקּׁשר
ּבפסּוק לי ּתבת ּפרּוׁש ּדגם ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלי

לעֹולם. זז ׁשאינֹו הּנצחּיּות, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָזה

ÈtŒÏÚÂּבזמן האדם עבֹודת ּכללּות ּתכן יּובן זה ּכל ¿«ƒְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ
אמצא ענין הּוא ּבכללּות הּגלּות ּדזמן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּגלּות,
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ובכ"מ.)31 א. כו.)32טו, ה, א.)33ואתחנן נג, ובכ"מ.)34ב"ב ב. פ"ב, ויק"ר
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È·LBÈ ˙„B·Úa CLÓiL e�È‰Â ,'eÎÂ ÌÈ·e¯kaL ˙e˜Ï‡‰ Èelbƒ»¡…∆«¿ƒ¿¿«¿∆À¿««¬«¿≈
Ï‰‡(יששכר בבחינת שהם תורה ÌÈ˜ÒÚ(בעלי ÈÏÚ·eמעשים (בעלי …∆«¬≈¬»ƒ
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ט e"nyz'd ,oey`x xc` 'e ,dnexz zyxt zay

ּגּלּוי עסקים ּובעלי אהל יֹוׁשבי ּבעבֹודת ׁשּימׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהינּו
הּכרּובים. ּבב' ׁשהיה ְְֱִֶַָָָֹהאלקּות

LÈÂ,ּבּקׁשה לׁשֹון רק אינֹו זה ּפסּוק ּדפרּוׁש עֹוד, לֹומר ¿≈ְְֵֵֶַַַָָָ
יׁש ּבּקׁשה) (לׁשֹון יּתנ מי ׁשּכתּוב מה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
הענין ימׁש 'מי', ׁשּמּבחינת ּבניחּותא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻלפרׁשֹו
הּמבאר ועלּֿדר וגֹו'). לי ּכאח (ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלאחריֿזה

ּבּמדּבר ּתֹורה' הּפסּוק31ּב'לּקּוטי והיה32ּבפרּוׁש יּתן מי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
הּוא זה ּפסּוק ׁשּפרּוׁש אֹותי, ליראה להם זה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָלבבם
הּסֹובב ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף הּוא מי ּדבחינת ְְִִִִֵֵַַָָּבניחּותא,
זה לבבם ׁשּיהיה יּתן הּוא ּכלל, מּׂשג ׁשאינֹו עלמין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל
זה ּבפסּוק ּגם הּוא ּדעלּֿדרֿזה וגֹו'. אֹותי ליראה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלהם
יּתנ ׁשּיהיה ימׁש מי ׁשּמּבחינת גֹו'), לי ּכאח יּתנ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֻ(מי
(ּכמֹו נתינה מּלׁשֹון יּתנ ּדענין זאת, ועֹוד וגֹו'. לי ְְְְְְְְְִִִִִֶַָָֹּכאח
נעלית המׁשכה על מֹורה וגֹו') יּתן מי הּנ"ל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּפסּוק

ּכמאמר ועֹוד33ּביֹותר, נֹותן. הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
'ל ּׁשּכתּוב ּדמה מֹורהזאת, לי) ּכאח יּתנ (מי י' ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

והיה יּתן מי הּנ"ל ּבּפסּוק (ּכמֹו נצחית היא זֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשכה
ּכמאמר לעֹולם), גֹו' הּימים ּכל ּדמסּיים גֹו', ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלבבם

ז"ל ויׁש34רּבֹותינּו לעֹולם. זז אינֹו לי ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ועׂשּו הּׁשבּוע, ּבפרׁשת הּנ"ל הּפסּוק עם ּגם זה ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָלקּׁשר
ּבפסּוק לי ּתבת ּפרּוׁש ּדגם ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלי

לעֹולם. זז ׁשאינֹו הּנצחּיּות, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָזה

ÈtŒÏÚÂּבזמן האדם עבֹודת ּכללּות ּתכן יּובן זה ּכל ¿«ƒְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ
אמצא ענין הּוא ּבכללּות הּגלּות ּדזמן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּגלּות,
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הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל

למעשה נמשכה תורה, מתן בעת
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הקדושֿברוךֿהוא של האלוקי

'סובב' בדרך בעולמות שמאיר
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טובים). מעשים בעלי אצל והן תורה לומדי אצל (הן לעיל המבוארים

לפי ומשמעותם לי" כאח יתנך "מי בפסוק נוספים דיוקים ומבאר הולך וכעת

הדברים: פנימיות
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¯Ó‡Ók33Ô˙B� ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ Ïkאמרו גשמית מתנה לגבי ¿«¬«»«≈¿«ƒ»»≈
פרטיו, על הדבר את נתן האם ספק ויש מתנה נתן אדם שכאשר ז"ל חכמינו

לתת הייתה שכוונתו להניח יש

יפה בעין הנותן, "כל כי הכול

ברוחניות, גם וכך נותן". הוא

שבאה כוח ונתינת המשכה

במיוחד נעלית היא נתינה בלשון

יפה". "בעין ניתנת שהיא כיוון

·e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»
(ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓ) 'ÈÏ'ƒƒƒ∆¿¿»ƒ
‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L ‰¯BÓ∆∆«¿»»ƒ

˙ÈÁˆ�ועד לעולם ונמשכת ƒ¿ƒ
ÈÓ Ï"p‰ ˜eÒta BÓk)¿«»««ƒ
,'B‚ Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈƒ≈¿»»¿»»
'B‚ ÌÈÓi‰ Ïk ÌÈiÒÓcƒ¿«≈»«»ƒ

ÌÏBÚÏשההמשכה היינו ¿»
נצחית היא ),וההתעוררות
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók34 ¿«¬««≈«

Ó‡pL¯במדרש ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡«
) ÌÏBÚÏ ÊÊ B�È‡ ÈÏוזה ƒ≈»¿»

לי, יקיר "הבן המדרש: לשון

זז אינו לי, שנאמר מקום בכל

ולא הזה בעולם לא לעולם

כתיב בכהנים, הבא. לעולם

לי והיו כתיב בלויים, לי. וכיהנו

בני לי כי כתיב בישראל, הלויים.

ויקחו כתיב בתרומה, ישראל.

כל לי כי כתיב בבכורות, לי.

אספה כתיב בסנהדרין, ליבכור.

בארץ ישראל. מזקני איש שבעים

הארץ. כל לי כי ישראל,

לי. בחרתי אשר העיר בירושלים

במזבח מקדש. לי ועשו במקדש מלך. לי בבניו ראיתי כי דוד בית במלכות

שמן המשחה בשמן לי. להקריב תשמרו בקרבנות לי. תעשה אדמה מזבח

הזה לעולם לא זז אינו לי, שנאמר מקום בכל הא לי. זה יהיה קדש משחת

הבא"). לעולם ולא

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ"לי" שנאמר מקום בכל הנצחיות ‰eÒt˜עניין ÌÚ Ìb ¿≈¿«≈∆«ƒ«»
Ì‚c ,ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ,Úe·M‰ ˙L¯Ùa Ï"p‰««¿»»««»«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿«
ÊÊ B�È‡L ,˙eiÁˆp‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙa ÈÏ ˙·z Le¯t≈≈«ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈»

ÌÏBÚÏ(המדרש מלשון לעיל .(כמובא ¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÔÎz Ô·eÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»∆»…∆¿»¬«»»»ƒ¿««»

˙eÏÏÎa ˙eÏb‰ ÔÓÊcכללי ıeÁa,באופן E‡ˆÓ‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«∆¿»¬«
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eb'י il g`k jpzi in

ּובזה וכּו', למקֹומם מחּוץ יׂשראל ׁשּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבחּוץ,
מארי הּתֹורה, לּמּוד ענין העבֹודה, אֹופּני ב' יׁש ְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּגּופא
טבין, עּובדין וענין ׁשּבחּוץ, לי' 'ּכאח ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּתֹורה,
יּׂששכר ּבחינת הם ּובכללּות ׁשּבחּוץ. חּוץ ְְְִִִִֵֶַַַָָָּבחינת
ּבחּוץ, אמצא ענין הּוא ּבזה הּׁשלמּות ּדתכלית ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּוזבּולּון.
ּדתכלית וכּנֹודע .אּׁשק ענין הּוא ּבחּוץ ׁשּדוקא ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָוכּנ"ל,

טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה זמן35חכמה עבֹודת ענין וזהּו . ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָ
ׁשּיהיה ּדייקא, חּוצה חּוצה, הּמעינֹות הפצת ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה,
עצמם. הּמעינֹות את ממׁשיכים ּולׁשם ּבחּוץ, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָאמצא
ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ׁשּיהיה מביא זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָוענין
ּכׁשּקהל צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּגאּלה

הּנה יׁשּובּו העבֹודה,36ּגדֹול אֹופּני ּכל ּכֹולל ּגדֹול ּדקהל , ְֲֵֵֵַָָָָָָָָָ
ויֹוסף יהּודה ּוזבּולּון, ותלמּוד37יּׂששכר מעׂשה ּדאז38, , ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ׁשּנאמר מקֹום ּכל מקּדׁש, לי ּדועׂשּו הענין ׁשלמּות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
מקּדׁש הּנצחי, הּמקּדׁש יהיה אז ּכי לעֹולם, זז אינֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלי

ידי ּכֹוננּו ּגלּות39אד' אחריה ׁשאין הּנצחית ּבּגאּלה ,40, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּדוקא זכר לׁשֹון חדׁש ׁשיר לפניו אז41ונאמר ותהיה , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

חדׁשה חדׁשים42ּתֹורה וארץ האמּתית43וׁשמים ּבּגאּלה , ְְֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָָָָֻ
ְְֵַָוהּׁשלמה.
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א.)35 יז, ז.)36ברכות לא, וש"נ.)37ירמי' ואילך. 258 ע' חכ"ה לקו"ש ויגש. ר"פ ואוה"ת תו"א שבהערה)38ראה במקומות ראה

יז.)39הקודמת. טו, ב.)40בשלח קטז, פסחים – ה"ג שם.)41תוד"ה ג.)42תוס' פי"ג, ויק"ר כב.)43ראה סו, ישעי' ראה
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זה eÎÂ'במובן ÌÓB˜ÓÏ ıeÁÓ Ï‡¯NÈ ÌÈ‡ˆÓpLמקומם שהרי ∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿
הטבעי שהמקום ז"ל חכמינו (ובלשון ישראל בארץ הוא ישראל בני של הטבעי

אביהם), שולחן על הוא בנים Ùeb‡של ‰Ê·e'מציאת' של זה בעניין »∆»
העלם של תקופה שזו למרות הגלות, בזמן אליו והתקרבות הקדושֿברוךֿהוא

רוחני וחושך ·'והסתר LÈ≈
,‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡אחד אופן «≈»¬»

-,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ«»
‰¯Bz È¯‡Óתורה ,בעלי »≈»

ıeÁaL 'ÈÏ Á‡k' ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»ƒ∆«
בעלי גם הגלות שבזמן כיוון

קרובים כללי שבאופן התורה

ולכן רוחניים לעניינים יותר

לקדושֿברוךֿ "כאח" נחשבים

נמצאים הם גם סוף סוף הוא,

משפיעה הגלות שהרי "בחוץ"

- שני ואופן עליהם »¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒגם
ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ'ה את העובדים ¿ƒ»ƒ

שזוהי טובים, מעשים ידי על

aL ıeÁ ˙�ÈÁa.ıeÁ ¿ƒ«∆«
˙�ÈÁa Ì‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»≈¿ƒ«

¯Î˘OÈ(תורה (בעלי ƒ»»
ÔeÏe·Êe(טובים מעשים .(בעלי ¿

‰Êa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ«¿≈»∆
,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«∆¿»¬«
ıeÁa ‡˜ÂcL ,Ï"pÎÂ¿««∆«¿»«
Ú„BpÎÂ .E˜M‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«∆»¿¿«»

ז"למאמר ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ˙חכמינו
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz ‰ÓÎÁ35שאף בחסידות כך על ומבואר »¿»¿»«¬ƒƒ

בפועל טובים ממעשים יותר נעלה והשגה בהבנה התורה לימוד שלכאורה

שהיא החכמה תכלית זאת בכל פשוט, אדם ידי על גם להתבצע שיכולים

קיום של בפועל והמעשה הלב בהתעוררות התשובה עבודת דווקא היא התורה

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא את 'תופסים' כך ידי על דווקא כי המצוות

בכלל הוא והשגה בהבנה התורה לימוד ואילו אתו, ומתחברים ומתקשרים

הקדושֿברוךֿ את 'לתפוס' אפשרות שאין בך" תפיסא מחשבא "לית הנאמר

המעשיות המצוות וקיום התשובה ועבודת והשכל, המחשבה באמצעות הוא

ה'פנים' לעומת הטובים המעשים בעלי נמצאים בו ה'חוץ' בדוגמת הם בפועל

התורה. לומדי נמצאים ‰Ùˆ˙בו ,‰f‰ ÔÓÊ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬«¿««∆¬»«
‰ˆeÁ ˙B�ÈÚn‰משיח של להיכלו עלה טוב שם הבעל שכאשר כידוע ««¿»»

המשיח: לו ענה אדוני?) יבוא (מתי מר?" אתי קא "אימתי אותו ושאל

הפצת היא הזה בזמן המיוחדת שהעבודה ומכאן חוצה, מעינותיך לכשיפוצו

הבעלֿשםֿטוב, של תורתו החסידות, תורת של ÈÈc˜‡המעיינות ‰ˆeÁ»»¿»
שמעיינות כך כדי עד להיות צריכה שההפצה כך על ודגש דיוק עם היינו

"חוצה", גם יגיעו ‡E‡ˆÓהחסידות ‰È‰iLֿהקדוש את אותך, אמצא ∆ƒ¿∆∆¿»¬

בחסידות מדובר עליהם האלוקות ענייני את היינו ÌLÏeברוךֿהוא, ,ıeÁa«¿»
ה"חוצה" ÌÓˆÚאל ˙B�ÈÚn‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓהארה רק ולא «¿ƒƒ∆««¿»«¿»

עמוקים והכי פנימיים הכי האלוקות ענייני שגם היינו מהם, והתפשטות

"חוצה". יגיעו החסידות בתורת המבוארים

‰Ê ÔÈ�ÚÂשל המעיינות הפצת ¿ƒ¿»∆
"חוצה" החסידות È·Ó≈ƒ‡תורת

המקדש בית ולבניין לגאולה

‰È‰iLהציווי ÈÏקיום eNÚÂ ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

‰‡ÈzÓ˙בפועל, ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
ÏB„b Ï‰wLk ,e�˜„ƒ̂¿≈¿∆»»»

‰p‰ e·eLÈ36יקויים כאשר »≈»
ישובו גדול" ש"קהל היעוד גם

ישראל, לארץ ויבואו מהגלות

Ïk ÏÏBk ÏB„b Ï‰˜c¿»»»≈»
‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡כל של «≈»¬»

ישראל, בבני השונים הסוגים

¯Î˘OÈתורה ÔeÏe·Êeבעלי ƒ»»¿
שני וכן טובים, מעשים בעלי

שמסמלים העבודה אופני

ÛÒBÈÂ ‰„e‰È37,שהם ¿»¿≈
‰NÚÓעבודתו עיקר שהוא «¬∆

שמודה הודאה, לשון יהודה, של

הקדושֿברוךֿ לציוויי ומסכים

בפועל אותם ומקיים הוא

„eÓÏ˙Â38עיקר שהוא ¿«¿
יוסף בעבר שאמנם בחסידות (ומבואר ומחדש ומוסיף שלומד יוסף של עבודתו

אבל התלמוד ממעלת נפרדת הייתה המעשה ומעלת ממלכות שתי היו ויהודה

האופנים שני גם יתאחדו, הממלכות שתי הנביא כדברי כאשר לבוא, לעתיד

תהיה ובתלמוד התלמוד מעלת גם ניכרת תהיה ובמעשה יתאחדו ה' בעבודת

המעשה), מעלת גם ÈÏניכרת eNÚÂc ÔÈ�Ú‰ ˙eÓÏL ‰È‰È Ê‡c¿»ƒ¿∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,Lc˜Ó,לעיל שהובא ז"ל חכמינו ‡B�Èוכמאמר ÈÏ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ƒ¿»»»∆∆¡«ƒ≈

e��Bk '„‡ Lc˜Ó ,ÈÁˆp‰ Lc˜n‰ ‰È‰È Ê‡ Èk ,ÌÏBÚÏ ÊÊ»¿»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿»«¬
EÈ„È39,אבל להיחרב עלול מוגבלים שהם אדם בני בידי שנבנה מקדש כי »∆

לנצח קיימים גבול, ובלי נצחי עצמו שהוא הקדושֿברוךֿהוא של ידיו מעשה

יהיה הנצחי eÏb˙והמקדש ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ˙ÈÁˆp‰ ‰l‡ba40,נוספת «¿À»«ƒ¿ƒ∆≈«¬∆»»
ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡�Âלבוא Âc˜‡לעתיד ¯ÎÊ ÔBLÏ L„Á ¯ÈL41,כמו לא ¿…«¿»»ƒ»»¿»»«¿»

גדלות הייתה מכן ולאחר נקבה לשון חדשה" "שירה שאמרו מצרים ביציאת

נצחי וקיום תוקף תוספת שיש זכר לשון חדש" "שיר אלא ‡Êנוספת ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»
בתורה הן התחדשות תהיה אלא השיר בעניין רק לא התחדשות לבוא לעתיד

שתהיה הנביא כלשון בעולם, L„Á‰והן ‰¯Bz42ı¯‡Â ÌÈÓLÂ »¬»»¿»«ƒ»»∆
ÌÈL„Á43.‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , √»ƒ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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.`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy .c"qa

– הראשון* העולמי השלוחות לכינוס –

נפגשים‡ נשים) או (אנשים מישראל כמה כאשר .
ביתֿ קדוש, במקום יחדיו כשנפגשים ובפרט יחדיו,
חסדים וגמילות צדקה של ובית וביתֿהמדרש הכנסת
מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין לראש לכל מודגש –1.

בראותו הקב"ה של שמחתו שנעשית – ועיקר ועוד
כשמחת כביכול ישראל, בני של והאחדות הקירוב

בניו של והאחדות מהקירוב ואחת2האב אחד כל –

ואחת אחד שכל והטף, והנשים האנשים מישראל,
כמו שבשמים) (אבינו הקב"ה אצל כביכול חשוב מהם

יחידה ובת יחיד .3בן

אחד לכל הקב"ה של בברכתו גם נוסף ועלֿידיֿזה
והן בגשמיות הן להם, המצטרך בכל מהם ואחת
בפועל ויהיו להיות שיוכלו כדי כולל ברוחניות,
בעושיו" ישראל "ישמח – שמחה של ומצב ,4במעמד

הקב"ה של בשמחתו יותר עוד יתוסף עלֿידיֿזה אשר,
במעשיו" ה' "ישמח –5.

מצד הן – זה בכינוס יתירה בהדגשה הוא זה וכל
(ועלֿאחתֿכמהֿ והן הכינוס, מתקיים שבו הזמן תוכן

כדלקמן. עצמו, הכינוס של תוכנו מצד וכמה)

שבו· השבת ליום בסמיכות מתקיים זה כינוס .

חודש אזלינן:`xcמברכים דמיניה ,

בגמרא איתא אדר חודש של ענינו 6אודות

בשמחה" מרבין אדר (תקיף7"משנכנס "בריא ,8(

מזליה".

הענינים דב' השייכות לומר9ובביאור יש

"מרבין10(בפשטות) הציווי קיום שבשביל –

אחד לכל נותן ובוודאי ליתן הקב"ה צריך בשמחה",
והטעמים הענינים כל ישראל בני ולכל מישראל ואחת
שנותן עלֿידיֿזה אמיתית, בשמחה להיות שיוכלו
תוכן שזהו – וברוחניות בגשמיות המצטרך כל להם

שה"מזל" מזליה", ד"בריא ישראל11הענין דבני
בריאות של באופן הוא עניניהם) בכל נמשך (שממנו

ובשלימותו.12ותוקף לאמיתתו

ועוד: זאת

טבע מצד היא מזליה") ש"בריא (בגלל זו שמחה
שישנו וכיון השמחה), על מיוחד ציווי לולי (גם האדם

ieeivהשמחה רגש על שנוסף מובן, בשמחה", "מרבין
ורוחני, גשמי טוב כל לו נותן שהקב"ה מזה כתוצאה

בגלל ובעיקר גם - בשמחה מוסיף הוא d"awdהרי ieeiv

השמחה שעלֿידי בידעו ובפרט בשמחה", ָ"מרבין
("ישמח בשמחתוl`xyiשלו יותר עוד נוסף בעושיו")

("ישמח הקב"ה במעשיו").d'של

בשמחה" "מרבין הציווי שמקיים ועלֿידיֿזה
בכל הברכות בהמשכת יותר עוד הקב"ה מוסיף

מזליה" "בריא – לו השלימות13המצטרך .14בתכלית

יארצייטֿהילולא – שבט כ"ב משפטים, פ' ד' ביום שהתחיל (*

הערה לקמן (וראה זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית של
.(60

כח.1) יד, משלי
ובכ"מ.2) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
סקל"ג.3) הוספות כש"ט
ב.4) קמט, תהלים
לא.5) קד, שם
ואילך.6) סע"א כט, תענית
חמישי7) ביום חל אדר שר"ח זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

– מברכים) בשבת החודש בברכת שהכריזו (כפי ששי וביום
(שאדר אדר דר"ח הימים בב' אדר") ("משנכנס אדר דר"ח שמהשמחה
דיום לשמחה תיכף נכנסים ימים) ב' לעולם הוא לניסן) (הסמוך
יו"ד) יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם "וביום השבת,

אדר. דחודש בשמחה מיוחדת הוספה של רצופים ימים ג' –
הרא"ש.8) גירסת
רב9) אמר בשמחה, מרבין אדר "משנכנס – הענין מהמשך כמובן

באדרjklidפפא נפשי' לימצי נכרי.. בהדי דינא לי' דאית ישראל בר
הבאה. הערה וראה מזלי'". דבריא

בא10) זה שמאמר מהרש"א) (וחדא"ג התוס' פירוש על נוסף
וחובה זכאי ליום זכות ש"מגלגלין א) (כט, לפנ"ז למש"נ בהמשך
לאדר אב שבין החילוק בעיקר מבאר זה פירוש כי, – חייב" ליום
דבריא באדר נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט ("הילכך..

ד" לענין השייכות מבאר ואינו dgnyaמזלי'"), oiaxn.דוקא "
גם11) שכולל – ובכ"מ) ד עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"

שהענין מזה כדמוכח מטה, למטה והפעולה וההמשכה הגילוי ובעיקר
לי' דאית ישראל ל"בר בנוגע נאמר מזלי'" ixkpד"בריא icda `pic

כו'".
וגבורה,12) תוקף פירושו "אדר – "אדר" בחודש ביותר ומודגש

נכסיו`xicכמו שנתקיימו הרוצה ע"ב דט"ו פ"ב ובביצה ה', במרום
בהן על`xcיטבע לוי"צ (לקוטי ע"ש" כו' ה' במרום אדיר שנאמר ,

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי
הילכך..13) בשמחה.. "מרבין הענינים: וסדר המשך יומתק ועפ"ז

יותר עוד נוסף בשמחה" "מרבין הציווי קיום שע"י – מזלי'" בריא
מזלי'". ד"בריא בענין

"מרבין14) הציווי קיום אופן (בפשטות) לבאר יש ועפ"ז
שע"י דכיון – ליום מיום וריבוי הוספה אדר, חודש ימי בכל בשמחה"
של בברכתו יותר עוד נוסף אדר דחודש א' ביום בשמחה הריבוי
לה"מרבין ביחס גם ריבוי של באופן למחרתו השמחה נעשית הקב"ה,
הברכה, בהמשכת יותר עוד נוסף ועי"ז שלפנ"ז, ביום בשמחה"

הלאה. וכן שלאח"ז, ביום בשמחה גם ובמילא,
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– הראשון* העולמי השלוחות לכינוס –

נפגשים‡ נשים) או (אנשים מישראל כמה כאשר .
ביתֿ קדוש, במקום יחדיו כשנפגשים ובפרט יחדיו,
חסדים וגמילות צדקה של ובית וביתֿהמדרש הכנסת
מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין לראש לכל מודגש –1.

בראותו הקב"ה של שמחתו שנעשית – ועיקר ועוד
כשמחת כביכול ישראל, בני של והאחדות הקירוב

בניו של והאחדות מהקירוב ואחת2האב אחד כל –

ואחת אחד שכל והטף, והנשים האנשים מישראל,
כמו שבשמים) (אבינו הקב"ה אצל כביכול חשוב מהם

יחידה ובת יחיד .3בן

אחד לכל הקב"ה של בברכתו גם נוסף ועלֿידיֿזה
והן בגשמיות הן להם, המצטרך בכל מהם ואחת
בפועל ויהיו להיות שיוכלו כדי כולל ברוחניות,
בעושיו" ישראל "ישמח – שמחה של ומצב ,4במעמד

הקב"ה של בשמחתו יותר עוד יתוסף עלֿידיֿזה אשר,
במעשיו" ה' "ישמח –5.

מצד הן – זה בכינוס יתירה בהדגשה הוא זה וכל
(ועלֿאחתֿכמהֿ והן הכינוס, מתקיים שבו הזמן תוכן

כדלקמן. עצמו, הכינוס של תוכנו מצד וכמה)

שבו· השבת ליום בסמיכות מתקיים זה כינוס .

חודש אזלינן:`xcמברכים דמיניה ,
בגמרא איתא אדר חודש של ענינו 6אודות

בשמחה" מרבין אדר (תקיף7"משנכנס "בריא ,8(

מזליה".

הענינים דב' השייכות לומר9ובביאור יש

"מרבין10(בפשטות) הציווי קיום שבשביל –

אחד לכל נותן ובוודאי ליתן הקב"ה צריך בשמחה",
והטעמים הענינים כל ישראל בני ולכל מישראל ואחת
שנותן עלֿידיֿזה אמיתית, בשמחה להיות שיוכלו
תוכן שזהו – וברוחניות בגשמיות המצטרך כל להם

שה"מזל" מזליה", ד"בריא ישראל11הענין דבני
בריאות של באופן הוא עניניהם) בכל נמשך (שממנו

ובשלימותו.12ותוקף לאמיתתו

ועוד: זאת

טבע מצד היא מזליה") ש"בריא (בגלל זו שמחה
שישנו וכיון השמחה), על מיוחד ציווי לולי (גם האדם

ieeivהשמחה רגש על שנוסף מובן, בשמחה", "מרבין
ורוחני, גשמי טוב כל לו נותן שהקב"ה מזה כתוצאה

בגלל ובעיקר גם - בשמחה מוסיף הוא d"awdהרי ieeiv

השמחה שעלֿידי בידעו ובפרט בשמחה", ָ"מרבין
("ישמח בשמחתוl`xyiשלו יותר עוד נוסף בעושיו")

("ישמח הקב"ה במעשיו").d'של

בשמחה" "מרבין הציווי שמקיים ועלֿידיֿזה
בכל הברכות בהמשכת יותר עוד הקב"ה מוסיף

מזליה" "בריא – לו השלימות13המצטרך .14בתכלית

יארצייטֿהילולא – שבט כ"ב משפטים, פ' ד' ביום שהתחיל (*

הערה לקמן (וראה זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית של
.(60

כח.1) יד, משלי
ובכ"מ.2) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
סקל"ג.3) הוספות כש"ט
ב.4) קמט, תהלים
לא.5) קד, שם
ואילך.6) סע"א כט, תענית
חמישי7) ביום חל אדר שר"ח זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

– מברכים) בשבת החודש בברכת שהכריזו (כפי ששי וביום
(שאדר אדר דר"ח הימים בב' אדר") ("משנכנס אדר דר"ח שמהשמחה
דיום לשמחה תיכף נכנסים ימים) ב' לעולם הוא לניסן) (הסמוך
יו"ד) יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם "וביום השבת,

אדר. דחודש בשמחה מיוחדת הוספה של רצופים ימים ג' –
הרא"ש.8) גירסת
רב9) אמר בשמחה, מרבין אדר "משנכנס – הענין מהמשך כמובן

באדרjklidפפא נפשי' לימצי נכרי.. בהדי דינא לי' דאית ישראל בר
הבאה. הערה וראה מזלי'". דבריא

בא10) זה שמאמר מהרש"א) (וחדא"ג התוס' פירוש על נוסף
וחובה זכאי ליום זכות ש"מגלגלין א) (כט, לפנ"ז למש"נ בהמשך
לאדר אב שבין החילוק בעיקר מבאר זה פירוש כי, – חייב" ליום
דבריא באדר נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט ("הילכך..

ד" לענין השייכות מבאר ואינו dgnyaמזלי'"), oiaxn.דוקא "
גם11) שכולל – ובכ"מ) ד עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"

שהענין מזה כדמוכח מטה, למטה והפעולה וההמשכה הגילוי ובעיקר
לי' דאית ישראל ל"בר בנוגע נאמר מזלי'" ixkpד"בריא icda `pic

כו'".
וגבורה,12) תוקף פירושו "אדר – "אדר" בחודש ביותר ומודגש

נכסיו`xicכמו שנתקיימו הרוצה ע"ב דט"ו פ"ב ובביצה ה', במרום
בהן על`xcיטבע לוי"צ (לקוטי ע"ש" כו' ה' במרום אדיר שנאמר ,

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי
הילכך..13) בשמחה.. "מרבין הענינים: וסדר המשך יומתק ועפ"ז

יותר עוד נוסף בשמחה" "מרבין הציווי קיום שע"י – מזלי'" בריא
מזלי'". ד"בריא בענין

"מרבין14) הציווי קיום אופן (בפשטות) לבאר יש ועפ"ז
שע"י דכיון – ליום מיום וריבוי הוספה אדר, חודש ימי בכל בשמחה"
של בברכתו יותר עוד נוסף אדר דחודש א' ביום בשמחה הריבוי
לה"מרבין ביחס גם ריבוי של באופן למחרתו השמחה נעשית הקב"ה,
הברכה, בהמשכת יותר עוד נוסף ועי"ז שלפנ"ז, ביום בשמחה"

הלאה. וכן שלאח"ז, ביום בשמחה גם ובמילא,



ypz'd"`יב hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

בשנה‚ אחד (חודש אדר ומחודש נמשך15. (

בכל מזליה" ו"בריא בשמחה" ד"מרבין ומצב המעמד
כולה: השנה

השנה, בראש ולפניֿזה, שבלאוֿהכי לכך נוסף
בכתיבה מישראל ואחת אחד כל את הקב"ה בירך
נכלל שבזה ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה

זה הרי – שמחה שנת גם wfgzneכפשוט ycgzn

של ieaixeובאופן dtqed")oiaxnובמדתו בשמחה"),
– הקב"ה daexnשל eztqezyהעיקר הישג16על ולפי ,

הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – הקב"ה של ידו
.17והרחבה"

– אדר דחודש טוב' ב'יום מודגש זה וענין
:18פורים

בשמחה ההוספה ביותר מודגשת הפורים בימי
היא פורים ששמחת כך כדי עד בשמחה"), ("מרבין
המועדים ששמחת – המועדים דכל מהשמחה למעלה

והגבלה במדידה פורים19היא שמחת מהֿשאיןֿכן ,

ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה למעלה 20היא

ושכל האדם שכל דשכל, והשגה מהבנה (למעלה
בכלל).

בכל שלימות ופועלת וחודרת נמשכת זו ושמחה
בענינים מזליה"): ("בריא ישראל בני –miipgexdעניני

היהודים" וקבלו שקיבלו21"קיימו מה "קיימו ,

מתן22כבר" ב"זמן התורה קבלת של הקיום שנעשה ,

ושמחה רצון מתוך ובענינים23תורתנו" ;miinybd–

איש מנות ומשלוח ושמחה משתה ימי אותם "לעשות
לאביונים" ומתנות נמשכת24לרעהו שהשמחה ,

"משתה" גשמיים, בענינים ובעיקר) (גם ומתגלה

דסעודה החיוב גם כולל יין, "משלוח25(שתיית ,(

בשר מנות ("שתי או26מנות" תבשיל מיני (שני או
אוכלין" מיני ("מעות27שני) ו"מתנות" מיני28) או

מ או אוכלין"תבשיל ).29יני

הענין שהרי – כולה השנה בכל גם נמשך ומזה
בקיום ופועל ונקבע שייך כבר" שקבלו מה ד"קיימו
שגם מובן ומזה כולה, השנה בכל ומצוות התורה
לענינים עד וחודרת שנמשכת כפי בשמחה ההוספה

כולה. השנה בכל נמשכת כפשוטם גשמיים

("מרבין„ אדר חודש של שתוכנו להוסיף, ויש .
של האחדות עם גם קשור מזליה") ו"בריא בשמחה"

ישראל:
דחודש טוב' (ה'יום דפורים המיוחדים מהענינים
היום: במצוות כמודגש – ישראל אחדות הוא אדר)
לאביונים", ומתנות לרעהו איש מנות "משלוח
אחדות ובגלוי בפועל להדגיש וענינם שתוכנם

.30ישראל

שב"מתנות האחדות שגם – יותר ובפרטיות
mipeia`lמנות ד"משלוח האחדות כמו היא "yi`

edrxl:"

שנעשית אף – לאביונים" בין`zecgב"מתנות
גם ניכר והמקבל, להמקבלweligdהנותן הנותן שבין

לרעהו" איש מנות ב"משלוח מהֿשאיןֿכן ("אביון"),
–miey mdipy31.

מנות ("משלוח הענינים דשני שבצירוף לומר ויש
ה"מתנות שגם מרומז לאביונים") ומתנות לרעהו איש
– לרעהו" איש מנות "משלוח כמו הם לאביונים"

חודש15) – אחד שענינם חדשים, שני – העיבור –`xcובשנת .

השני לאדר הראשון אדר בין "אין ב) ו, (מגילה המשנה מדברי ולהעיר
כו'". אלא
ד.16) פס"א, ב"ר
דברהמ"ז.17) הג' ברכה נוסח
לשמחה"18) גו' נהפך אשר "החודש – החודש לכל ששייך

מגילה" למקרא (בדיעבד) כשר החודש "כל שלכן, כב), ט, (אסתר
שם). וברמ"א ס"ז סתרפ"ח או"ח שו"ע ה"א. פ"א מגילה (ירושלמי

או"ח19) ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם סו"סראה
תקכ"ט.
ב.20) ז, מגילה
כז.21) ט, אסתר
א.22) פח, שבת
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גם26) מנות" ל"משלוח בנוגע "בשר" מהדגשת –r"eyaלהעיר

הסעודה. לחובת בנוגע בשר אכילת ע"ד (בשו"ע) נזכר שלא אף
ס"ד.27) סתרצ"ה או"ח טוש"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם
הט"ז.28) שם רמב"ם
שב"מתנות29) וחיזוקmipeia`lואף בעידוד הצורך מודגש "
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הט"ו). שם (רמב"ם סעודתו" לזה

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

גם אלא) לאביון, הנתינה כך כל (לא אצלו שנרגש
lawn(ובעיקר) `edy zlrezdעם ההתאחדות עלֿידי

לפעמים זקוק הוא שגם העשיר כדוגמת ועד הזולת,
מבעי לא ממון, אפילו או טובה, עצה – מהזולת לקבל

דחקו שכשחבירו32בשעת רגיל, במצב אפילו אלא ,

בהצלחת יותר עוד נוסף ממון, הוספת עלֿידי לו עוזר
ודוגמתו לפניֿזה), לו שהיה בממון (גם המסחר

בפרנס התועלת – שנעשיתבנמשל וגשמית רוחנית ה
ועלֿאחתֿכמהֿ הזולת, עם ההתאחדות עלֿידי אצלו

מישראל כמה עם .33וכמה

בשמחה" ד"מרבין שהענין לומר, יש ועלֿפיֿזה
הפורים) ימי שעיקרו אדר (בחודש מזליה" ו"בריא

עלֿידי ונעשה (עם) l`xyiקשור zecg`המודגשת)
ישראל של אחדותם שעלֿידי כיון – הפורים) בימי
בברכותיו נוסף לרעהו" "איש והסיוע בעזר שמתבטאת
באופן ישראל בני לכל המצטרך בכל הקב"ה של
השמחה, בענין גם נוסף ובמילא, מזליה", ד"בריא
הטוב על ישראל דבני השמחה הן בשמחה", "מרבין
הקשורה ישראל דבני (השמחה והן ורוחני, גשמי
והאחדות מהקירוב הקב"ה של שמחתו מצד) ובאה

א). סעיף (כנ"ל ישראל דבני

ברוב‰ שקורין – שקלים פרשת עם זה לקשר ויש .
(שבת34השנים אדר חודש לראש הסמוכה בשבת

על משמיעין באדר ש"באחד לפי אדר), חודש מברכים
ישראל:35השקלים" של אחדותם מודגשת בה שגם –

השקל מחצית גו' יתנו ("זה השקל מחצית נתינת
ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר גו'

שבהם36השקל" כלליים ענינים עבור היא (micg`zn

deya l`xyi ipa lkהשקל מחצית לנתינת בנוגע הן –

נעשו שמהם הראשונה okyndבפעם ipc`בנוגע והן ,
מהן "לקנות כדי שנה בכל השקל מחצית לנתינת

xeaiv zepaxw"ושנה שנה כל .37של

פורים קודם ליתן ש"יש הזה, בזמן ועלֿדרךֿזה
זמן ובאותו מקום באותו הקבוע המטבע מן מחצית

באדר" נותנין שהיו השקל למחצית שבנתינת38זכר –

שזקוקdwcvl40השקל39מחצית ליהודי ולסייע לעזור ,
מודגשת l`xyiלכך, zecg`.

שהנס ז"ל חכמינו במדרשי המבואר ועלֿפי
הוא" ד"ונהפוך באופן המן גזירת (ביטול )41דפורים

והיינו לשקליו, שקליהם ש"הקדים עלֿידיֿזה נעשה
השקלים" על משמיעין באדר באחד מודגש42דתנן –

ש"מרבין אדר חודש (וכללות הפורים שעניני יותר
אחדות עלֿידי נעשים מזליה") ו"בריא בשמחה"

שקלים). דפרשת (התוכן ישראל

Â(אזלינן דמיניה השבת (ביום שקלים ומפרשת .
זה שבוע פרשת – תרומה לפרשת שבחלקה43באים ,

ראשון ליום השייך עשיית44הראשון אודות מדובר
בתוכם"45המשכן ושכנתי מקדש לי "ועשו שבזה46, –

" זה, כינוס של לתוכנו והשייכות הקשר qepikמודגש

inlerd zegelyd"47.

ושכנתי מקדש לי "ועשו שבציווי – ובהקדמה
נכללת מישראלzegilydבתוכם" ואחת אחד כל של

mlera:

כתיב העולם אלקים48בבריאת ברא ",zeyrl"אשר

העולםowzl49שפירושו את ברא שהקב"ה היינו, ,

ושלימות, תיקון שצריך כלבאופן של שליחותו וזוהי
ז"ל רבותינו (כמאמר בעולם מישראל ואחת 50אחד

לומר חייב ואחד אחד –iliaya"כל העולם") נברא

שעה32) שבאותה שאף ולהעיר, – שעה. לפי להלואה שזקוק
חסדים.. "גמילות היא זה) במצב (גם ההלוואה נתינת הרי כעני, נחשב

mixiyrl.(ב מט, (סוכה "
מצות33) לקיים יותר עוד נקל בזה ההתבוננות שע"י ולהעיר,

ממש. כמוך כמוך", לרעך "ואהבת
בשבת34) שקלים פרשת קורין שאז בשבת, חל אדר כשר"ח מלבד

תרפה). ר"ס או"ח (שו"ע אדר ר"ח
וש"נ.35) שקלים. מס' ריש
יגֿטו.36) ל, תשא
טו.37) שם, פרש"י

תרצד.38) ר"ס או"ח רמ"א
ושלם39) גדול סכום כשנותן שגם – ד"מחצית" בדיוק לומר ויש

השניה וה"מחצית" "מחצית", אלא אינה שלו שהנתינה אצלו נרגש
איש מנות "משלוח בפי' (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד מהעני הוא מקבל

לאביונים"). ומתנות לרעהו
תשא",40) בכי ישראל.. קרן תרום "במה ב: יו"ד, ב"ב ראה

כופר מהם "קח –dwcvlובפרש"י: תשל"א תשא כי בד"ה (נתבאר "
"בזמן – הזה בזמן ועאכו"כ ואילך). קעט ע' ח"ה מלוקט סה"מ
ביהמ"ק שאין עכשיו לו, ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים שביהמ"ק

(ש כו'" צדקה עושין אם קונטרסקיים בארוכה וראה סע"ב). ט, ם
ואילך. ס"ב זו, שנה אדר מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ משיחות

א.41) ט, אסתר
סע"ב.42) יג, מגילה
אזלינן.43) דמיני' שבת במנחת קריאתה התחלת על נוסף
ימי44) שבעת כנגד חלקים לשבעה נחלקת שהפרשה כידוע
השבוע.
המשכן,45) אדני נעשו השקל שממחצית – לשקלים ושייכותו

ס"ה. כנ"ל
ח.46) כה,
העולמי47) השלוחים כינוס ע"ד בשיחות גם ראה – לקמן בהבא

תנש"א). (קה"ת השליחות בספר שנדפסו
ג.48) ב, בראשית
(49.(58 הערה לקמן (וראה ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ראה
במשנה.50) – סע"א לז, סנהדרין
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וש"נ.35) שקלים. מס' ריש
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השניה וה"מחצית" "מחצית", אלא אינה שלו שהנתינה אצלו נרגש
איש מנות "משלוח בפי' (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד מהעני הוא מקבל

לאביונים"). ומתנות לרעהו
תשא",40) בכי ישראל.. קרן תרום "במה ב: יו"ד, ב"ב ראה

כופר מהם "קח –dwcvlובפרש"י: תשל"א תשא כי בד"ה (נתבאר "
"בזמן – הזה בזמן ועאכו"כ ואילך). קעט ע' ח"ה מלוקט סה"מ
ביהמ"ק שאין עכשיו לו, ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים שביהמ"ק

(ש כו'" צדקה עושין אם קונטרסקיים בארוכה וראה סע"ב). ט, ם
ואילך. ס"ב זו, שנה אדר מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ משיחות

א.41) ט, אסתר
סע"ב.42) יג, מגילה
אזלינן.43) דמיני' שבת במנחת קריאתה התחלת על נוסף
ימי44) שבעת כנגד חלקים לשבעה נחלקת שהפרשה כידוע
השבוע.
המשכן,45) אדני נעשו השקל שממחצית – לשקלים ושייכותו

ס"ה. כנ"ל
ח.46) כה,
העולמי47) השלוחים כינוס ע"ד בשיחות גם ראה – לקמן בהבא

תנש"א). (קה"ת השליחות בספר שנדפסו
ג.48) ב, בראשית
(49.(58 הערה לקמן (וראה ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ראה
במשנה.50) – סע"א לז, סנהדרין
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"נעשה שעלֿידיֿזה ועד ושלימות, תיקון בו 51לפעול

בראשית" במעשה להקב"ה .52שותף

" הכללי בציווי נכלל השליחות ilותוכן eyre

ycwnהמשכן דעשיית הפרטי הציווי על (שנוסף "

– העבודה) כללות גם וכולל רומז הוא הרי והמקדש,
מהמקדש [כמרומזalayהחל מישראל ואחת אחד כל

ושכנתי מקדש) לי "(ועשו הכתוב ",mkezaבהמשך

בתו אלא נאמר לא אחדmk"בתוכו כל בתוך ,

ומתפשטת53ואחד" נמשכת שבלב ומהמקדש ,[

הבית, בכל מישראלziadyהקדושה ואחת אחד דכל
וגמילות ותפלה תורה בית להקב"ה, מקדש נעשה
ומתפשטת נמשכת הפרטי שבבית ומהמקדש חסדים,

העולם, בכל elekהקדושה mlerdyמקדש נעשה
בתחתונים יתברך לו דירה – .54להקב"ה

אצל יתירה בהדגשה היא זו l`xyiושליחות iyp55

ישראל מנשי אחת שכל שכיון –56" הבית"zxwrהיא
כולל הבית, הנהגת תלויה שבה הבית), של (עיקרו

הבי בני הנהגת והילדותובמיוחד (הילדים וגם57ת ,
הרי,58דהבעל ,(xwirאת לעשות ziadהשליחות

" על מוטלת להקב"ה ובדרךzxwrמקדש הבית",
חלק לה יש העולםixwirממילא לעשות בשליחות גם

והתפשטות המשכת עלֿידי להקב"ה, מקדש כולו
ואחת אחד כל של שבביתו מהמקדש הקדושה

מישראל.

Ê"מקדש לי ד"ועשו הכללית השליחות על ונוסף .
נשי כל ובפרט) ישראל, (כל עלֿידי ונעשית שמוטלת
זו שליחות של עיקרה מודגשת – הבית עקרת ישראל,

" להיות ונבחרו שזכו אלו ":zegelyאצל

מקדש" לי ד"ועשו השליחות ומטרת שתכלית כיון
מישראל, ואחד אחד כל של הפרטי בביתו רק (לא היא

גם) elekאלא mlerdyלו (דירה להקב"ה מקדש יהיה
לי ד"ועשו הפעולה שגם צורך יש בתחתונים), יתברך

עלֿידי הפרטי בבית ziadמקדש" zxwrותפעל תהיה
elek mleraהפרטי שבבית שה"מקדש" עלֿידיֿזה –

ריכוז ישנו שבהם מסויימים במקומות רק (לא נמצא
רבים במקומות גם) אלא ישראל, בני של iagxaגדול

elek mlerdועדlaz ievwl.

ה" של פעולתן עלֿידי נעשה זה "zegelyוענין

בבית – לראש לכל – מקדש" לי "ועשו הציווי בקיום
זה וגם ועוד תבל, בקצוי (גם) שנמצא שלהן הפרטי
בני דכל הפרטיים בבתים גם היא שפעולתן – עיקר
מקדש יהיו הם שגם שלהן שבסביבה ישראל

השליחות59להקב"ה כללות נשלמת עלֿידיֿזה אשר, ,

שהעולם מקדש" לי "ועשו הציווי בקיום ישראל דבני
ומקדש משכן יהיה להקב"ה.כולו (דירה)

והתואר השם בפירוש לומר יש ועלֿפיֿזה
"zegelyפעולתן שם על הפשוט הפירוש על [נוסף "

אדמו"ר מו"ח כ"ק דורנו, נשיא של השליחות במילוי
לימינו עד עוז וביתר שאת וביתר ונמשכת שהולכת –

והמעיינות והיהדות התורה בהפצת – בכלdvegאלה ,
של ה"שלוחות" גם שהן – תבל] l`xyiקצוי iyp lk60

נשי כל מגיעות לא שאליהם המקומות באותם לפעול
ועד תבל), לקצוי עד כולו העולם (ברחבי ישראל
כולו העולם בכל ה"שלוחות" של פעולתן שזכות
נשי לכל לפעולות גם ונחשבת בחשבון עולה

של61ישראל פעולתן בשכר גם חלק נוטלות ולכן ,

ה"שלוחות".

Áוהשייכות הקשר גם לבאר יש עלֿפיֿזה .

שבו הזמן של לתוכנו העולמי" השלוחות ד"כינוס
חודש מברכים לשבת בסמיכות – הכינוס מתקיים

מזליה" ו"בריא בשמחה" ש"מרבין :62אדר,
וש"נ.51) א. יו"ד, שבת
של52) בכחו אלא אינה "לתקן") ("לעשות", האדם שעבודת אף
הקב"ה.
ועוד.53) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ובכ"מ.54) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
"ועשו55) בשביל תרומה" לי ("ויקחו המשכן בנדבת שגם להעיר,

מקדש") miypdלי encw.(שם וברמב"ן כב לה, ויקהל (ראה לאנשים
ומתכוננת56) שמתחנכת ישראל מבנות אחת לכל בנוגע ועד"ז

כולל בישראל, בית לבנות שתזכה הזמן בבוא הבית" "עקרת להיות
הבית. כעקרת בתפקידה לאמה והסיוע העזר ע"י גם

והן57) ובנות, בבנים יותר) עוד (ויתברכו כבר שנתברכו אלה הן
ממש. בקרוב ובנות בבנים שיתברכו אלו

א)58) סג, (יבמות כמארז"ל כנגדו", ד"עזר הענין בכללות ועד"ז
(בתמי').. כוסס חטין חטין מביא אדם לאדם.. עוזרתו אשה "במה
שעיקר י"ל, ועפ"ז רגליו". על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת
במדרש לזה שמהדוגמאות – "לתקן" ד"לעשות" הענין ושלימות

ע"י נעשה – להטחן" צריכין "החיטין (49 .dy`d(שבהערה

ויושר,59) צדק טוב, עניני בכל אוה"ע על הפעולה – מזה ויתירה
ספ"ח). מלכים (הל' הרמב"ם כפס"ד ב"נ, מצוות קיום ע"י

ישראל*.60) ונשיאי צדיקי של הנשים – ובמיוחד כולל
של היארצייטֿהילולא ביום הכינוס להתחלת מהשייכות להעיר (*

זי"ע. נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית
גולה61) מכם "אחד (ב)) ח פ"ב, (שהש"ר ממארז"ל להעיר

– כולכם" שגליתם כמו דומה לסמטריא גולה מכם ואחד לברבריא
זה שבשביל הגלות, בזמן הניצוצות דבירור העבודה זכות נכלל שבזה
תו"א ב. פז, פסחים (ראה האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה

ובכ"מ). לך. לך ר"פ א. ו, בראשית
ישראל62) דנשי מהשייכות גם דפוריםmixetlלהעיר בנס (א) :

בקיום (ב) א), ד, מגילה – שאף (תוד"ה אשה ע"י הי' הנס שעיקר –

שהנשים בכך תלוי הי' שמ"ת – כבר" שקיבלו מה "קיימו – דמ"ת
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כמה של כינוס בכל האחדות ענין הדגשת על נוסף
מישראל בהדגשה63וכמה זה הרי נשים, או אנשים ,

ב" ביותר inlerdגדולה zegelyd qepikשכיון ,"

וכמה כמה (ומייצגות באות בכינוס שהמשתתפות
שהן אלא עוד ולא תבל, קצוי מכל ישראל) מנשי
הרי – ז) סעיף (כנ"ל ישראל נשי כל של ה"שלוחות"

ביותר מודגשת שלהן l`xyiבכינוס iyp lk ly ozecg`

– l`xyi(ועלֿידן ipa lk ly mzecg`אשה שכל כיון ,

הפרטי). בביתה הבית עקרת היא

השלוחות (ב"כינוס ישראל אחדות שעלֿידי וכיון
בהמשכתהעולמ הקב"ה, של בשמחתו נוסף י")

(כנ"ל ישראל של ובשמחתם הקב"ה, של ברכותיו
חודש של לתוכנו במיוחד שייך זה הרי – א) סעיף

ש" dgnyaאדר oiaxn"ו "dilfn `ixa.(ד סעיף (כנ"ל "

Ëיוסיף העולמי" השלוחות ש"כינוס ויהיֿרצון .
של ברכותיו ובהמשכת ישראל בני כל של בשמחתם
מקום בכל ישראל בני לכל המצטרך בכל הקב"ה

הגלות64שהם ברגעי עדיין כשנמצאים שגם ,

אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד האחרונים,
וגשמי65אנן" רוחני טוב כל ישראל בני לכל יהיה ,

הגלות), בזמן ששייך וככל (כפי אמיתית ושמחה
ושמחה וגשמי רוחני טוב כל – ממש ומיד ותיכף

zenilydאמיתית zilkzaוהשלימה האמיתית בגאולה ,

צדקנו. משיח עלֿידי
שנתתן שב"פדיונות" הבקשות כל יקויימו ובוודאי
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הציון על שיובאו –

ואחת אחת כל לבב משאלות הקב"ה שימלא – דורנו
החל והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו מכן
על שנוסף השליחות, בקיום ויתירה רבה מהצלחה
ביתר יותר, עוד בזה יתוסף עתה, עד השליחות קיום

חיל" אל מחיל "ילכו עוז, וביתר ומתוך66שאת ,

באופן זה וכל בשמחה", ו"מרבין לבב, וטוב שמחה
ידע". דלא "עד – והגבלה ממדידה שלמעלה

על הטובה שמההחלטה – העיקר והוא ועוד
אל מחיל ד"ילכו באופן השליחות בקיום ההוספה

בציון" אלקים אל ל"יראה ומיד תיכף באים –66חיל"

עם (יחד ובאים תבל, קצוי בכל השליחות שמסיימים
הקדושה, לארצנו תבל) קצוי שבכל ישראל בני כל
שבו – השלישי המקדש ולבית הקודש, עיר לירושלים

מקדש" לי "ועשו הציווי eheytk67zilkzaeיקויים

zenilyd68אחד דכל השליחות במילוי ממשיכים ואז ,
ביתר והשלוחות מישראל, עוז,ואחת וביתר שאת

בתכלית – בתחתונים דירה יתברך לו לעשות
.69השלימות

Èלמצות בנוגע נוספת שליחות עם זה לקשר ויש .
לתושיה" ד"כפלים ובאופן לכל70הצדקה, ליתן –

ליתן דולר של שטרות שני תחיינה מהשלוחות אחת
כדי: – לצדקה

יותר עוד להוסיף d"awdא) ly eizekxaaבאופן
(לא הרחב במובן "כפלים" – לתושיה" ד"כפלים
שכולל יותר), ולא ככה פעמים ב' הגבלה, של באופן

להיותו (רק) "כפלים" ונקרא הריבוי, ipyתכלית beq

נותן שהקב"ה הברכות על שנוסף היינו, ברכות, של
בברכותיו נוסף סוג ישנו דלעילא, באתערותא מעצמו,
שהם האדם, עבודת עלֿידי שנמשכות הקב"ה של
מעצמו, נותן שהקב"ה מהברכות יותר נעלה באופן

את יותר עוד ולזרז למהר – ועיקר dle`bdב)

כמאמר צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
ז"ל –71רבותינו הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה

שיבוא" יום בכל לו בכל72"אחכה "אחכה.. רק לא ,

" (ובעיקר) גם אלא meiיום", lka `eaiyזה ביום ,"

גם שהרי, ממש, ומיד תיכף – עצמו זה וביום ממש,
מהגלות mcewהיציאה cg` rbx.גדולה הכי שמחה היא

בשמחה" ה"מרבין לפני שעוד – לנו תהיה וכן
לתושיה כפלים – הימים (בב' אדר" "משנכנס שמתחיל
גדולה הכי השמחה כבר תהיה אדר), חודש דראש –

לשמחת ביחס גם כלל, והגבלה ממדידה שלמעלה
האמיתית הגאולה שמחת – הפורים וימי אדר חודש

ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

לנשים יעקב", לבית תאמר כה נאמר ש"לכך לקבלה, תחילה יתרצו
ב*). פכ"ח, שמו"ר (ראה תחלה

כדי ד"א במצוות, מזדרזות שהן תחלה, "לנשים (לפנ"ז): ושם (*
ומשגיחין בבית מצויות ("שהנשים לתורה" בניהן את מנהיגות שיהיו

המ"כ).ת פי' – בניהם" על מיד
צדיקים")63) כולם ("ועמך לצדיקים "כינוס ממארז"ל להעיר

במשנה). – סע"ב עא, (סנהדרין לעולם" והנאה להן הנאה
(ועאכו"כ)64) וגם גשמי, מקום בריחוק שנמצאים אלה גם כולל

רוחני. מקום בריחוק
א.65) יד, מגילה
ח.66) פד, תהלים

בנוגע67) הן – וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין
אלאycwnל" מישראל, כאו"א של ובביתו בלבו רוחני מקדש רק לא ,"

ל" בנוגע והן כפשוטו, גשמי עתיד,eyre"מקדש" בלשון מקדש)", (לי
השלישי. ביהמ"ק על קאי שעכשיו

"מקדש68) – שני ובית ראשון ומבית מהמשכן יותר נעלה באופן
לעתיד ועד, לעולם ימלוך "כשה' ידים", "בשתי ידיך", כוננו אדנֿי

ובפרש"י). יז טו, (בשלח שלו" המלוכה שכל לבוא
תהי'69) לבוא לעתיד שדוקא התומ"צ דקיום העבודה כללות כמו

ובכ"מ). ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות – השלימות בתכלית
ו.70) יא, איוב
פל"ז.71) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
העיקרים.72) מי"ג הי"ב עיקר
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כמה של כינוס בכל האחדות ענין הדגשת על נוסף
מישראל בהדגשה63וכמה זה הרי נשים, או אנשים ,

ב" ביותר inlerdגדולה zegelyd qepikשכיון ,"

וכמה כמה (ומייצגות באות בכינוס שהמשתתפות
שהן אלא עוד ולא תבל, קצוי מכל ישראל) מנשי
הרי – ז) סעיף (כנ"ל ישראל נשי כל של ה"שלוחות"

ביותר מודגשת שלהן l`xyiבכינוס iyp lk ly ozecg`

– l`xyi(ועלֿידן ipa lk ly mzecg`אשה שכל כיון ,

הפרטי). בביתה הבית עקרת היא

השלוחות (ב"כינוס ישראל אחדות שעלֿידי וכיון
בהמשכתהעולמ הקב"ה, של בשמחתו נוסף י")

(כנ"ל ישראל של ובשמחתם הקב"ה, של ברכותיו
חודש של לתוכנו במיוחד שייך זה הרי – א) סעיף

ש" dgnyaאדר oiaxn"ו "dilfn `ixa.(ד סעיף (כנ"ל "

Ëיוסיף העולמי" השלוחות ש"כינוס ויהיֿרצון .

של ברכותיו ובהמשכת ישראל בני כל של בשמחתם
מקום בכל ישראל בני לכל המצטרך בכל הקב"ה

הגלות64שהם ברגעי עדיין כשנמצאים שגם ,

אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד האחרונים,
וגשמי65אנן" רוחני טוב כל ישראל בני לכל יהיה ,

הגלות), בזמן ששייך וככל (כפי אמיתית ושמחה
ושמחה וגשמי רוחני טוב כל – ממש ומיד ותיכף

zenilydאמיתית zilkzaוהשלימה האמיתית בגאולה ,

צדקנו. משיח עלֿידי
שנתתן שב"פדיונות" הבקשות כל יקויימו ובוודאי
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הציון על שיובאו –

ואחת אחת כל לבב משאלות הקב"ה שימלא – דורנו
החל והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו מכן
על שנוסף השליחות, בקיום ויתירה רבה מהצלחה
ביתר יותר, עוד בזה יתוסף עתה, עד השליחות קיום

חיל" אל מחיל "ילכו עוז, וביתר ומתוך66שאת ,

באופן זה וכל בשמחה", ו"מרבין לבב, וטוב שמחה
ידע". דלא "עד – והגבלה ממדידה שלמעלה

על הטובה שמההחלטה – העיקר והוא ועוד
אל מחיל ד"ילכו באופן השליחות בקיום ההוספה

בציון" אלקים אל ל"יראה ומיד תיכף באים –66חיל"

עם (יחד ובאים תבל, קצוי בכל השליחות שמסיימים
הקדושה, לארצנו תבל) קצוי שבכל ישראל בני כל
שבו – השלישי המקדש ולבית הקודש, עיר לירושלים

מקדש" לי "ועשו הציווי eheytk67zilkzaeיקויים

zenilyd68אחד דכל השליחות במילוי ממשיכים ואז ,
ביתר והשלוחות מישראל, עוז,ואחת וביתר שאת

בתכלית – בתחתונים דירה יתברך לו לעשות
.69השלימות

Èלמצות בנוגע נוספת שליחות עם זה לקשר ויש .
לתושיה" ד"כפלים ובאופן לכל70הצדקה, ליתן –

ליתן דולר של שטרות שני תחיינה מהשלוחות אחת
כדי: – לצדקה

יותר עוד להוסיף d"awdא) ly eizekxaaבאופן
(לא הרחב במובן "כפלים" – לתושיה" ד"כפלים
שכולל יותר), ולא ככה פעמים ב' הגבלה, של באופן

להיותו (רק) "כפלים" ונקרא הריבוי, ipyתכלית beq

נותן שהקב"ה הברכות על שנוסף היינו, ברכות, של
בברכותיו נוסף סוג ישנו דלעילא, באתערותא מעצמו,
שהם האדם, עבודת עלֿידי שנמשכות הקב"ה של
מעצמו, נותן שהקב"ה מהברכות יותר נעלה באופן

את יותר עוד ולזרז למהר – ועיקר dle`bdב)

כמאמר צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
ז"ל –71רבותינו הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה

שיבוא" יום בכל לו בכל72"אחכה "אחכה.. רק לא ,

" (ובעיקר) גם אלא meiיום", lka `eaiyזה ביום ,"

גם שהרי, ממש, ומיד תיכף – עצמו זה וביום ממש,
מהגלות mcewהיציאה cg` rbx.גדולה הכי שמחה היא

בשמחה" ה"מרבין לפני שעוד – לנו תהיה וכן
לתושיה כפלים – הימים (בב' אדר" "משנכנס שמתחיל
גדולה הכי השמחה כבר תהיה אדר), חודש דראש –

לשמחת ביחס גם כלל, והגבלה ממדידה שלמעלה
האמיתית הגאולה שמחת – הפורים וימי אדר חודש

ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

לנשים יעקב", לבית תאמר כה נאמר ש"לכך לקבלה, תחילה יתרצו
ב*). פכ"ח, שמו"ר (ראה תחלה

כדי ד"א במצוות, מזדרזות שהן תחלה, "לנשים (לפנ"ז): ושם (*
ומשגיחין בבית מצויות ("שהנשים לתורה" בניהן את מנהיגות שיהיו

המ"כ).ת פי' – בניהם" על מיד
צדיקים")63) כולם ("ועמך לצדיקים "כינוס ממארז"ל להעיר

במשנה). – סע"ב עא, (סנהדרין לעולם" והנאה להן הנאה
(ועאכו"כ)64) וגם גשמי, מקום בריחוק שנמצאים אלה גם כולל

רוחני. מקום בריחוק
א.65) יד, מגילה
ח.66) פד, תהלים

בנוגע67) הן – וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין
אלאycwnל" מישראל, כאו"א של ובביתו בלבו רוחני מקדש רק לא ,"

ל" בנוגע והן כפשוטו, גשמי עתיד,eyre"מקדש" בלשון מקדש)", (לי
השלישי. ביהמ"ק על קאי שעכשיו

"מקדש68) – שני ובית ראשון ומבית מהמשכן יותר נעלה באופן
לעתיד ועד, לעולם ימלוך "כשה' ידים", "בשתי ידיך", כוננו אדנֿי

ובפרש"י). יז טו, (בשלח שלו" המלוכה שכל לבוא
תהי'69) לבוא לעתיד שדוקא התומ"צ דקיום העבודה כללות כמו

ובכ"מ). ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות – השלימות בתכלית
ו.70) יא, איוב
פל"ז.71) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
העיקרים.72) מי"ג הי"ב עיקר
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שישי עמ' א

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

(א' ששי יום עד להמתין צריכים שלא – ובפשטות
דראש א' שבט, (ל' חמישי יום עד לא ואפילו אדר),
עד לא ואפילו רביעי, יום עד לא ואפילו אדר), חודש
שביום כיון – שני יום עד לא ואפילו שלישי, יום

זה המנחה73ראשון דתפלת לזמן באה74(ובסמיכות (

ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה
בירושלים הקדושה, בארצנו הענינים בכל ממשיכים
ומיד ותיכף המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר

ממש.

מהשלוחות אחת לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
חילופם) (או לתתם דולר של שטרות שני תחיינה,

משלהן]. ובהוספה לצדקה,

•

"יום73) לא – בכתוב שנקרא כפי שארoey`xובפרט ע"ד ,"

"יום אלא וכו', שלישי" "יום שני", "יום א,cg`הימים, (בראשית "
השמים תולדות כל בו נבראו (שלכן שלאחריו הימים כל שכולל ה),

ד). ב, יד. שם, פרש"י – והארץ
בתפלת74) אלא נענה לא הגאולה) (מבשר ש"אליהו להעיר

ב). ו, (ברכות המנחה"

dnexz zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
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ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â
הפסוק לומד1מן בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

ביתֿהבחירה בהלכות בית2הרמב"ם לעשות עשה "מצות :

לי ועשו שנאמר: הקרבנות... בו מקריבים להיות מוכן לה'

רבינו, משה שעשה משכן בתורה נתפרש וכבר מקדש,

עתה..." עד באתם לא כי שנאמר: שעה, לפי ,3והיה

מלכים בהלכות מפסוק4ואילו זה ענין הרמב"ם לומד

לארץ... כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש אחר:

שנאמר הבחירה בית שמה".5ולבנות ובאת תדרשו לשכנו :

הפסוק את כאן מצטט הוא אין מדוע השאלה: ידועה

הבחירה? בית הלכות בתחלת המצוטט

משנה" "לחם לי6בעל "ועשו שבפסוק כך, על עונה

"לשכנו ובפסוק המדבר" "משכן על מדובר מקדש"

רש"י (כפירוש שילה" ל"משכן היא הכוונה ו"כי7תדרשו" (

הבחירה דבבית ודאי מצוה היא ובמדבר דבשילה היכא

מצוה" .8היא

עלֿידי נחשבת לה'" "בית בניית מובן: אינו אך

מצוה וזוהי עשה" כ"מצות הבחירה בית בהלכות הרמב"ם

שבו פסוק מצטט הוא מדוע כך: ואם לדורות, הנוהגת

בניית על רק היא ?okyndהמצוה

בהלכות מביא הוא מדוע קשה: dxigadובכלל zia,

הן, כן כשמן עלאשר לדורות מצוותֿהעשה היא שתוכנן

המדבר, משכן על הוא שבו שהציווי פסוק ביתֿהמקדש,

בהלכות בעיקרmiklnואילו בהן שמדובר הן, כן שכשמן

תדרשו", "לשכנו הפסוק את מצטט הוא המלך, מצוות על

עולמים ובית שילה משכן על מדובר .9שבו

.·
˘¯„Ó· ¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‰�˘Ó Ì"·Ó¯‰

בהלכות מצטט הרמב"ם שאין להשיב, ניתן לכאורה

על כציווי מקדש" לי "ועשו הפסוק את הבחירה בית

של הכללית המצוה נלמדת שממנו מפני אלא המשכן,

בית בycwndבניית ככתוב ,miyxcn10לא זה לפי אך .

– אחר פסוק מלכים בהלכות מצטט הוא מדוע מובן,

שמה". ובאת תדרשו "לשכנו

וכדומה, הסגנון מן שנראה מפני הדבר, קשה במיוחד

המדרש הוא מלכים בהלכות הרמב"ם לדברי ,11שהמקור

בית על כמדבר מקדש" לי "ועשו הפסוק את המצטט

המדרש: דברי ואלה המקדש.

לארץ, בכניסתן ישראל נצטוו דברים שלשה "על

את ולהכרית הבחירה בית להם ולבנות מלך עליהם למנות

תשים שום דכתיב: מלך עליהם למנות עמלק. של זרעו

דכתיב: הבחירה בית להם לבנות מלך, ycwnעלך il eyre,

אלקיך... ה' בהניח והיה דכתיב: עמלק של זרעו להכרית

שלוש של שבענין נראה, מכך עמלק". זכר את תמחה

מן הבחירה בית בניית מצות במדרש נלמדת הציוויים

הרמב"ם משנה איפוא, מדוע, מקדש". לי "ועשו הפסוק

בית בהלכות ומדבריו המדרש מדברי מלכים בהלכות

למצוה? כמקור אחר פסוק ומצטט הבחירה

.‚
"‰�˘Ó ÛÒÎ"‰ ¯·Ò‰Â ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜

בניית על להבין: יש לכך ycwndבנוסף ziaציווי ישנו

שמו לשכן בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום "והיה מפורש:

בגמרא12שם..." כמצוטט הרמב"ם,14ובספרי13, אין מדוע .

הלכות בתחילת זה פסוק מזכיר לדורות, המצוה את המונה

הבחירה? בית

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

ח.1) כה, פרשתנו

צה.2) מצוה בחינוך ועד"ז כ. מ"ע ובסהמ"צ בתחלתו.

ט.3) יב, ראה

בתחלתו.4)

ה.5) יב, ראה

שם.6) מלכים בהלכות

שם7) בספרי אבל שם. פרש"י יא. יב, שם ספרי וראה שם. ראה עה"פ

קרח עה"ת ברמב"ן וכ"כ ירושלים. על דקאי יד) (יב, ולאח"ז ה) (יב, לפנ"ז

כא. טז,

כו'.8) הרא"ם מ"ש ולפי דבריו בסיום שם וראה

(9.7 הערה לעיל ראה

פסיקתא10) שם). באבער (תנחומא יא תצא תנחומא ספ"ו. רבה עולם סדר

רק שקאי משמע ובהנ"ל ועוד. גו'). בהניח והי' (עה"פ פ"ג (באבער) דר"כ

הבחירה. בית בנין על

מסנהדרין11) דמקורו כ' שם הרמב"ם בנו"כ אבל שם. ופסיקתא תנחומא

ולאידך כברמב"ם. הפסוקים הובאו לא שם אבל י), יב, (ראה וספרי ב). (כ,

מלכים) (הל' ספר קרית וראה עמלק. מלחמת לפני ביהב"ח אי' הנ"ל במדרשים

קידֿקטו. מ"ע סמ"ג שם.

יא.12) יב, ראה

שם.13) סנהדרין

הערה14) לקמן וראה שם. מ"ע וברמזי קסג במ"ע הסמ"ג וכ"כ שם. ראה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dxenz(iyiy meil)

.ely dpi`y dnda dxenz zyecwa qitzdl leki epi` s`àlàå§¤¨
l `id `ziixad zpeek gxkdaàîìòc Lc÷äc äîäáoaxw ly-] §¥¨§¤§¥§©§¨

[exiageznda lr dxindl `adéãéc ïéleçote` lr mb j` .[ely-] ¦¦¥
,zeywdl yi dféî[ike-]ñétúîely dndaa dxenz zyecw mc` ¦©§¦

dze` xinny ici lrøáãa[oaxwa-].BlL BðéàL §¨¨¤¥¤
:`xnbd zvxzníìBòìxinnl `id `ziixad zpeekäîäáa §¨¦§¥¨
àîìòc Lc÷äc[exiag oaxw ly-]ezndaa,déãéc ïéleçeïBâë §¤§¥§©§¨¦¦¥§

Lc÷äc äîäác déøî øîàcy [oaxwd lra-]øéîäì äöBøä ìk §¨©¨¥¦§¥¨§¤§¥¨¨¤§¨¦
ely oileg zndaBzîäáa[oaxwd zndaa]øéîéå àáéote`ae .da ¦§¤§¨Ÿ§¨¦

.ely epi`y oaxwa s` xindl mc` leki df

äðùî

:dxenz oica mi`pz zwelgn d`ian epiptly dpyndãçà ïéøéîî§¦¦¤¨
,íéðLaipy zxenz ef didz' zg` oileg znda lr xn` m`y ¦§©¦

.dxenz ezxenz ,'el` zepaxwemixinn ok enkíéðLoileg ly §©¦
aoaxw,ãçàelit`e .dxenz zyecwa zeqtzp oilegd zenda izye §¤¨

xind m`ãçàoileg lyäàîazepaxwäàîeoileg lyaoaxw ¤¨§¥¨¥¨§
ãçàla` .minkg zhiy `id ok .ezxenz dlg,øîBà ïBòîL éaø ¤¨©¦¦§¥

àlà ïéøéîî ïéàoilega ãçàoaxwøîàpL ,ãçà(i fk `xwie)äéäå' ¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨¤¤¡©§¨¨
.'Lã÷ äéäé Búøeîúe àeäoeyl oky ,cala cg` oaxw rnyn '`ed'e §¨¦§¤Ÿ¤

e .`ed cigi'àeä' äî[oaxwd]ãçeéî,[icigi-]óàezxenzàéä ©§¨©¦
úãçeéî.[dcigi-] §¤¤

àøîâ

zwelgna minkge oerny iax zehiy xewn z` d`ian `xnbd
:dxen`déléî éðä àðîcg` elit` mixinny minkgl mdl oipn - §¨¨¥¦¥
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â
הפסוק לומד1מן בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

ביתֿהבחירה בהלכות בית2הרמב"ם לעשות עשה "מצות :

לי ועשו שנאמר: הקרבנות... בו מקריבים להיות מוכן לה'

רבינו, משה שעשה משכן בתורה נתפרש וכבר מקדש,

עתה..." עד באתם לא כי שנאמר: שעה, לפי ,3והיה

מלכים בהלכות מפסוק4ואילו זה ענין הרמב"ם לומד

לארץ... כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש אחר:

שנאמר הבחירה בית שמה".5ולבנות ובאת תדרשו לשכנו :

הפסוק את כאן מצטט הוא אין מדוע השאלה: ידועה

הבחירה? בית הלכות בתחלת המצוטט

משנה" "לחם לי6בעל "ועשו שבפסוק כך, על עונה

"לשכנו ובפסוק המדבר" "משכן על מדובר מקדש"

רש"י (כפירוש שילה" ל"משכן היא הכוונה ו"כי7תדרשו" (

הבחירה דבבית ודאי מצוה היא ובמדבר דבשילה היכא

מצוה" .8היא

עלֿידי נחשבת לה'" "בית בניית מובן: אינו אך

מצוה וזוהי עשה" כ"מצות הבחירה בית בהלכות הרמב"ם

שבו פסוק מצטט הוא מדוע כך: ואם לדורות, הנוהגת

בניית על רק היא ?okyndהמצוה

בהלכות מביא הוא מדוע קשה: dxigadובכלל zia,

הן, כן כשמן עלאשר לדורות מצוותֿהעשה היא שתוכנן

המדבר, משכן על הוא שבו שהציווי פסוק ביתֿהמקדש,

בהלכות בעיקרmiklnואילו בהן שמדובר הן, כן שכשמן

תדרשו", "לשכנו הפסוק את מצטט הוא המלך, מצוות על

עולמים ובית שילה משכן על מדובר .9שבו

.·
˘¯„Ó· ¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‰�˘Ó Ì"·Ó¯‰

בהלכות מצטט הרמב"ם שאין להשיב, ניתן לכאורה

על כציווי מקדש" לי "ועשו הפסוק את הבחירה בית

של הכללית המצוה נלמדת שממנו מפני אלא המשכן,

בית בycwndבניית ככתוב ,miyxcn10לא זה לפי אך .

– אחר פסוק מלכים בהלכות מצטט הוא מדוע מובן,

שמה". ובאת תדרשו "לשכנו

וכדומה, הסגנון מן שנראה מפני הדבר, קשה במיוחד

המדרש הוא מלכים בהלכות הרמב"ם לדברי ,11שהמקור

בית על כמדבר מקדש" לי "ועשו הפסוק את המצטט

המדרש: דברי ואלה המקדש.

לארץ, בכניסתן ישראל נצטוו דברים שלשה "על

את ולהכרית הבחירה בית להם ולבנות מלך עליהם למנות

תשים שום דכתיב: מלך עליהם למנות עמלק. של זרעו

דכתיב: הבחירה בית להם לבנות מלך, ycwnעלך il eyre,

אלקיך... ה' בהניח והיה דכתיב: עמלק של זרעו להכרית

שלוש של שבענין נראה, מכך עמלק". זכר את תמחה

מן הבחירה בית בניית מצות במדרש נלמדת הציוויים

הרמב"ם משנה איפוא, מדוע, מקדש". לי "ועשו הפסוק

בית בהלכות ומדבריו המדרש מדברי מלכים בהלכות

למצוה? כמקור אחר פסוק ומצטט הבחירה

.‚
"‰�˘Ó ÛÒÎ"‰ ¯·Ò‰Â ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜

בניית על להבין: יש לכך ycwndבנוסף ziaציווי ישנו

שמו לשכן בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום "והיה מפורש:

בגמרא12שם..." כמצוטט הרמב"ם,14ובספרי13, אין מדוע .

הלכות בתחילת זה פסוק מזכיר לדורות, המצוה את המונה

הבחירה? בית
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ח.1) כה, פרשתנו

צה.2) מצוה בחינוך ועד"ז כ. מ"ע ובסהמ"צ בתחלתו.

ט.3) יב, ראה

בתחלתו.4)

ה.5) יב, ראה

שם.6) מלכים בהלכות

שם7) בספרי אבל שם. פרש"י יא. יב, שם ספרי וראה שם. ראה עה"פ

קרח עה"ת ברמב"ן וכ"כ ירושלים. על דקאי יד) (יב, ולאח"ז ה) (יב, לפנ"ז

כא. טז,

כו'.8) הרא"ם מ"ש ולפי דבריו בסיום שם וראה

(9.7 הערה לעיל ראה

פסיקתא10) שם). באבער (תנחומא יא תצא תנחומא ספ"ו. רבה עולם סדר

רק שקאי משמע ובהנ"ל ועוד. גו'). בהניח והי' (עה"פ פ"ג (באבער) דר"כ

הבחירה. בית בנין על

מסנהדרין11) דמקורו כ' שם הרמב"ם בנו"כ אבל שם. ופסיקתא תנחומא

ולאידך כברמב"ם. הפסוקים הובאו לא שם אבל י), יב, (ראה וספרי ב). (כ,

מלכים) (הל' ספר קרית וראה עמלק. מלחמת לפני ביהב"ח אי' הנ"ל במדרשים

קידֿקטו. מ"ע סמ"ג שם.

יא.12) יב, ראה

שם.13) סנהדרין

הערה14) לקמן וראה שם. מ"ע וברמזי קסג במ"ע הסמ"ג וכ"כ שם. ראה
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ïéøéîîe ïéøæBçåeadnda.zxg`ìBëé ,Lé÷ì Léøc déúååk àéðz §§¦§¦¦©§¨§¨¥§¥¨¦¨

ïéøéîî ïéà Ck ãçàa íéðL ïéøéîî ïéàL ïBòîL éaø øîàL íLk§¥¤¨©©¦¦§¤¥§¦¦§©¦§¤¨¨¥§¦¦
ïéøéîîe ïéøæBçå,ef xg` efa oileg zenda izy oaxw eze`aãeîìz §§¦§¦¦©§

,'Búøeîúe àeä äéäå' øîBìo`kneeze` mixinne mixfegyeléôà ©§¨¨§¨£¦
äàîa.ef xg` efa oileg zenda §¥¨

:oerny iax ixaca opgei iax zhiya wtq d`ian `xnbdéòä¥
[wtzqd-]éøáãì ,ïéáà éaøopgei iaxøîBàäoerny iax zrcly ©¦£¦§¦§¥¨¥

ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà,envr oaxw eze`a zxg` oileg znda ¥§¦¦§§¦§¦¦
mc` m`íLà LéøôäickBa øéîäå ,Ba øtkúäì,oileg znda ¦§¦¨¨§¦§©¥§¥¦
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משנה" סובר15ה"כסף שהרמב"ם כך, על משיב

בניית על כציווי נאמר לא המקום..." "והיה שהפסוק

שיביאו הוא", בעלמא "סיפור אלא zepaxwביתֿהמקדש,

זה פסוק מצטטים וספרי והגמרא ה'. יבחר אשר למקום

לבנין קודמת עמלק של זרעו ש"הכרתת לכך כהוכחה רק

הבחירה". בית

הידוע לכלל מתאימים הדברים שאין לכך, בנוסף

הרמב"ם ביותר16בשיטת הפשוטה הדרשה את המביא ,

קשה כך, הדבר אין וכאן בגמרא, נמצאת שאיננה למרות

גם17יותר מובא זה פסוק אין מדוע הנ"ל: הדברים לפי

מלכים בהלכות הרמב"ם שהכרתת18עלֿידי לכך כהוכחה

הבית? לבנין קודמת עמלק של זרעו

.„
?ÔÎ˘Ó‰ ÈÏÂ‚Ï‚ ÏÚ ËÂ¯ÈÙ· ‰ÎÏ‰Ï ˙Â·È˘Á‰ È‰Ó
הבחירה בית בהלכות הרמב"ם לדברי הסבר נדרש כן

משכן בתורה נתפרש "וכבר א' הלכה סיום לאחר אשר

באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה רבינו משה שעשה

לארץ שנכנסו "כיוון ב': בהלכה ממשיך הוא עתה...", עד

ושחלקו שכבשו שנה עשרה ארבע בגלגל המשכן העמידו

יריעות ופרשו אבנים של בית שם ובנו לשילה באו ומשם

משכן עמד שנה ושס"ט תקרה. שם היתה ולא עליו המשכן

וכשמת מקדש שם ובנו לנוב ובאו חרב עלי וכשמת שילה

באו ומגבעון מקדש שם ובנו לגבעון ובאו חרב שמואל

שנה", וחמשים שבע וגבעון נוב וימי העולמים. לבית

ספר הוא הרמב"ם של תורה" "משנה להבין: וקשה

על הזה, הפירוש בכל להלכה החשיבות ומהי הלכה,

סיפור רק זהו לכאורה, המשכן? הוקם שבהם המקומות

ישראל? ימי דברי

הבני סדר על הרמב"ם לדברי המקור וכו'אמנם, נים

זבחים במסכת במשנה ענינים19הוא ישנם במשנה אך ,

הלכות רק20שאינם כולל הרמב"ם של "היד" ספר ואילו ,

פסוקות ?21הלכות

הבנינים סדר על מסופר אין במשנה גם יתרֿעלֿכן:

לגלגל "באו לכך: הקשורות הלכות בצירוף אלא בלבד,

הבמות... נאסרו לשילה באו נאכלין... ק"ק הבמות הותרו

לשלב כהקדמה זאת (וכל הבמות הותרו וגבעון לנוב באו

היתר להן היה ולא הבמות נאסרו לירושלים באו הבא)

נחלה". היתה והיא

לכך הפשוטה והסיבה זאת. כל מזכיר אינו הרמב"ם אך

ברמב"ם המובאת ההלכה לצורך הוה". דהוה ש"מאי היא,

כל נאסרו בירושלים המקדש שנבנה "כיוון ג') (הלכה

קרבן", בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות כולן המקומות

ו"באו הבמות" הותרו לגלגל ש"באו לפרטים חשיבות אין

נאסרו...". לשילה

על א) הרמב"ם: דברי על התמיהה מתגברת זה כל לפי

באו ומשם "גלגל... של הסדר את מביא שהוא כך

את מפרט שהוא כך על ב) השניםxtqnלשילה...".

מאשר יותר אינו בודאי, שזהו, מהם, אחד כל שהתקיים

אפילו מובאים אינם אלו פרטים ג) ישראל. ימי דברי סיפור

במשנה.

.‰
Ô¯ÙÒÓ ÔÂÈˆÂ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘ ˙ÈÈ�Ó È·‚Ï È˘Â˜‰
לכך, הסיבה את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי

מלך, (מינוי) מצות על מדובר כאשר מלכים, שבהלכות

כל (ואת הבחירה בית בנין מצות את גם הרמב"ם מזכיר

מצוות"). "שלש

הוא כאשר המצוות: בספר גם מוצאים לכך בדומה

המקדש בית בניית מצות את שם לעשות22מונה "שצונו

עבודה... הוא23בית מקדש", לי ועשו יתעלה אמרו והוא

בעת ישראל נצטוו מצוות שלש ספרי "ולשון מוסיף:

הבחירה בית להם ולבנות מלך להם למנות לארץ, כניסתן

עמלק" של זרעו מדוע24ולהכרית מובן: אינו כאן גם .

המקדש בית בנין מצות בענין האחרות המצוות ?25מובאות

" ההקדמה מיותרת:ylyגם לכאורה, היא, מצוות"

בפירוט, המצוות שלוש את מונה הוא לאחרֿמכן מיד

כלשון מספרן. את ולציין להקדים צריך מה ולשם

לי"26הגמרא למה מנינא :27

שם רש"י בפירוש מתורצת זו ששאלה לומר :28אין
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הבחירה.15) בית הלכות ריש

מ16) הל' ס"ד.לח"מ הרמב"ם כללי מלאכי יד ה"ב. שם לכים

מלכים.17) הלכות ריש בכס"מ שהקשה כמו

בלח"מ.18) ועיי"ש ה"ב. שם

הכס"מ.19) כציון ואילך). ב (קיח, ואילך ב קטז, שם ובגמרא ב. קיב,

בגמרא.20) וכן

בהקדמתו.21) הרמב"ם כמ"ש

כ'.22) במ"ע

בית23) "לבנות העליר בהוצאת ועד"ז קאפח. הוצאת בסהמ"צ כ"ה

לקמן וראה לעבודה. הבחירה בית לבנות שלפנינו: בהוצאה אבל כו'". עבודה

.34 הערה

עמלק.24) זרע להכרית במצות קפח במ"ע הביאו וכן

עצמה"25) בפני מצוה הבחירה בית שבנין התבאר "הנה ההמשך דבשביל

הבחירה". בית להם ולבנות כו'. נצטוו מצות "שלש שיאמר מספיק הי'

וש"נ.26) א. סט, שבת

בנדו"ד.27) לחלק יש אבל סל"ד. הרמב"ם כללי מלאכי מיד להעיר

מצות.28) שלש ד"ה שם סנהדרין
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לעשותן בזו זו תלויות שהן הללו שלש נקט "להכי

הבחירה", בית ואחריה עמלק ואחריה מלך כסדרן...

" מדוע רק סביר שזה אתhwpמפני לא אך הללו" שלש

" – zeevnההקדמה yly."

.Â
ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÎÂ¯Î ˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘

רש"י) (כלשון הן אלו מצוות שלוש הוא: לכך ההסבר

מצוות שלוש שהן למרות כלומר, בזו". זו "תלויות

האחרות", את משלימה גם מהן אחת כל הרי נפרדות,

גם מתקיימות כאשר בשלימותה מתקיימת מלך מינוי מצות

הבחירה בית ובניית עמלק של זרעו הכרתת של ,29המצוות

בית בניית מצות קיום ששלמות כך האחרות, לגבי גם וכך

ומלחמת מלך מינוי של המצוות בקיום תלויה הבחירה

.30עמלק

בזו" "זו של שהקשר הפסוק מן לומדים לכך בהמשך

להכרית אחרֿכך מלך, מינוי תחלה סדרן: לגבי גם הוא

הבחירה. בית בניית ואחרֿכך עמלק, של זרעו

המצוות של והקיום החיוב בזמני סדר אינו זהו כלומר,

מלך:l`xyiמצד במינוי פרט זהו אלא ישראל", "נצטוו –

מלחמת להיות צריכים מלך של ההגדרה עצם מצד

נדרשים31עמלק המקדש, בית ולצורך הבחירה, בית ובניית

מלך עמלק.32מינוי ומלחמת

הפסוקים את ב' בהלכה הרמב"ם מצטט 33[ולפיכך

אויביו מכל מסביב לו הניח וה' בביתו המלך ישב כי "ויהי

ארזים...": בבית יושב אנכי הנביא נתן אל המלך ויאמר

על רק איננה הפסוק מן כךxcqההוכחה לשם – המצוות

מכל לכם "והניח הגמרא שמצטטת בפסוקים היה די

כך על אלא – ה'..." יבחר אשר המקום והיה אויביכם...

והכרתתו: עמלק ומלחמת "מלך" מצוות בקיום פרט שזהו

ישב כי וה'jlnd"ויהי elבביתו, gipdויאמר מסביב...

jlnd"...34.[

" כל את הרמב"ם מציין מדוע מובן zeevndבכך yely"

– המקדש בניית של במצותֿעשה וגם מלכים בהלכות

בזו זו וכרוכות תלויות שהן .35מפני
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ענין):29) אותו ממש שאינו (אף זה jlnמעין iepina,ישראל מלך –

ועוד. השבטים. כל על בקרן, נמשח דוד, מבית

wlnra.ועוד יחיד. דכל המן, בימי שאול, דיהושע, באופן –

g"adiaaכשחסרו ראשון, בית וכו', משכן –ea.ועוד ב"ש. דברים, ה'

תכלת ציצית, תש"י. לאחרי בפ"ע, תש"ר ולדוגמא: – מצות בשאר ועד"ז

ואכ"מ. בציצית.

דבהערה30) הדוגמאות וראה – לעכב גם או לכתחילה, רק שיהי' ואפשר

מ"גֿד) פ"א (מדות במשנה דמ"ש די"ל (215 (ע' חי"ח לקו"ש וראה הקודמת.

לרמז לאח"ז) שמפרשם (אף היו" שערים "שבעה – כו'" היו שערים "חמשה

שער דין מהם לא' אין השערים כל ישנם שלא וכ"ז אחת מציאות הם שכולם

כו'). מקלט ערי שש ב. ט, מכות (וע"ד

גו'",31) הרוחות אלקי ה' "יפקוד טזֿיז) כז, (פנחס משה שכשבקש להעיר

התורה ובמפרשי ובספרי גו'" לפניהם יבוא ואשר לפניהם יצא "אשר אמר

כדרך "לא שם ובפרש"י למלחמה, חיילותיהןiklnשהוא משלחין כו' האומות

שבגמרא ולהעיר כו'"*. בדוד וכן יהושע. שעשה וכדרך כו', למלחמה

מלחמת לפני הוא מלך שמינוי לראי' הביאו שם (ראה) ובספרי שם) (סנהדרין

אלא כסא ואין בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד כי אומר "כשהוא עמלק

,(79 הערה וראה 78 הערה לקמן (נסמן רז"ל דרשו ע"ז והרי כו'", שנאמר מלך

.34 הערה לקמן בשלח. ס"פ רמב"ן וראה עמלק. במחיית תלוי שלם שהכסא

כו'"32) במלך אלא העזרות ועל העיר על מוסיפין ש"אין מזה להעיר

הדיעה לפי וגם הי"א). פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם במשנה. א יד, (שבועות

" א) (טז, שם ד"למצוהzg`aבגמרא שם) (שבועות הריטב"א כ' אלו", מכל

שם. לסנהדרין צפע"נ וראה כולהו". בעי'

כלל קמסתפק דלא הש"ס דמשמעות כ', שם סנהדרין לע"י יעקב בעיון

דהעמדת דפשיטא דמילתא לפי מלך העמדת קודם תחלה ביהמ"ק לבנות אי

סק"ח ס"א ח"ב הלוי בית בשו"ת הוא ועד"ז א). (ד, בב"ב כדאיתא קודם מלך

במלך. אלא העזרה לקדש דא"א הנ"ל מצד קודם דמלך לי' דפשיטא (בהגהה),

(ובפרט מהגמ' דמשמע וגם לי'. מסתפק בזה דגם שם, לע"י בהרי"ף אבל

מצד ב) פועל, – המצוה קיום מצד א) גם: הוא דשייכותם הנ"ל) מפרש"י

דמבלי המציאות מצד רק ולא עמלק. של זרעו והכרתת מלך שישנו הנפעל

ח"ג ממו"נ ולהעיר .35 ,34 הערה לקמן וראה וכיו"ב. העזרה לקדש א"א מלך

פמ"ה.

בתחלתו.33) ז ש"ב

הצבור34) על חובה "שהם המ"ע חלק סוף בסהמ"צ הרמב"ם עפמש"כ

עמלק" של זרעו והכרתת מלך והקמת הבחירה בית בנין כמו ואיש איש כל לא

נעשה דאז כיון הוא הבחירה בית ובנין עמלק במחיית במלך הצורך אם יל"ע

דגדר בכניסתםxeavהשלימות שנצטוו מה לפ"ז (דוקא)ux`l[ויומתק

צפע"נ שו"ת ב. צ, מהד"ת הי"א. פ"י ברכות הל' (לרמב"ם בצפע"נ עפמ"ש

אבל צבור] גדר נעשו דוקא לא"י דכשנכנסו סקמ"ג) תשי"ד) (נ.י. ווארשא

שייכות אלו דמצות או מבהשאר. מלך מינוי במצות צבור דין שונה לפי"ז

(שמואל ברד"ק וכמ"ש הרמב"ם שהביא הכתובים כפשטות למלך, במיוחד

לסנהדרין צפע"נ (וראה כו' ישראל את ולצוות לעשות מוטל המלך דעל שם)

– בשלח ס"פ רמב"ן סתל"ה). – (בהשלם סרצ"ט היראים דעת וע"ד שם).

לשון וראה הצבור**. על מצות נק' זה ומצד חייב. דהמלך עמלק מחיית לענין

עמלק. מלחמת לענין שם) (ובה"ה מלכים מהל' רפ"ה הרמב"ם

מצד35) א) אופנים: בג' י"ל אלו מצות דג' דהשייכות נמצא כהנ"ל ולפי

בנין חיוב וזמן מלך. מינוי לאחר הוא עמלק של זרעו הכרתת חיוב דזמן הזמן,

דקיום המצוה, קיום מצד ב) עמלק. מלחמת לאחר הוא הבחירה zevnבית

(ועד"ז עמלק ומלחמת מלך מינוי מצות קיום לאחר הוא הבחירה בית בנין

קיום דשלימות הכרתתzevnלאידך, גם לאח"ז מקיימים כאשר היא מלך מינוי

כאשר הבחירה דבית בהחפצא שלימות ג) הבחירה). בית ובנין עמלק של זרעו

מלך גדר שלימות לאידך (וכן עמלק ומלחמת מלך מינוי לאחר נעשה הוא

משנת"ל לפי ובפרט הבחירה). בית ובנין עמלק מלחמת הוא לאח"ז כאשר

.32 הערה

בהמציאות רק כ"א קיומם, בסדר תלוי' אינה החפצא דשלימות י"ל אבל

ש – בתש"ר ודוגמא הג'. אודכל שנים", יהיו עיניך שבין זמן ש"כל מספיק

) ע"י לאות "והי' גם ב-הקדיםxcdeשצ"ל ונפק"מ עיניך". בין ולטוטפות (

צריך האם – evlgl47תש"ר ע' חי"ט לקו"ש וראה ותש"ר. תש"י ולהניח

ואילך.

נפעל. ג) פעולה, ב) הפועל, מצד א) הנ"ל: אופנים ג' יותר פשוט בסגנון
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לעשותן בזו זו תלויות שהן הללו שלש נקט "להכי

הבחירה", בית ואחריה עמלק ואחריה מלך כסדרן...

" מדוע רק סביר שזה אתhwpמפני לא אך הללו" שלש

" – zeevnההקדמה yly."

.Â
ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÎÂ¯Î ˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘

רש"י) (כלשון הן אלו מצוות שלוש הוא: לכך ההסבר

מצוות שלוש שהן למרות כלומר, בזו". זו "תלויות

האחרות", את משלימה גם מהן אחת כל הרי נפרדות,

גם מתקיימות כאשר בשלימותה מתקיימת מלך מינוי מצות

הבחירה בית ובניית עמלק של זרעו הכרתת של ,29המצוות

בית בניית מצות קיום ששלמות כך האחרות, לגבי גם וכך

ומלחמת מלך מינוי של המצוות בקיום תלויה הבחירה

.30עמלק

בזו" "זו של שהקשר הפסוק מן לומדים לכך בהמשך

להכרית אחרֿכך מלך, מינוי תחלה סדרן: לגבי גם הוא

הבחירה. בית בניית ואחרֿכך עמלק, של זרעו

המצוות של והקיום החיוב בזמני סדר אינו זהו כלומר,

מלך:l`xyiמצד במינוי פרט זהו אלא ישראל", "נצטוו –

מלחמת להיות צריכים מלך של ההגדרה עצם מצד

נדרשים31עמלק המקדש, בית ולצורך הבחירה, בית ובניית

מלך עמלק.32מינוי ומלחמת

הפסוקים את ב' בהלכה הרמב"ם מצטט 33[ולפיכך

אויביו מכל מסביב לו הניח וה' בביתו המלך ישב כי "ויהי

ארזים...": בבית יושב אנכי הנביא נתן אל המלך ויאמר

על רק איננה הפסוק מן כךxcqההוכחה לשם – המצוות

מכל לכם "והניח הגמרא שמצטטת בפסוקים היה די

כך על אלא – ה'..." יבחר אשר המקום והיה אויביכם...

והכרתתו: עמלק ומלחמת "מלך" מצוות בקיום פרט שזהו

ישב כי וה'jlnd"ויהי elבביתו, gipdויאמר מסביב...

jlnd"...34.[

" כל את הרמב"ם מציין מדוע מובן zeevndבכך yely"

– המקדש בניית של במצותֿעשה וגם מלכים בהלכות

בזו זו וכרוכות תלויות שהן .35מפני
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ענין):29) אותו ממש שאינו (אף זה jlnמעין iepina,ישראל מלך –

ועוד. השבטים. כל על בקרן, נמשח דוד, מבית

wlnra.ועוד יחיד. דכל המן, בימי שאול, דיהושע, באופן –

g"adiaaכשחסרו ראשון, בית וכו', משכן –ea.ועוד ב"ש. דברים, ה'

תכלת ציצית, תש"י. לאחרי בפ"ע, תש"ר ולדוגמא: – מצות בשאר ועד"ז

ואכ"מ. בציצית.

דבהערה30) הדוגמאות וראה – לעכב גם או לכתחילה, רק שיהי' ואפשר

מ"גֿד) פ"א (מדות במשנה דמ"ש די"ל (215 (ע' חי"ח לקו"ש וראה הקודמת.

לרמז לאח"ז) שמפרשם (אף היו" שערים "שבעה – כו'" היו שערים "חמשה

שער דין מהם לא' אין השערים כל ישנם שלא וכ"ז אחת מציאות הם שכולם

כו'). מקלט ערי שש ב. ט, מכות (וע"ד

גו'",31) הרוחות אלקי ה' "יפקוד טזֿיז) כז, (פנחס משה שכשבקש להעיר

התורה ובמפרשי ובספרי גו'" לפניהם יבוא ואשר לפניהם יצא "אשר אמר

כדרך "לא שם ובפרש"י למלחמה, חיילותיהןiklnשהוא משלחין כו' האומות

שבגמרא ולהעיר כו'"*. בדוד וכן יהושע. שעשה וכדרך כו', למלחמה

מלחמת לפני הוא מלך שמינוי לראי' הביאו שם (ראה) ובספרי שם) (סנהדרין

אלא כסא ואין בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד כי אומר "כשהוא עמלק

,(79 הערה וראה 78 הערה לקמן (נסמן רז"ל דרשו ע"ז והרי כו'", שנאמר מלך

.34 הערה לקמן בשלח. ס"פ רמב"ן וראה עמלק. במחיית תלוי שלם שהכסא

כו'"32) במלך אלא העזרות ועל העיר על מוסיפין ש"אין מזה להעיר

הדיעה לפי וגם הי"א). פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם במשנה. א יד, (שבועות

" א) (טז, שם ד"למצוהzg`aבגמרא שם) (שבועות הריטב"א כ' אלו", מכל

שם. לסנהדרין צפע"נ וראה כולהו". בעי'

כלל קמסתפק דלא הש"ס דמשמעות כ', שם סנהדרין לע"י יעקב בעיון

דהעמדת דפשיטא דמילתא לפי מלך העמדת קודם תחלה ביהמ"ק לבנות אי

סק"ח ס"א ח"ב הלוי בית בשו"ת הוא ועד"ז א). (ד, בב"ב כדאיתא קודם מלך

במלך. אלא העזרה לקדש דא"א הנ"ל מצד קודם דמלך לי' דפשיטא (בהגהה),

(ובפרט מהגמ' דמשמע וגם לי'. מסתפק בזה דגם שם, לע"י בהרי"ף אבל

מצד ב) פועל, – המצוה קיום מצד א) גם: הוא דשייכותם הנ"ל) מפרש"י

דמבלי המציאות מצד רק ולא עמלק. של זרעו והכרתת מלך שישנו הנפעל

ח"ג ממו"נ ולהעיר .35 ,34 הערה לקמן וראה וכיו"ב. העזרה לקדש א"א מלך

פמ"ה.

בתחלתו.33) ז ש"ב

הצבור34) על חובה "שהם המ"ע חלק סוף בסהמ"צ הרמב"ם עפמש"כ

עמלק" של זרעו והכרתת מלך והקמת הבחירה בית בנין כמו ואיש איש כל לא

נעשה דאז כיון הוא הבחירה בית ובנין עמלק במחיית במלך הצורך אם יל"ע

דגדר בכניסתםxeavהשלימות שנצטוו מה לפ"ז (דוקא)ux`l[ויומתק

צפע"נ שו"ת ב. צ, מהד"ת הי"א. פ"י ברכות הל' (לרמב"ם בצפע"נ עפמ"ש

אבל צבור] גדר נעשו דוקא לא"י דכשנכנסו סקמ"ג) תשי"ד) (נ.י. ווארשא

שייכות אלו דמצות או מבהשאר. מלך מינוי במצות צבור דין שונה לפי"ז

(שמואל ברד"ק וכמ"ש הרמב"ם שהביא הכתובים כפשטות למלך, במיוחד

לסנהדרין צפע"נ (וראה כו' ישראל את ולצוות לעשות מוטל המלך דעל שם)

– בשלח ס"פ רמב"ן סתל"ה). – (בהשלם סרצ"ט היראים דעת וע"ד שם).

לשון וראה הצבור**. על מצות נק' זה ומצד חייב. דהמלך עמלק מחיית לענין

עמלק. מלחמת לענין שם) (ובה"ה מלכים מהל' רפ"ה הרמב"ם

מצד35) א) אופנים: בג' י"ל אלו מצות דג' דהשייכות נמצא כהנ"ל ולפי

בנין חיוב וזמן מלך. מינוי לאחר הוא עמלק של זרעו הכרתת חיוב דזמן הזמן,

דקיום המצוה, קיום מצד ב) עמלק. מלחמת לאחר הוא הבחירה zevnבית

(ועד"ז עמלק ומלחמת מלך מינוי מצות קיום לאחר הוא הבחירה בית בנין

קיום דשלימות הכרתתzevnלאידך, גם לאח"ז מקיימים כאשר היא מלך מינוי

כאשר הבחירה דבית בהחפצא שלימות ג) הבחירה). בית ובנין עמלק של זרעו

מלך גדר שלימות לאידך (וכן עמלק ומלחמת מלך מינוי לאחר נעשה הוא

משנת"ל לפי ובפרט הבחירה). בית ובנין עמלק מלחמת הוא לאח"ז כאשר

.32 הערה

בהמציאות רק כ"א קיומם, בסדר תלוי' אינה החפצא דשלימות י"ל אבל

ש – בתש"ר ודוגמא הג'. אודכל שנים", יהיו עיניך שבין זמן ש"כל מספיק

) ע"י לאות "והי' גם ב-הקדיםxcdeשצ"ל ונפק"מ עיניך". בין ולטוטפות (

צריך האם – evlgl47תש"ר ע' חי"ט לקו"ש וראה ותש"ר. תש"י ולהניח

ואילך.

נפעל. ג) פעולה, ב) הפועל, מצד א) הנ"ל: אופנים ג' יותר פשוט בסגנון
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"Â�È·¯
בית הלכות בתחילת ההלכות המשך גם מובן זה לפי

שנאמר מוכן... לה' בית לעשות עשה "מצותֿ הבחירה:

משכן בתורה נתפרש "וכבר וממשיך: מקדש", לי ועשו

בניית מצוות כלומר, שעה...". לפי והיה רבינו משה שעשה

רבינו משה שעשה המשכן על גם מוסבת לה'" .36"בית

בשתי כרוכה המקדש בית בניית שמצוות וכיוון

מינוי מצות בקיום צורך יש ולקיומה האחרות, המצוות

לומר הכרח עמלק, ממלחמת "בהניח" של ובענין מלך,

המקדש. בתי בכל גם היה שכך

" אשר מצוות" "שלוש שאלה למרות eehvpכלומר,

כניסתן בשעת עלux`lישראל הציווי לגבי רק זה הרי ,"

yely lkציווי כוללת לה'" "בית בניית מצות אך המצוות.

cg`הדורות כל37לכל את הכולל – מקדש" לי "ועשו –

מובן38הבנינים ולכן משכן39, או מקדש כל בניית שגם ,

מכל ו"הניח... מלך של הענינים לאחר היתה לפניֿכן

בזו". זו ש"תלויות מכיוון מסביב", אויביך

עצמו המקדש בית בנין ששלימות כשם ixeclאך

zexec40המקדש "שנבנה עולמים בית בבנין רק היא ,

מינוי הקודמים: לתנאיו פרטיו לגבי גם כך בירושלים",

ששלימותן עמלק, ומלחמת עלֿידי41מלך דוקא נגרמה

בירושלים. המקדש בנין

מקדש" לי "ועשו הפסוק את הרמב"ם מצטט זו מסיבה

משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר מיד וממשיך

משכןֿמשה, על חל כפשוטו הציווי שעה": לפי והי' רבינו

תנאיה, לכל לה'" "בית בניית מצות את קיימו בכך וגם

הרמב"ם כדברי היה", מלך רבינו ש"משה והדבר42מפני ,

"ויחלש עמלק: ממלחמת מנוחה לאחר את43היה יהושע

חרב" לפי עמו ואת "ועשו44עמלק על הציווי נשאר ומאז .

לתמיד.ycwnלי "

.Á
"...‰˘Ó ‰˘Ú˘ ÔÎ˘Ó"

בהתחילו הרמב"ם, בדברי ההרחבה מובנת זה לפי

ובהמשיכו שעה" לפי והיה רבינו משה שעשה ב"משכן

עשרה ארבע בגלגל המשכן העמידו לארץ שנכנסו "כיוון

של שהציווי מסביר, הוא בכך ושחלקו". שכבשו שנה

היה משה במשכן מקדש" לי ושקיימוהוzexecl"ועשו ,

הקיום: באופן רק הוא ההבדל משכן...". "העמידו כאשר

"ממסע חונה והיה במדבר נבנה משה שעשה המקדש

(אהל "משכן" של באופן היה הוא ולפיכך רק45למסע", ,(

כאשר גם המשיך וקיום חיוב של זה ואופן שעה". "לפי

לפני שעה". "לפי בבחינת שם היו עוד כל לארץ", "נכנסו

שכבשו שנה עשרה "ארבע היהewlgyeסיום ויהושע ,"

jln46.
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ד"ועשו36) הציווי קיום נגמר לא שבזה מוכח שעה לפי שהי' מכיון אלא

ברמב"ם. הפי' כפשטות מקדש" לי

"לעשות37) כ' לדורות המ"ע בתוכן כשמדבר כאן iil'ולכן zia,*"'כו

"לבנות כ' מלכים הל' בריש dxigadמשא"כ zia.57 הערה לקמן וראה ."

ובמנין המקדש". בית "לבנות כ' ביהב"ח להל' שבהכותרת שבהמצות ולהעיר

והערה 91 ע' חי"ז לקו"ש וראה הבחירה". בית "לבנות היד ספר בריש המצות

וש"נ. .143 ע' שם ואילך 140 ע' חי"ט .93

הוא38) מקדש לי דועשו יד) (פי' ראה לספרי רב דבי ספרי עד"ז ראה

כו'. מקודש מקום לעשות חייבים שעה דמאותה ולדורות שעה לאותה ציווי

כוונת זוהי ואולי שם. ביהב"ח הל' ריש ספר קרית עה"כ. פרשתנו ובאוה"ח

למשכן הן מקום לכל הוא כלל קרא דהאי "משמע ביהב"ח הל' בריש הכס"מ

הל' המורי' הר וראה עולמים". לבית בין וגבעון ונוב לשילה בין שבמדבר

סק"ב**. שם ביהב"ח

ברמזי מקדש" לי "ועשו הכתוב הביא הוא שגם אף הסמ"ג, דעת משא"כ

וגם גו'". יבחר אשר המקום והי' "ונא' שם ממשיך א) הרי: (קסג) מ"ע

משא"כ עה"פ). פרש"י (ראה תעשו" וכן "וגו' כ' מקדש" לי "ועשו בהכתוב

עד הגיעה לא ביהב"ח בנין של זו מצוה "זמן בפנים שם מלשונו ב) ברמב"ם.

לתרץ שיש אף שם). כס"מ (וראה מצוה הי' לא שלפנ"ז משמע כו'". דוד ימי

בית בנין מצות זמן שג'דוקאdxigadשכוונתו לההתחלה בהמשך קאי שהרי ,

מצות (ש"ג' זה רק חשיב הבית בנין שבמצות מזה מ"מ אבל נצטוו. מצות

כהרמב"ם. ס"ל דלא משמע כברמב"ם ולא נצטוו")

בו39) מקריבים להיות "מוכן הוא ליי'" בית "לעשות דהמ"ע ומכיון

וגבעון ונוב שילה במשכן, דגם י"ל בשנה" פעמים שלש אליו וחוגגין קרבנות

שלא כאן שיבאר או ט) טז, (ראה הרמב"ן דברי וידועים לרגל. עלי' מצות הי'

ביהב"ח הל' המורי' הר וראה ח). יב, שם (וראה כו' לרגל לעליות יתחייבו

ואכ"מ. ועוד. סק"א. בתחילתו

ה"ג.40) פ"א ביהב"ח בהל' הרמב"ם לשון ראה

וקיימו41) נצטוו zevn.35שאז הערה דלעיל הב' באופן המעלה – אלו

ע"י נעשה כי שלימות תוס' בזה שגם שמובן אף והג'. הא' באופן משא"כ

כו'.devndקיום

ולהעיר42) רע"א. טו, שבועות (ור"ח) פרש"י הי"א. פ"ו ביהב"ח הל'

אני אשר "ככל למשה ממ"ש נלמד העזרה לקדש כו' מלך שצריכים שזה

שם. ורמב"ם כבגמרא הי' מלך רבינו דמשה כו'" אותך מראה

יג.43) יז, בשלח

הי'44) שלא זרעוzzxkdאף נמחה לא ראשון מקדש לפני גם הרי עמלק,

ובחדא"ג ואילך. סע"א כא, ב"ב וראה ועוד. יז. ל, כז. ש"א ראה עמלק, של

"אך מלך לענין עד"ז שם סנהדרין צפע"נ וראה שם. רב דבי ספרי סנהדרין.

הוה". לא המשיח ימות ועד בזה חטאו

על45) ו"משכן" ה"משכן" על "אהל" קאי ובפשטות ו. ז, ב שמואל ראה

ובכ"מ. א. רמא, זח"ב וראה שם. פרש"י ועי' "שילה".

ה"ג.46) שם מלכים הלכות רמב"ם

.23 dxrd l"pk ,epiptl v"ndqa k"`yn .gt`we xilrd ze`ved d`x ± "'ek dcear zia" 'k r"n v"ndqa oke (*

.d ,ai d`x ipewfgn xirdl (**

dnexz zyxt - zegiyÎihewl

ישראל היו שם לשילה": באו שלxzei"ומשם במצב

לאחר זה היה ישראל. בארץ ואזeyakyewlgye47מנוחה ,

שם שנהziaבנו ו"שס"ט כמקודם. אהל ולא אבנים, של

שילה" משכן .48עמד

ובנו לנוב... ובאו חרב עלי "וכשמת כך: אחר גם אך

נוב וימי לגבעון... ובאו חרב שמואל וכשמת מקדש שם

וגבעון נוב לגבי גם כלומר, שנה". וחמישים שבע וגבעון

שם "ובנו הרמב"ם שםycwnאומר היה שלא למרות ,"

גדולה" "במה נקראים הם מקומות ובמספר מפני49הארון ,

אז בניית50שגם חובת היהycwnd51חלה שלא כיוון אך .

מנוחה של מצב נובzhlgenזה ב"ימי לכן ממלחמה,

"בית זה אין לביתminlerוגבעון" באו "ומגבעון – "

דוד אצל בשלמות "מלך" של הענין היה שאז עולמים",

עמלק ממלחמת שלימה מנוחה היתה וכן .52ושלמה,

.Ë
˘ÂÏ˘ ÏÎ ÂÓÈÈÂ˜ ¯·Î "ı¯‡Ï Ô˙ÒÈ�Î ˙Ú˘·"

˙ÂÂˆÓ‰
בתחלת הרמב"ם מדבר מדוע מובן, הנ"ל כל לפי

מצטט הוא ומדוע מצוות", "שלוש כל על מלכים הלכות

הפסוק את ולא שמה", ובאת תדרשו "לשכנו הפסוק את

עולמים בית על מפורש פסוק לא ואף מקדש" לי .53"ועשו

לאחר לארץ", כניסתן ש"בשעת התקופה על מדבר הוא

המצוות שלוש כל התקיימו כבר ואז וחילוק, כיבוש

שיא אם גם בזה", זה "תלויין הן אשר בהן, שנצטוו

בירושלים המקדש בית בבנין היתה :54שלמותן

שנות י"ד לאחר אהל, ולא בית, זה היה כבר אז גם

וחילוק של55כיבוש מצב והיהdgepnהיה ישראל, בארץ

שנתמנה יהושע, באמצעות רבינוjlnlזה משה ידי עלֿ

להתקיים שצריכה כפי דינו, לדורותzevnובית מלך מינוי

נביא" ועלֿפי זקנים שבעים של דין בית זאת56"עלֿפי [כל

רק שהיה המשכן dryלעומת itl,(למסע (ממסע במדבר ,

מינוי עלֿידי איננה משה ומלכות מנוחה, של במצב לא

מלך] מינוי מצות של לפרטים .57בהתאם

.È
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï ÌÈ·Â˘Á ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ÈË¯Ù

המובאת ההלכה על לשאלה גם להשיב ניתן זה לפי

להלכה ממנה ללמוד ניתן ומה הבחירה, בית מהלכות לעיל

כדלהלן: למעשה,

פוסק תבנית58הרמב"ם בית שיעשה לאדם "ואסור :

כל ואם העזרה". כנגד חצר אולם תבנית אכסדרא היכל
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שבגמראוא47) הכתובים מב' הרי עמלק, מלחמת לאחר היא שהמצוה ף

" מלכים) הל' מכלgipde(ורמב"ם (ובפרט`mkiaieלכם כו'" המקום והי' גו'

וראה גו'". בארץ וישבתם הירדן את "ועברתם היא הכתוב התחלת שבפשטות

"וה' לארץ) בכניסתם ד"ה שם סנהדרין אויביו"gipdפרש"י מכל מסביב לו

דבי ספרי שם. סנהדרין חדא"ג וראה דמנוחה. למצב שייך הבית שבנין מוכח

– אויביך מכל ה"א לך בהניח והי' שם) בדק"ס (הובא מהגי' ולהעיר שם. רב

הכתוב המשך הובא (לא לפנינו ראה ובספרי עמלק. במחיית תצא דפ' הכתוב

אתכם. מנחיל ה"א אשר לפנ"ז) התיבות כ"א גו'" לכם "והניח

היינו48) תקרה", שם היתה ולא עליו המשכן יריעות "ופרשו מוסיף אבל

.55 הערה לקמן וראה ממש. קבוע בית הי' לא שעדיין

ובכ"מ.49) ב. ט, מגילה מאירי וראה ספי"ג. זבחים תוספתא ד. ג, מ"א

(50" כתב (וכ"כepaeולכן אבנים בנין שם שהי' שמשמע מקדש" שם

בפיה"מ כמ"ש המשכן – אוה"מ שם שהקימו ולא ב), לח, פסחים רש"י

שם. זבחים תפא"י וראה מכ"מ. וכדמשמע מ"ז. פי"ד זבחים במשנה להרמב"ם

סק"ד. שם המורי' הר

הגמרא51) לשון (ראה שמואל ע"י נבנה ונוב מלך, צריך לזה גם אם וצ"ע

וש"נ) סע"ב קיח, ושנהjlny(זבחים וגבעוןjlnyשמואל, ושמואל), שאול

הר תתעא. ב"א הדורות סדר פי"ג. ס"ע ראה דוד, או שאול (שמואל*) ע"י

" אם תלוי ואולי ועוד. סק"ה. שם שאזycwnשםepaהמורי' כאן) (כרמב"ם "

שרק או למלך. המשכן.eniwdצריך – האה"מ

רפי"א52) כברמב"ם השלישי בית בבנין אלו מצות דג' הסדר וכ"ה

שם: ובה"ד המקדש. ובונה וכו' המשיח המלך מלכים jlnמהלכות cenri

כו' זרעו הכרתת ולאחר עמלק מלחמת כולל – (סתם ה' מלחמות וילחום כו'

(תיבות שסביביו" האומות כל ונצח והצליח עשה "אם כו' (– דמנוחה ומצב

שם המורי' הר וראה במקומו. מקדש ובנה – אז – הצנזור) ע"י נשמטו אלו

סק"ב.

ביהב"ח מהל' פ"ו (רמב"ם וכו' מלך שם הי' דלא שני לבנין בנוגע אבל

דאין י"ל אולי כו'"), ראשונה בקדושה נתקדשה "ובמה שם (וברמב"ם הי"ד

ציון דרישת קונטרס וראה הא'. המקדש דבית המשך שהוא כיון צריך

פ"א מלכים הלכות מרמב"ם ולהעיר בתחילתו. דוד שאילת בשו"ת וירושלים

וראה שם. ובה"ט כו'" ולבניו לו המלכות והרי וכו' דוד שנמשח "כיון ה"ז

ואכ"מ. ועוד. שם. סנהדרין צפע"נ

בסופו.53) שם רב דבי ספרי ראה

כתוב54) הביא לא מ"מ הבחירה", ב"בית מדבר שהרמב"ם אף והיינו

yxetn.וכדלקמן שילה. משכן מרומז שבו כתוב אלא הבחירה, בית על

והיא55) וגבעון) ונוב בגלגל (משא"כ הבמות נאסרו לשילה כשבאו ורק

ושם ואילך. א קיט, שם גמרא וראה ב) קיב, זבחים (משנה כו' מנוחה היתה

שילה "נקרא שם ובפיה"מ שילה". זו "דנחלה דיעה גם ט) יב, ראה (ובספרי

ובית שילה זה ה"א יבחר אשר המקום אלא ב) (כו, תבוא ספרי וראה כו'". בית

הרי"פ ביאור וראה עולמים. ובית שילה הושוו ובכ"מ שם. רמב"ן עולמים.

ואילך. 79 ע' חכ"ד לקו"ש וראה ובכ"מ. פדֿפה. מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא

ה"ג.56) פ"א מלכים הל' רמב"ם

הרמב"ם57) כ' ביהב"ח דבהל' הרמב"ם לשון שינוי מובן עפכהנ"ל

"zeyrl'דל א) עז, ב. ג, (מהד"ת הצפע"נ וכ' "לבנות", מלכים ובהל' בית",

ד"ה פי' "לבנות" ול' "שיהי'" פי' היא"לעשות" ביהב"חoipadמצוה בהל' :"

"בית וכמ"ש הזמנים (שבכל ביהמ"ק בנין דמצות התוכן (כנ"לiil'מבאר

כ' ולכן כו'"), אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן (37 הערה

בהל' משא"כ ואילך). 120 ע' חי"א לקו"ש בארוכה (ראה "לעשות"** הלשון

"לבנות", כ' לארץ" כניסתן בשעת ישראל שנצטוו מצות ב"ג' שמדבר מלכים

קיום כ"א הבית, בנין מצות (תוכן) בעצם לא היא שם המצוה הוספת zevnכי

oipaהבחירה (אבלxg`lyzevnבית עמלק של זרעו והכרתת מלך, מינוי

ומקדש. דמשכן החילוק שזה דכתב דבריו, בהמשך ב ג, שם מצפע"נ להעיר

ואכ"מ).

ב.58) כח, מנחות א. מג, ע"ז א. כד, מר"ה ה"י. פ"ז הבחירה בית הל'

.r"qn (gk) ` l`eny hewlid t"r (*

."zepal" :epiptly miqetca k"`yn .gt`w z`veda my v"ndqa d"ke (**



כי dnexz zyxt - zegiyÎihewl

ישראל היו שם לשילה": באו שלxzei"ומשם במצב

לאחר זה היה ישראל. בארץ ואזeyakyewlgye47מנוחה ,

שם שנהziaבנו ו"שס"ט כמקודם. אהל ולא אבנים, של

שילה" משכן .48עמד

ובנו לנוב... ובאו חרב עלי "וכשמת כך: אחר גם אך

נוב וימי לגבעון... ובאו חרב שמואל וכשמת מקדש שם

וגבעון נוב לגבי גם כלומר, שנה". וחמישים שבע וגבעון

שם "ובנו הרמב"ם שםycwnאומר היה שלא למרות ,"

גדולה" "במה נקראים הם מקומות ובמספר מפני49הארון ,

אז בניית50שגם חובת היהycwnd51חלה שלא כיוון אך .

מנוחה של מצב נובzhlgenזה ב"ימי לכן ממלחמה,

"בית זה אין לביתminlerוגבעון" באו "ומגבעון – "

דוד אצל בשלמות "מלך" של הענין היה שאז עולמים",

עמלק ממלחמת שלימה מנוחה היתה וכן .52ושלמה,

.Ë
˘ÂÏ˘ ÏÎ ÂÓÈÈÂ˜ ¯·Î "ı¯‡Ï Ô˙ÒÈ�Î ˙Ú˘·"

˙ÂÂˆÓ‰
בתחלת הרמב"ם מדבר מדוע מובן, הנ"ל כל לפי

מצטט הוא ומדוע מצוות", "שלוש כל על מלכים הלכות

הפסוק את ולא שמה", ובאת תדרשו "לשכנו הפסוק את

עולמים בית על מפורש פסוק לא ואף מקדש" לי .53"ועשו

לאחר לארץ", כניסתן ש"בשעת התקופה על מדבר הוא

המצוות שלוש כל התקיימו כבר ואז וחילוק, כיבוש

שיא אם גם בזה", זה "תלויין הן אשר בהן, שנצטוו

בירושלים המקדש בית בבנין היתה :54שלמותן

שנות י"ד לאחר אהל, ולא בית, זה היה כבר אז גם

וחילוק של55כיבוש מצב והיהdgepnהיה ישראל, בארץ

שנתמנה יהושע, באמצעות רבינוjlnlזה משה ידי עלֿ

להתקיים שצריכה כפי דינו, לדורותzevnובית מלך מינוי

נביא" ועלֿפי זקנים שבעים של דין בית זאת56"עלֿפי [כל

רק שהיה המשכן dryלעומת itl,(למסע (ממסע במדבר ,

מינוי עלֿידי איננה משה ומלכות מנוחה, של במצב לא

מלך] מינוי מצות של לפרטים .57בהתאם

.È
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï ÌÈ·Â˘Á ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ÈË¯Ù

המובאת ההלכה על לשאלה גם להשיב ניתן זה לפי

להלכה ממנה ללמוד ניתן ומה הבחירה, בית מהלכות לעיל

כדלהלן: למעשה,

פוסק תבנית58הרמב"ם בית שיעשה לאדם "ואסור :

כל ואם העזרה". כנגד חצר אולם תבנית אכסדרא היכל
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שבגמראוא47) הכתובים מב' הרי עמלק, מלחמת לאחר היא שהמצוה ף

" מלכים) הל' מכלgipde(ורמב"ם (ובפרט`mkiaieלכם כו'" המקום והי' גו'

וראה גו'". בארץ וישבתם הירדן את "ועברתם היא הכתוב התחלת שבפשטות

"וה' לארץ) בכניסתם ד"ה שם סנהדרין אויביו"gipdפרש"י מכל מסביב לו

דבי ספרי שם. סנהדרין חדא"ג וראה דמנוחה. למצב שייך הבית שבנין מוכח

– אויביך מכל ה"א לך בהניח והי' שם) בדק"ס (הובא מהגי' ולהעיר שם. רב

הכתוב המשך הובא (לא לפנינו ראה ובספרי עמלק. במחיית תצא דפ' הכתוב

אתכם. מנחיל ה"א אשר לפנ"ז) התיבות כ"א גו'" לכם "והניח

היינו48) תקרה", שם היתה ולא עליו המשכן יריעות "ופרשו מוסיף אבל

.55 הערה לקמן וראה ממש. קבוע בית הי' לא שעדיין

ובכ"מ.49) ב. ט, מגילה מאירי וראה ספי"ג. זבחים תוספתא ד. ג, מ"א

(50" כתב (וכ"כepaeולכן אבנים בנין שם שהי' שמשמע מקדש" שם

בפיה"מ כמ"ש המשכן – אוה"מ שם שהקימו ולא ב), לח, פסחים רש"י

שם. זבחים תפא"י וראה מכ"מ. וכדמשמע מ"ז. פי"ד זבחים במשנה להרמב"ם

סק"ד. שם המורי' הר

הגמרא51) לשון (ראה שמואל ע"י נבנה ונוב מלך, צריך לזה גם אם וצ"ע

וש"נ) סע"ב קיח, ושנהjlny(זבחים וגבעוןjlnyשמואל, ושמואל), שאול

הר תתעא. ב"א הדורות סדר פי"ג. ס"ע ראה דוד, או שאול (שמואל*) ע"י

" אם תלוי ואולי ועוד. סק"ה. שם שאזycwnשםepaהמורי' כאן) (כרמב"ם "

שרק או למלך. המשכן.eniwdצריך – האה"מ

רפי"א52) כברמב"ם השלישי בית בבנין אלו מצות דג' הסדר וכ"ה

שם: ובה"ד המקדש. ובונה וכו' המשיח המלך מלכים jlnמהלכות cenri

כו' זרעו הכרתת ולאחר עמלק מלחמת כולל – (סתם ה' מלחמות וילחום כו'

(תיבות שסביביו" האומות כל ונצח והצליח עשה "אם כו' (– דמנוחה ומצב

שם המורי' הר וראה במקומו. מקדש ובנה – אז – הצנזור) ע"י נשמטו אלו

סק"ב.

ביהב"ח מהל' פ"ו (רמב"ם וכו' מלך שם הי' דלא שני לבנין בנוגע אבל

דאין י"ל אולי כו'"), ראשונה בקדושה נתקדשה "ובמה שם (וברמב"ם הי"ד

ציון דרישת קונטרס וראה הא'. המקדש דבית המשך שהוא כיון צריך

פ"א מלכים הלכות מרמב"ם ולהעיר בתחילתו. דוד שאילת בשו"ת וירושלים

וראה שם. ובה"ט כו'" ולבניו לו המלכות והרי וכו' דוד שנמשח "כיון ה"ז

ואכ"מ. ועוד. שם. סנהדרין צפע"נ

בסופו.53) שם רב דבי ספרי ראה

כתוב54) הביא לא מ"מ הבחירה", ב"בית מדבר שהרמב"ם אף והיינו

yxetn.וכדלקמן שילה. משכן מרומז שבו כתוב אלא הבחירה, בית על

והיא55) וגבעון) ונוב בגלגל (משא"כ הבמות נאסרו לשילה כשבאו ורק

ושם ואילך. א קיט, שם גמרא וראה ב) קיב, זבחים (משנה כו' מנוחה היתה

שילה "נקרא שם ובפיה"מ שילה". זו "דנחלה דיעה גם ט) יב, ראה (ובספרי

ובית שילה זה ה"א יבחר אשר המקום אלא ב) (כו, תבוא ספרי וראה כו'". בית

הרי"פ ביאור וראה עולמים. ובית שילה הושוו ובכ"מ שם. רמב"ן עולמים.

ואילך. 79 ע' חכ"ד לקו"ש וראה ובכ"מ. פדֿפה. מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא

ה"ג.56) פ"א מלכים הל' רמב"ם

הרמב"ם57) כ' ביהב"ח דבהל' הרמב"ם לשון שינוי מובן עפכהנ"ל

"zeyrl'דל א) עז, ב. ג, (מהד"ת הצפע"נ וכ' "לבנות", מלכים ובהל' בית",

ד"ה פי' "לבנות" ול' "שיהי'" פי' היא"לעשות" ביהב"חoipadמצוה בהל' :"

"בית וכמ"ש הזמנים (שבכל ביהמ"ק בנין דמצות התוכן (כנ"לiil'מבאר

כ' ולכן כו'"), אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן (37 הערה

בהל' משא"כ ואילך). 120 ע' חי"א לקו"ש בארוכה (ראה "לעשות"** הלשון

"לבנות", כ' לארץ" כניסתן בשעת ישראל שנצטוו מצות ב"ג' שמדבר מלכים

קיום כ"א הבית, בנין מצות (תוכן) בעצם לא היא שם המצוה הוספת zevnכי

oipaהבחירה (אבלxg`lyzevnבית עמלק של זרעו והכרתת מלך, מינוי

ומקדש. דמשכן החילוק שזה דכתב דבריו, בהמשך ב ג, שם מצפע"נ להעיר

ואכ"מ).

ב.58) כח, מנחות א. מג, ע"ז א. כד, מר"ה ה"י. פ"ז הבחירה בית הל'

.r"qn (gk) ` l`eny hewlid t"r (*

."zepal" :epiptly miqetca k"`yn .gt`w z`veda my v"ndqa d"ke (**
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של בקטגוריה נכללים המנויים וחליםycwnהבנינים

מצוות את קיימו מהם אחד ובכל בהתאם, הדינים עליהם

העיקריים הענינים היו זאת אשר עד מקדש", לי "ועשו

למשכן בדומה הרמב"ם59שבו שכותב כפי "ועושין60, :

החצר קלעי כעין ממנו רחוקה להיכל סביב אחרת מחיצה

אהל חצר כעין שהוא זו במחיצה המוקף וכל במדבר שהיו

עזרה" הנקרא הוא .61מועד

גם חל תבנית..." "בית לעשות שהאיסור לומר יש הרי

המשכן תבנית עשיית שילה62על משכן נוב63של ושל ,

.64וגבעון

.‡È
˙ÂÈ�ÁÂ¯· ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘

הענינים: בפנימיות לכך ההסבר

בספרי מוסבר המצוות, שלוש של וסדרן תוכנן לגבי

היראה,65חסידות דרגת היא מלך" עליך תשים ש"שום

שאת, ביתר ה' את ירא שהוא הוא "מלך" של שענינו מפני

היראה מועברת המלך ובאמצעות הקב"ה, כלפי מתבטל

העם לכל .66וההתבטלות

"אתכפיא", של ענין יראה, של לדרגה שמגיעים לאחר

" של ענין עמלק, מחיית את לקיים הרע",zxraeצריך

להגיע וצריך ניתן אחרֿכך ורק "אתהפכא". עלֿידי שהוא

"ומקדשי – המקדש בית עלֿידי שבאה עילאה", ל"יראה

שדרגה67תיראו" ,efענין החכמה, מבחינת באה יראה של

משחרב הגלות בזמן גם ודור, דור בכל גם וכך התורה.

הלכה של אמות ד' מענין – המקדש .68בית

בית בניית על הציווי צריכים היו מדוע יובן זה לפי

הראשון) (המקדש המשכן של בפועל הבניה וכן המקדש,

הרמב"ם שמדייק כפי רבינו, משה באמצעות לעבור

"וכבר שעשהבלשונו משכן בתורה epiaxנתפרש dyn:"

ומועברת נמשכת ליראה, מגיעים שבאמצעותה הדעת, כי

משה עלֿידי יהודי הפסוק69לכל שעל שמוצאים כפי ,70

ליראה", אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
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כמקדש59) כו' לבנות חייבים "והכל הי"ב פ"א שם ממ"ש ולהעיר

xacndולהעיר ועוד. הי"א. פ"ז .(42 הערה לעיל (הובא שם הי"א ובפ"ו ."

שם. וברא"ם ט. כה, פרשתנו מפרש"י

ה"ה.60) פ"א שם

שהן61) הדברים הן "ואלו לפנ"ז הרמב"ם מ"ש צע"ק הנ"ל xwirועפ"י

הנקרא והוא כו' הבית הוא`mleבבנין אולם שגם מנין "xwirהבית בבנין

– תבנית בית אדם יעשה לא הנ"ל מגמ' מקורו (ואולי במשכן הי' שלא כיון

אפילו כו' ואע"ג אולם הי' לא במשכן דהא שם ספר קרית וראה אולם). שחשב

משכן בין שינוי ליכא הבית קדושת לענין ליכאהכי במשכן דכמו למקדש

פ"א כלים תוי"ט ובכ"מ. א. ב, מעירובין ולהעיר עיי"ש. כו' קדושות ג' אלא

ואכ"מ. סק"י. שם המורי' הר וראה מקודש. ההיכל ד"ה מ"ט

א"א62) יד) כו, (פרשתנו תחשים מעורות הנעשים העליונות יריעות

ה). כה, פרשתנו פרש"י א. כח, (שבת משה בזמן רק הי' תחש שהרי לעשות

נק' כבר ובזה התחתונים, יריעות הוו האהל דעיקר שם בשבת מוכח אבל

את הרוח קפל דאם א) נד, בהשמטות (הפלאה צפע"נ וראה אהל. המשכן

.487 ע' לקמן וראה כשר. המשכן העליונות היריעות

כמשמעות63) (דלא לחדש ורוצה בזה שקו"ט סק"ו רנד מצוה במנ"ח

לעשות אסור הי' המשכן בזמן בזמנו: רק הוא שהאיסור ושו"ע) הפוסקים

נוב וכן עומד שילה כשהי' וכן לפניו. משמש אז שהי' כיון המשכן כתבנית

דוגמת שהי' תבנית איזה מהזמנים בכ"ז לעשות אסור הי' ב"ר וכן וגבעון

משמש שהי' כיון`fהתבנית האידנא אבל כו', שני בית כשל שני בבית וכן

דעת נגד הרי"ז אבל הזה. הלאו בכלל דאין אפשר לפניו משמשין דאין

בעצמו), שם (כמו"ש עכשיו גם דאסור ס"ח סקמ"א יו"ד טושו"ע הפוסקים

כ' סיו"ד או"ח אפרים בית ובשו"ת אסור. כו' המשכן דמות דגם י"ל וא"כ

וגם ראשון. בית בתבנית גם הוא האיסור (למסקנא) והרמב"ם רש"י דלדעת

משכן. בתבנית גם שאסור י"ל דבריו עפ"י

"דהיו הבנינים כל אסור שעכשיו לומר דא"א הקשה שם במנ"ח והנה

גופא מזה אבל תבניתו". לידע כדי ג"כ שילה המשכן צורת חז"ל לנו מודיעים

וכדמוכח המשכן כמו הי' כו' ורחבו ארכו שמדת מוכח מדתו מפורש שלא

הי' שלא לפי (בפשטות) הרי"ז ממש בדומה הי' לא אם וגם שע"ג. מהיריעות

המשכן בנין שבין ההפרש "להבין ד) (צט, ברכה לקו"ת וראה המעכב. שינוי

כמו הפרטים וכל וברחבן בארכן ממש שוין הם לכאורה כי שילה בנין לבין

פא. ע' הרי"פ הנחות אדה"ז מאמרי וראה שילה". בנין נעשה כן המשכן צורת

אה"מ". נגנז כו' שלטו שלא ודוד משה "זה סע"א) (ט, מסוטה ולהעיר

לעולם שעומדין עומדים כו' שטים "עצי ב): מה, (סוכה א עב, יומא וראה

דמות הוא ג"ז ולפי"ז טו*. כו, פרשתנו בחיי רבינו שם). (ובפרש"י ולעולמים"

ר"ה אסרה לא (ד"ה התוס' דעת עפ"י שזהו ואף ית'. לפניו שמשמש שמשי

ר"ן א). מג, ב. (מב, ע"ז מאירי ב. נד, יומא – כרובים ד"ה ב. מג, ע"ז ב. כד,

והאיסו אביי בו חזר לא למסקנא דגם שם) תבניתע"ז בית אדם יעשה ד"לא ר

שם, ר"ה פנ"י ראה – כו' שמשי כדמות – אתי תעשון דלא מטעם הוא כו'"

רש"י, מדברי אך ד"ה שם אפרים בית אביי. אמר ד"ה א

הרמב"ם לשיטת גם שאסור י"ל במחלוקת להרבות דאין הכלל עפ"י הרי

אפרים בית בשו"ת (כמ"ש מקדש מורא מדין שהוא ההלכות מהמשך דמשמע

וכן כמוהו, ירקח אשר "איש לג): ל, (תשא בעה"ת רבותינו וראה שם). ומנ"ח

דרך שאין לפי קטורת jlnגבי ly hiaxya ynzydlשלא חז"ל אמרו וכן

כו'". היכל תבנית בית אדם יעשה

מן64) סתום דילמוד הכלל וע"פ מקדש" שם "ובנו הרמב"ם עפמש"כ

וע"פ שילה. – כהקודמו הוא וגבעון דנוב דמקדש לכאורה י"ל המפורש

שילה משכן בין וא"כ דהמדבר, מועד אוהל הרי"ז (50 (בהערה וכו' פיה"מ

אסור. בלא"ה האוה"מ בין

שזהו יומתק וכו' משכן תבנית לעשות גם אסור שלהרמב"ם הנ"ל ועפ"י

ומנורה שלחן בצורת "שלחן שם) (בהלכה לזה שבהמשך הכלים בדוגמת

בנוגע בתורה המפורש הוא שצורתם מנורה", .okynlבצורת

מלאכי (יד הרמב"ם דמכללי הוא בפירוש הרמב"ם כתבו שלא והטעם

בש"ס. הוזכרו שלא מחודשים דינים מביא שאינו ס"ה) הרמב"ם כללי

תרסז.65) ע' בשלח אוה"ת

מלך.66) מינוי מצות דרמ"צ גם ראה

ב.67) כו, בהר ל. יט, קדושים

א.68) ח, ברכות

פמ"ב.69) תניא

יב.70) י, עקב

.`yz t"x z"dr p"rtv d`xe (*
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בגמרא יראה71שואלים "אטו היא"?72: זוטרתא מילתא

לגבי (=הן), "אין ועונים: היא?) פעוט דבר – יראה וכי =)

הענינים צריכים היו ולפיכך היא". זוטרתא מילתא משה

המשכן לבניית ועד תתאה) (יראה המלוכה התחלת של

רבינו. משה עלֿידי להגיע עילאה) (יראה

בחז"ל נאמר והמקדש המשכן ענין על 73[יתרֿעלֿכן:

ואחד אחד כל בתוך – בתוכם" אלא נאמר לא "בתוכו

למשכןlkyמישראל. עצמו את להפוך וצריך יכול יהודי

כפי שבתוכו, משה מדרגת לו ניתן לכך והכח ומקדש,

הזקן אדמו"ר היראה66שמסביר ואחד אחד כל שלגבי ,

"שואל בפסוק שכתוב כפי זוטרתא", "מילתא היא

jnrn.["

המשכן בניית מצות של השלמות היתה שני, מצד אך,

ובגלוי בשלימות נעשה המלכות ענין כי עולמים, בבית רק

המלך דוד עלֿידי בשיא74רק המלכות של לגילוי עד ,

"יעמוד כאשר בתורה75jlnהשלימות, הוגה דוד מבית

בה לילך ישראל כל ויכוף אביו... כדוד במצוות ועוסק

בדקה ycwnולחזק dpae ...'d zngln meglie76."במקומו

בשלימות מלך של הענין יתקיים זרעו77ואז והכרתת ,

והכסא שלם "השם ויהיה – בשלימות תתבצע עמלק של

הקב"ה,78שלם" של מלכותו גילוי בבנין79– ושלימות

המקדש "מקדש80ביתֿ אשר נצחי, בנין כוננו81, אֿדֿנֿי

ממש.82ידיך" בקרוב בימינו במהרה ,

(e"lyz mixac t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב.71) לג, ברכות

בגמרא72) אבל ועוד. יעקב. עיון בחדא"ג. וכ"ה בע"י. וכ"מ בתניא. כ"ה
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ובכ"מ.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מהנכון ביותר וביותר שבקביעות שיעורים הנלמדים ברבים יהי' שיעור בלימוד קונטרס החלצו, 

ובהסברה שיהי' מובן לכאו"א מהשומעים, והשיעור יהי' מסודר בזמנים שכ"א יוכל לבקרו, ולהטיל בזה 

מעין חובה על כל תושב... שישתתפו בשיעור זה, והרי כבר נאמר בכלל על ד"ת ובפרט על פנימיות התורה, 

הלא כה דברי כאש גו' - שהיא מטהרת, אלא שכיון שהתורה תורת חסד - מטהרה היא בחסד וברחמים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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כד

רבי יונתן, רבי יוחנן

אמר רבי יונתן, הניח מלא מחט גובה מלא מחט, מלא 
קרדום גבוה מלא קרדום. ורבי יוחנן אמר, אפילו הניח 

מלא מחט גובה מלא קרדום1.

מה  רק  שגובה  סובר  נתינה,  לשון   — יונתן  רבי 
שהניח, כי נתינה היא שנותן רק מה שיש לו.

רבי יוחנן — לשון חנינה, סובר שאפילו הניח מלא 
מחט גובה מלא קרדום, כי חנינה היא שנותן יותר ממה 

שיש לו ומה שהניח.
וסימנך — בעל חנן בן עכבור2.

מספר  עכבו"ר,  ב"ן  הוא  יוחנן,  מלשון  חנן,  בעל 
קרדו"ם.

)ליקוטים ואגרות עמ' קיב(

רבי יוסי

קרניו  בין  חבל  וקושרים  רחלים  של  זכר  ומביאים 
לתוך  וזורקו  חבל  של  בראשו  ומסבך  מקל  וקושרים 
הקלל ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ונוטל ומקדש . 
. רבי יוסי אומר, אל תתנו מקום לאפיקורסים לרדות, 

אלא הוא נוטל ומקדש3.

יוס"י — מספרו אלקי"ם, גבורה.
ומילואו, ו"ד ו' מ"ך ו"ד — הוא גם מספר אלקי"ם.

ביחד — הוא מספר במק"ל.
והוא דוקא החושש שאם יקחו האפר מהקלל במק"ל, 
שרומז על דינא קשיא4, יאחזו הקליפות, האפיקורסים, 

בגבורות ודינים.
)תורת לוי יצחק עמ' שעו(

אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי: בבלאי, כל כך אתה 
להקל  לך  שיש  כל  אבא:  אמר  כך  בעירובין?  מחמיר 

בעירובין, הקל5.

ישמעאל הראשון הוא ישמעאל בן אברהם, ונקראים 

1( גיטין ל, ב.
2( וישלח לו, לח.
3( פרה פ"ג מ"ג.

4( זח"ג רח, ב.
5( עירובין פ, א.

על שמו משום שעשה תשובה6.
אם כן, אביו של רבי ישמעאל הוא על דרך אברהם, 

שמדתו חסד.
פ"ו  בן  היה  אברהם  כי  פ"ו,  מספר  יוס"י,  ושמו 

כשנולד ישמעאל7.
מה  והיינו  החסד,  מצד  שהוא  קולא,  הוא  ומצדו 

שאמר כל מה שיש להקל בעירובין הקל.
הראשון  היה  אברהם  כי  דוקא,  בעירובין  זה  ואמר 

שקיים מצות עירובין8 .
)ליקוטים ואגרות עמ' שנג(

אמר לו )רבי יוסי לרשב"ג( . . הגם לכבוש את המלכה 
עמי בבית9.

הוא  גבורה,  של  השם  אלקי"ם,  גימטריא   — יוס"י 
מלכות, שבנינה מהגבורות10 .

ובצ"ה מקומות הלכה כרבי יוסי11, כמספר מלכ"ה, 
היינו מלכות12.

הכולל  עם  מספרן  טהנ"ט,  יוסי,  שלפני  והאותיות 
הוא כמספר אכדט"ם, האותיות שלפני שם אלקים.

)ובאמת אין צריכים לחשוב הכולל, כי שם אכדט"ם 
אינה  אלקים  של  אל"ף  האות  כי  כדט"ם,  הוא  עיקרו 
במ"ם  מתחלפת  המ"ם  כן  שאין  מה  כלל,  מתחלפת 

פתוחה הקודמת למ"ם סתומה(.
והאותיות שאחריו, כזע"כ, מספרן עם הכולל כמספר 

במוכ"ן, האותיות שלאחר שם אלקים13.
)הערות לזהר א עמ' עח, עמ' רלא(

6( בבא בתרא טז, ב.
7( לך לך טז, טז.

8( יומא כח, ב.
9( פסחים ק, א.

10( ניצוצי אורות ריש האד"ר. 
11( מגלה עמוקות אופן קצא.

תפארת  מנחם  תורת  וראה  יוסי.  רבי  מערכת  הדורות  סדר  עיין   )12
יהודה הוא מלכות בהיותה  ועמ' רסה, שרבי  יצחק שמות עמ' כה  לוי 

באצילות, ורבי יוסי הוא מלכות בירידתה לבי"ע.
13( עיין מאורי אור מערכת זע"ם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כה
חוברת ד 

אסרו חג דפסח ]תש"ח[ - פרידה בחרקוב

כפי שכבר כתבתי לעיל, עז רצוני לרשום את מאורעות אותם ימים, ככל שיד זכרוני מגעת. אלא 
שמאז חלפו כבר שמונה שנים, ובשנים ספורות אחרונות אלה חוויתי תלאות כה רבות, עד שדומתני 

שהדברים מתחילים להשתכח קמעה.

במבט1 מבחוץ, מותיר בית הכלא בחרקוב רושם נוח בהרבה מבית הכלא בדנייפרופטרובסק. הוא 
נקי יותר ודומה במקצת למגורים פרטיים, כך שנדמה כאילו מצבם של הנמצאים בתוכו אינו נורא כל כך. 

אולם לאמיתו של דבר אין הדברים כך. מבפנים, כל בתי הכלא הם בסגנון דומה.

גם הפעם יצא בעלי אל המפגש בליווי שומר, והשיחה התקיימה דרך  רשת ברזל.

מראה פניו של בעלי השתנה להחריד מאז הפעם הראשונה שראיתיו. הוא שמח, כמובן, על בואי. 
לשנינו היה קשה מאוד לספר את כל פרטי הדברים, משום שגם כאן כמעט לא הניחו לנו לדבר. בעלי 

לא ידע עדיין מתי עתיד משלוח האסירים לצאת.

בשעת הפרידה בכה בעלי שוב רבות, אך השתדל להתחזק. הוא חבש את כובע הפרווה שלו כך 
שרצועות העור של הכובע כיסו את אוזניו, שלא כדרך חבישתו הרגילה, ובכלל - מצב רוחו היה רע 

מאוד. כואב היה לראות עד כמה התמעט כוחו. הוא רָזָה מאוד.

היציאה לגלות

רציתי לצפות ביציאתו של משלוח האסירים, אך לא נמסר שמה של תחנת הרכבת שדרכה יעבור 
המשלוח, ולא היתה דרך לקבל מידע זה.

התהלכתי איפוא סביב לחצר בית הכלא, וכשהגיעה כבר שעת לפנות ערב, ראיתי משאית יוצאת מן 
החצר - משאית גבוהה, שהיה צורך בסולם כדי לעלות אליה. לרוחב המשאית הותקנו ספסלים מלוחות 
עץ, ועליהם ישבו גברים, כל אחד מהם לבוש בבגדים שהיו ברשותו, אחדים מהם מכורבלים בשמיכות. 
היו ביניהם גם מספר נשים. לא שיערתי כלל שבעלי נמצא בין אנשים אלה, אך בכל זאת התבוננתי היטב 

במשאית, וראיתי שכל האסירים השפילו את ראשיהם כדי שפניהם לא ייראו.

כפי שבעלי סיפר לי לאחר מכן, הוא אכן היה בין האסירים הללו, ואכן במסע זה שולחו האסירים 
מבית הכלא בדרכם למקום גלותם. הם הובלו במשאית אל מחוץ למקום יישוב, והועלו לרכבת שהמתינה 

להם שם. בכך החל מסע הגלות.

]האסירים נסעו כך חודש ימים, מתוכם אחד עשר יום שבהם כלל לא היו ברשותם מים. לימים 
סיפר לי בעלי ברגש רב עד כמה קשה היה לו באותם ימים לקיים נטילת ידים של שחרית. ראיתי שהוא 
אינו יכול לשכוח זאת. התפלאתי מה עשה בעניין מים לשתייה כדי להשקיט את צמאונו, אולם על כך 
הוא השיב בתנועת ביטול, כלאחר יד. אחד החיילים המלווים הוסיף לבעלי מדי פעם כוסות מים, שבהם 
התאפשר לו ליטול את ידיו2 )"אינך יכולה לתאר לעצמך איזה טעם היה לנטילת ידיים זו", אמר לי 

בעלי(. החייל עשה זאת תמורת מעט מזון שנתן לו בעלי מהצידה לדרך שהיתה ברשותו[.

הבטתי אחרי משאית האסירים כל העת, מלווה במבטי את האנשים הסובלים.

בינתיים החשיך היום, ונסעתי בחזרה למקומי - הבית שאליו הגעתי בנסיעתי לחרקוב. עז היה רצוני 

1( מכאן ואילך - המשך הרשימה דלעיל )ע' 000(.
2( להעיר מעירובין כא, ב.

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כו
להישאר במקום יום נוסף כדי לדעת ביתר בירור מה יהיה עם בעלי בימים הבאים, אולם לא יכולתי 

להישאר שם עוד כנסתרת, והרי אסור היה שיוודע על הימצאי במקום.

חזרתי איפוא אל תחנת הרכבת כדי לנסוע בחזרה לביתי. הרכבת אמורה היתה לצאת בשעה עשר 
בלילה, אך למעשה יצאה רק בארבע לפנות בוקר. התחנה לא היתה מחוממת, ומקום לשבת לא היה. 
הנוסעים היו רבים מאוד והכפור היה עז, כך שלא היתה אפשרות לעמוד ברחוב, וכולם נכנסו אל מבנה 

התחנה. התיישבתי איפוא באחת הפינות, נשענת על כרית קטנה שהיתה עמי.

מר רבינוביץ ליווה אותי אל תחנת הרכבת, ולא עזב את המקום עד השעה ארבע לפנות בוקר, לאחר 
שכבר נכנסתי אל הקרון. הכניסה אל הקרון אף היא לא היתה מן הדברים הקלים. הוא, מר רבינוביץ, 
דחף אותי פנימה; בעצמי מן הסתם לא הייתי מוצאת די כוח לשם כך. עד עתה מרגישה אני כלפיו 

הכרת טובה עמוקה על הדרך הנפלאה שבה סייע לי. 

לקראת ערב, לאחר נסיעה בלתי נעימה בעליל, הגעתי לביתי, שבעת רצון על כך שעשיתי כל מה 
שהיה ביכולתי. מעתה נותר לי לעשות רק דבר אחד - להמתין לידיעות על הנעשה עם בעלי.

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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כז

כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
דפנימיות הלב5 – יחידה6; שעל בחי' זו נאמר "בבאה דבבואה 
לית להו"7, ואפילו על דרגות שלמטה מזה הרבה נאמר "וגם 
בשעת החטא היתה באמנה אתו ית'"8, שהיא תמיד בשלימות 
)– נצחי( ואין שייך שמשהו )"אויבים"( ישלטו עלי' ויגעו בה9.
וי"ל שבחינה זו היא ה"משה" שבכל אחד ואחד10, בדוגמת 
משה  תורת  "זכרו  משה,  של  ענינו  הוא  )תורה11(  שהארון 

עבדי"12.
בזה מובן שבשני הזמנים – זמן המשכן וזמן דלעתיד לבוא 
– נמצא הארון )פנימיות דפנימיות הלב, בחי' משה( במקומו 
בדרגתו  הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי: 
בכתבי  )כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של 
האריז"ל14(; וגם בביאת המשיח )בזמן שבו יקויים מ"ש "ומל 
"נקודת  תתגלה  הדקה16(  הקליפה  גם   – לבבך"15  את  ה"א 

פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

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

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

וראה לקמן  עיין שם.  רביעית,  198 שהוא דרגא  לקוטי שיחות חלק טז עמוד  4( ראה 

הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  שם  התורה  אור  א(.  )תמח,  שם  חיים  )תורת  בכ"מ  מהמבואר  להעיר   )6

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

9( דעלי' נאמר )זח"ב קיד, א( אע"ג דאזיל הכא והכא דיוקנא אשתאר בך לעולם – סד"ה 

תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“בזהר  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וראה  מב.  פרק  ריש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
המדבר"  "מקדש   – המשכן  את  לקרוא  מדייק  שהרמב"ם17 
)כי, כידוע, מרמז הרמב"ם בספרו כמה ענינים של קבלה18 – 

ועד"ז בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
למעלה מבחי' “אדם"  היא בחינת “מדבר" שבנשמה, שהיא 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
דיבור  מחשבה  הבחינות  ג'  על  מורה  ש"אדם"  ידוע24  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
נמצא, שבצירוף "מאד", שלמעלה מציור אדם, ההתחלה היא 

אות מ' – מעשה.
דוקא  ביטוי  לידי  בא  נפש  המסירות  ענין  בזה:  הביאור 
בענין המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 
בענין "אין ערוך לך בעולם הזה", שדוקא בעולם הזה הגשמי 
בנוגע  גם  הוא  כן   – שלמעלה  ערוך"  ה"אין  ביטוי  לידי  בא 
פנימיות  של  נפש  המסירות  שכח  שביהודי,  ערוך"  לה"אין 
דפנימיות הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא 

בכח העשי' שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
המשכן  וכלי  חלקי  )ב(  ובגלוי,  במקומו  הוא  שהארון  )א(   –

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה חלק 

ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז פקודי 

)ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

השיחות  ספר  וראה  הרמב"ם(.  של  נכדו  הנגיד,  דוד  ר'  בשם   – רמב"ם  מע'  להחיד"א 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dxenz(iyiy meil)

déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç.xg` wtq jezn cg` wtqa wtzqd - £¨¦£¨¨¦©§¨¥
m`d ,ipyd mb mnede xg` lr ellige mnedy my`a wtzqd mcewy
e` ,oey`x ycwdl aygp `ed ixd envr ipta seb `ed ipydy xg`n
`ed ixd oey`xd ycwzdy dyecw dze`a yecw `edy xg`n

elit`y ,wtzqdl jiynd cere .ipy ycwdl aygpàönéz íà¦¦§¨
øîBìayàì úçà äMeã÷e ïéôeb éðLipyd seba yneg siqeníeMî ©§¥¦§¨©©Ÿ¦

àéääác[dze`ay-]àðîéæ àãç da óñBzéà äMeã÷sqep xak - ¦§©¦§¨¦©¨£¨¦§¨
zg` mrtLîBç,dpey`xd mrta dlligykwtzqdl yi oiicr ¤

,iyily my`a xtkzdy zngn dlerl wzip ipyd my`dy ote`a
md ipyde oey`xd my`dy `vnpeéàî ,úBMeã÷ ézLe ïéôeb éðL§¥¦§¥§©

`a `edy xg`n e` ,oey`x ycwd aygp `ed m`d ,ipyd ly epic
.yneg siqen epi`e ,ipy ycwdl aygp `ed ixd oey`xd gkn

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:oia` iax ixac xe`iaa zxg` oeyl d`ian `xnbd,àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨

éòa[wtzqd-]Bìlçå íîeäå Ba øtkúäì íLà Léøôä ,ïéáà éaø ¨¥©¦£¦¦§¦¨¨§¦§©¥§©§¦§
éñBäå øçà ìò,LîBç ósiqedl jixv m`d ,ipyd mned jk xg`e ©©¥§¦¤

y ote`a wtzqd oke .`l e` ipyd ly epeicta mb ynegeøtkúð¦§©§
milrad÷zéðå øçà íLàamy`äæ[oey`xd],äìBòìjk xg`e §¨¨©¥§¦©¤§¨

,mnedéñBiL eäî.LîBç åéìò ó ©¤¦¨¨¤
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ ïéãä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¥¥¨¦©§¨¥
,oia` iax ly ewitq xwir ednéàaà÷ óebä BúBàa úøçà äMeã÷ ¦§¨©¤¤§©¨

,déì àéòaéîok m` ,ipy e` oey`x ycwdl zaygp `id m`dàì ¦©§¨¥Ÿ
déì éòaéða [wtzqdl el oi`-]íîeä`l` ,xg` lr ellige oey`xd ¦¨¥¥©

`edy llgzde mnedy my`l cnlp epnne ,dlerl wzipy my`a wx
e .dyecw dze`a xg` sebéàa wtzqddúBàa [øçà] (ãçà) óeb ¦©¥§¨

,'eë äMeã÷lr llgzde mnedy my`a wx wtzqdl el did ok m` §¨
.dlerl wzipy my`l cnlp epnne ,xg`

bd zvxznipya 'xnel `vnz m`' jxca wtzqd oia` iax :`xn
mnedy my`a wtzqd dligza .mipte`d,øçà ìò Bìlçåjk xg`e §¦§©©¥

,ipyd mnedéñBiL eäîåéìò ó[ipyd lr]LîBç.epeictaïðéøîà éî ©¤¦¨¨¤¦©§¦©
`weecy [xnel epl yi m`d-]àn÷ íLàalr elligy [oey`xd-] §¨¨©¨

xg` men lraéñBî [Bðéà]c àeäó,ipyd z` llgl `ayk yneg §¥¦
ìáàellig m`[øçà] (ãçà) óeâaycwzne gafnl ie`xd minz £¨§©¥

,sebd zyecwaíéà÷c áb ìò óàipyd [cnery-]äMeã÷ dúBàa ©©©§¨¦§¨§¨
`ae mned m` mewn lkn ,yneg dilr sqep xaky oey`xd ly

ezectléñBî (ïéà)óeilr.LîBç ¥¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dxenz(ycew zay meil)

.mixaerd lr dlg dyecw oi`y(øîà)mlerl :`xif iax eaiyd
e ,dcedi iax zhiya epizpyn diepyïðé÷ñò éàîa àëäxinna ¨¨§©©§¦©

Ba äéeìz äîLpäL øáàa.eicrla zeigl dleki dndad oi`e §¥¤¤©§¨¨§¨
zhytzn mzq ycwda edeyicwd m`y df xa`a dcedi iax dcene

.ea bdep `l dxenz oic wxe ,dlek dndad lkl dyecwd epnn
cerdéáéúéàoldl epipy `ld ,`xif iaxl dinxi iax(:fh),ïéLéc÷î ¥¦¥©§¦¦

ïéøéîî àì ìáà ïéøaeòå ïéøáàlr dlg dyecwy ixd .mdilr ¥¨¦§¨¦£¨Ÿ§¦¦
:`xif iax eaiyd .`ct xa ixack `le mixaerdéîð àëäxaecn ¨¨©¦

íéLã÷ éãìåa.mn` gkn miyecwy §©§¥¨¨¦
:dinxi iax el dywd aeyéàî ,íéLã÷ éãìåa éàoeyl'ïéLéc÷î' ¦§©§¥¨¨¦©©§¦¦

,mda xn`pyéîéé÷å éLéc÷ àägkn micnere miyecw md `ld - ¨©¦¥§©§¥
.myicwdl jixv oi`e ,mn`
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dnexzכח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

ß hay e"k oey`x mei ß

äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«

i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמילי.‰Óe¯z∑.נדבההפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑והּוא נדבה לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְְְָָ
ּבלע"ז פיישנ"ט טֹוב, רצֹון ‡˙È˙Óe¯zŒ.לׁשֹון eÁ˜z∑:ּכאן אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: ּבקעאמרּו ּתרּומת אחת, ְְַַָƒ¿∆¿»ƒְְְֲֵֶַַַַַָָ

לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻֻֻלּגלּגלת,
ּדברים י"ג ואחד. אחד ּכל נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות למלאכתמהן הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבהם ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו .הּמׁשּכן, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(â):úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤§«¤
i"yx£'B‚Â ˙LÁ�e ÛÒÎÂ ·‰Ê∑,ּבׁשוה ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל לח)מחצית "וכסף(לקמן ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּכסף ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ׁשרתּפקּודי לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם רמב"ן.הּבא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ארּגמן∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע .צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
LLÂ∑ּפׁשּתן עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל ׁשּתרּגּוםנֹוצה עצמן, עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עּזיא עּזים .ׁשל ִִִֶַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑אדם היּו עּבּודןצבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, ּגוניםמין והרּבה ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, ÌÈhL.היּו ÈˆÚÂ∑?ּבּמדּבר להם היּו רּביּומאין ּפרׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ«¬≈ƒƒְִִִֵֵֶַַַַָָָ

וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים והביא ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתנחּומא:
מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם .לבניו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l zegiy ihewl)

ּונטעם למצרים ארזים ה)והביא כה, ויׁש(רש"י סמּוכים. מיערֹות אֹו האּמֹות מּתּגרי ׁשּטים עצי להּׂשיג היה נּתן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּסֹוף ׁשּמזּכירים אּלה, מארזים ועּדּוד נחמה יׁשאבּו הּגלּות, ּבצרת הּנתּונים יׂשראל, ׁשּבני ּכדי ּבכְך עצמֹו את הטריח ׁשּיעקב ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹומר,

עּמהם לּטלם לבניו "וצּוה - לבֹוא מּמצריםהּגאּלה רּביּכׁשּיצאּו הּוא הּמאמר ּובעל נחמה.ּתנחּומא". לׁשֹון – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

c‰·‡ג ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁ�e ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ�‡ה ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Óe¯z‰.(ג) ˙‡ÊÂּכמֹו הּוא האמת ּדר על ¿…«¿»ְֱֶֶֶַָ

ה', (מלכיםֿא' לׁשלמה חכמה נתן ְְְִִַַָָָָֹֹוה'

אביהם להם ּדּבר אׁשר וזאת ּכתּוב וכן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָֹכ"ו.),

ּוכתיב כ"ח.), מ"ט, (ּבראׁשית אֹותם ְְְִִֵֶַָָויבר

מאת ּוכתיב א'.), ל"ג, (ּדברים הּברכה ְְְְִִֵֵַָָָֹוזאת

ּוכבר כ"ג.). קי"ח, (ּתהּלים ּזאת היתה ְְְִִָָָֹה'

י"ב.) (ק', ּבּמדרׁש רּבה ּבבראׁשית זה ְְְִִִֵֶַַָָָרמזּו

והּמבין ק.), קי"ט, (ּתהּלים אתּבֹונן ְְְְִִִִִֵֵֶַָמּזקנים

וזאת ג'.) (מ"ט, רּבה ׁשמֹות ּובאּלה ְְְְִֵֵֶַָֹיתּבֹונן.

יׂשראל ּכנסת מאּתם, ּתקחּו אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהּתרּומה

לה' יׂשראל קדׁש ׁשּנאמר ּתרּומה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיא

עֹוד וׁשם ג'.). ב', (ירמיה ּתבּואתה ְְְְִִֵָָָֹראׁשית

ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר א'.) ל"ג, ֶַַָָָָ(שמו"ר

וכביכֹול ּתֹורתי לכם מכרּתי ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָהּוא

(ּפסּוק ּתרּומה לי ויקחּו ׁשּנאמר עּמּה, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנמּכרּתי

ואני לי ּתהיה הּתרּומה ּכי (עכ"ל), ְְֲִִִִֵֶַַַָהּקֹודם)

לי ּדֹודי :ּכדר כ"ג.), כ"ה, וּיקרא (עּין ְְִִִִֵֶֶַַָָעּמּה

אמר וכן ט"ז.), ב', הּׁשירים (ׁשיר לֹו ְֲִִִִֵַַַָואני

ט'.), ּפסּוק (להּלן אֹות מראה אני אׁשר ְְְְֲֲִֶֶַַָָֹּככל

(להּלן את הראה ואמר הּמראה, הּוא אני ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּכי

אּתה אׁשר וכן: אני, למּלת רמז ח'.), ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָכ"ז,

הּכל ּדוד אמר וכן מ'.), ּפסּוק (להּלן ְְְִֵֶַַַָָָָָֹמראה

כ"ח, (ד"הֿא' הׂשּכיל עלי ה' מּיד ְְִִִִַַָָּבכתב

ה'. יד עליו היתה ּכי ְִַָָָָי"ט.),

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

(å)ì íéîNa øànì ïîL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמידלהעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑למׁשח והּמׁשּכןׁשּנעׂשה הּמׁשּכן ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו ‰ÌÈnq.לקּדׁשֹו, ˙¯Ë˜ÏÂ∑ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִֶַָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְְִִֶֶֶֶַָָֹ
עׁשן ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה רמב"ן.ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤
i"yx£Ì‰LŒÈ�·‡∑ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

אבני∑ÌÈ‡lÓ.ּתצּוה" קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
מׁשּבצֹות קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום ÔLÁÏÂ.מּלאים, „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ואפֹודאבני וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְְִִִַָָֻ»≈…¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֻ

ּתכׁשיט מיני והם ּתצּוה", ּב"ואּתה רמב"ן.מפרׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ë˜ÏÂ¯˙(ו) ‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿…∆
.ÌÈnq‰,קצר מקרא ׁשּזה אֹומרים יׁש ««ƒְְִִֵֶֶָָָ

הּסּמים. לקטרת וסּמים הּמׁשחה לׁשמן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבׂשמים

הּדֹור) חכמי ּבׁשם (הראב"ע אמרּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָואחרים

סּמים. יביאּו ולּקטרת ,ּבהּפּו ּכאּלּו ְְְְִִִִֶֶַַָֹׁשהּוא

הּטֹובים הּסּמים לֹומר ּבידיעה ְְִִִִִִַַַַָָוהזּכירם

ור"א אֹותם. ּפרׁש לא ׁשם ּגם ּכי ְְְִִֵַַַָָֹלהקטיר,

לׁשמן לׁשניהם ּובׂשמים ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאמר

ּבׂשמים ּבּקטרת יּכנסּו ּכי ולּקטרת, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּמׁשחה

רּבֹותינּו ּכדברי וקּנמֹון וכרּכם נרּד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשּבלת

ּו"בׂשמים להזּכיר הצר ולא ו'.). ְְְְְְִִִַַָֹֻ(ּכריתֹות

קטרת ׁשהזּכיר ּבעבּור לּקטרת", ְְְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹוסּמים

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן הזּכיר לא ּכאׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּסּמים,

ּכי הּסברֹות, אּלה לכל והצרכּו הּנכֹון. ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻוזהּו

הּתרּופֹות, הם ׁשהּסּמים הּלׁשֹון ּבעלי ְֲִֵֵֶַַַַַַַָּדעת

הּנאכלים הם ּובׂשמים והחלּבנה, הּלבֹונה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָּכגֹון

ּבריחן ּבּׂשּום להם אׁשר מסעדים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיּקראּו

לּבׂשמים, ׁשם סּמים רּׁש"י ּדעת על אבל ְֲִִִֵַַַַַַַָָהּטֹוב.

ו':) (ּכריתּות ּבּמדרׁש רּבֹותינּו ּכּונת היא ְְְִִִֵַַַַָָָוכ

וכן ּבסיני, למׁשה נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאחד

הּנכֹון והּוא ּבׁשניהם. ּבּוסמין אנקלּוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֻמתרּגם

הּזה. ֶַַָּבּכתּוב

Ï·‡יּתכן הּלׁשֹון הּכתּוב ׁשּׁשּנה ּבעבּור ¬»ֲִִֵֶַַַָָָָ

הריח ׁשּבבעלי החׁשּובים ּכי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

הּמבחרים וענינֹו ּבׂשמים. נקראים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֻוהּבׂשם

ראׁש ּבׂשמים ׁשאמר: ּכמֹו ּבּסּמים, ְְְְִִִֶַַַַָָֹוהידּועים

(יחזקאל ּבׂשם ּכל ּבראׁש כ"ג.), ל', ְְְְֵֶֶַָָֹֹ(להּלן

מּלת ּכי ׁשּנאמר הּוא נכֹון ּגם כ"ב.). ִִֶַַַָֹכ"ז,

ּבּה ׂשם, ּבֹו מרּכבת, מּלה ּובשם ְְִִֶֶֶָָָָֹֻּבׂשמים

ּבׂשמים ׁשאמר ּדבריהם על והראיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסּמים.

ּבּסּמים והּמֹור כ"ג.), ל', (להּלן ּדרֹור מר ְְְִַַַַָָֹראׁש

הּכתּוב: ואמר מסעד, לא ּתרּופה ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹיחׁשב

לבֹונה, עצי ּכל עם וקּנמֹון קנה וכרּכם ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹנרּד

עם ואהלֹות מר (ׁשירּוכתיב בׂשמים ראׁשי ּכל ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

ּגּני הפיחי אמר ּכּלם ועל י"ד.), ד', ְִִִִִַַַַָָָֻהּׁשירים

ׁשהּכתּוב ועֹוד, ט"ז.). ד', (ׁשם בׂשמיו ְְְִֶַָָָָיּזלּו

ּולׁשמן למאֹור הּׁשמן ואת הּבׂשם ואת ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

כ"ח.), ל"ה, (להּלן הּסּמים ולקטרת ְְְְִִִֶַַַַָָֹהּמׁשחה

ׁש הזּכיר ּבכללולא ּכּלם ּכן אם סּמים, הביאּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֻ

ֶַֹהּבׂשם.

ÔLÁÏÂ.(ז) „Ù‡Ï ÌÈ‡lÓ È�·‡Â Ì‰L È�·‡«¿≈…«¿«¿≈ƒÀƒ»≈…¿«∆
ּכמין מֹוׁשב ּבזהב לּה ׁשעֹוׂשין ׁשם ְְִִֵֶַָָָָעל

קרּוייןּגּמ הּגּמא למּלאת ׁשם האבן ונֹותנין א ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻֻ

מׁשּבצת. קרּוי הּגּמא ּומקֹום מּלּואים. ְְְִִִֵֶֶַַָָֻאבני

"הּׁשהם ולחׁשן, ואבנילאפד האפֹוד לאבני ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

כ"ח, (להּלן רּׁש"י לׁשֹון לחׁשן", ְְִִִֶַַַַָהּמּלּואים

ּבמּלּואתם יהיּו זהב מׁשּבצים ּפרׁש וכן ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻכ'.).

ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק מׁשּבצֹות מּקפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻ(ׁשם),

לׁשֹון ּכל וכן מּלּואתם, לׁשֹון זהּו האבן, ְְְֳִִֵֶֶֶָָָָֹּבעבי

ּבעיני נכֹון ואינּנּו הּזה. ּבענין האמּור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּלּוי

על מּלּואים אבני עּתה אֹותם ׁשּיקרא ְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלל,

הּגּמא ּבהם למּלא לצּוֹות עֹוד ׁשעתיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

היּו הּׁשהם אבני ּגם ּכי ועֹוד, להם. ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיעׂשּו

אֹותם קרא ולא זהב מׁשּבצֹות ְְְִַָָָָָֹמּוסּבֹות

ּבּגמרא רּבֹותינּו אמרּו ׁשּכבר ועֹוד, ְְְְִִֵֶַַָָָָמּלּואים.

מפרׁשין אין הּללּו אבנים מ"ח:): ְְֲִִֵַָָָָ(סֹוטה

כ"ח, (להּלן ּבמּלּואתם ׁשּנאמר: ּבאזמל, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן

ׁשּימּלאּו ּבמּלּואתם ּפרּוׁש היה ואם ְְְְִִֵֶַָָָֹכ'.),

ׁשּלא מּכאן ראיה היה לא הּגּמֹות את ְֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאבנים

ּכי ועֹוד, ּכלל. ּבאזמל הּׁשמֹות ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹלחרץ

עׂשּוי ׁשהּוא הרב ׁשאמר האבנים מֹוׁשב ְֲִִֶֶַַַַָָָָָענין

אנקלּוס ּכדברי הּוא אבל ּכן, אינּנּו ּגּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָֻֻּכמין

מּלמּטה ׁשעׂשּו והּוא "מרמצן", ׁשּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשם)

ׁשלׁש מזלג מּמּנּו ּומֹוציאין האבן ּכמּדת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמֹוׁשב

חכמים מּלׁשֹון האבן, את ׁשּיאחזּו ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹהּׁשּנים

ּכגֹון ּדפרזלא, ּברמצא ליּה ּומפקי ס"ב.) ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ(נּדה

וכן ק"ג.). (ׁשּבת ּדפרזלא ּברמצא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָּדבזעא

ּכדי ּבּטּבעֹות יקרה אבן ּבכל הּיֹום ּגם ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשּו

והדרּה יפיּה יּטמן ולא צד מּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתתראה

הּגּמא. ְַָֻּבתֹו

Ú„zזהב ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ׁשהרי ּכן ׁשהּוא ל ≈«ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּבחׁשן הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִֵֶֶַַַַָהּתחּובֹות

(להּלן האפֹוד ׁשּבכתפֹות ּבּמׁשּבצֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָּתקּועים

כ"ה.) למֹוׁשבכ"ח, הם ּבּתים הּמׁשּבצֹות ואם ,ְְְְִִִֵַַָ

ּומה ׁשרׁשרֹות, ּבהן יתקעּו היא ְְְְֲִִֵֶַַַָָאבנים

מזלגֹות הן אבל ׁשּבהן. ּגּמֹות ׁשם ְְְְֲֵֶֶַַָָָֻּיׁשּמׁשּו

ּבהן. נכנסים הׁשרׁשרֹות ונקבי ׁשאמרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכמֹו

(ׁשמּואלֿב' הּׁשבץ אחזני ּכי ּדעּתי לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּומּמּנּו

ּובראׁשם הרמחים ּבידם אנׁשים ט'.), ְְְֲִִַָָָָָֹא',

והּנה ׁשאמר ּכמֹו הּבֹורחים, לתּפׂש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹמזלגֹות

ו'.). (ׁשם הדּבקהּו הּפרׁשים ּובעלי ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻהרכב

י"א.), כ"ח, (להּלן מׁשּבצֹות מסּבת ְְְִֵַַָֹֻּופרּוׁש:

אנקלּוס ּדעת ועל סביב. זהב רמצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיעׂשה

מׁשּקעֹות האבנים היּו (ׁשם), מׁשקען ְְְֲִֶַַָָָָָָָֻׁשאמר

מּקיפין רמצין מהם יֹוצאין והיּו הּבּתים, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבתֹו

מּלמעלה. ּבהן ואֹוחזין ְְְֲִִֶַָָָאֹותן

Ï·‡האבנים ׁשּתהיינה הּוא, מּלּואים ענין ¬»ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

ּתהיינה ולא ,ּכ ׁשּנבראּו ׁשלמֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹאבני

ׁשּנחצב אֹו ּגדֹול מּמחצב ׁשּנכרתּו ּגזית ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאבני

ׁשלמּות ׁשאין ידּוע ּבתֹולדת ּגם ּכי ּכלּום, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמהן

זּולתי ׁשּבהן והּסגּלֹות היקרֹות האבנים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכחֹות

הּנחל. מן אבנים ּכחלּוקי היא אׁשר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבאבן

לׁשֹון ּכי "אׁשלמּותא", אנקלּוס ּתרּגם ְְְְְְִִֵַָָָֻּולכ

מּמׁש, מּלּוי ּבתרּגּומֹו ּגּמא אּו ּכלים ְְִִִֵַַָָֻמּלּוי

ּומליאה, ט"ז.) כ"ד, (ּבראׁשית כּדּה ְְְִִֵֵַַַָָוּתמּלא

ללׁשֹון הּמּלּוי ּתרּגם ּכאן אבל ּכּלם, ְְְֲִִִֵֵַָָָֻוכן

ל"ה, (להּלן לב חכמת אתם מּלא וכן ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹׁשלמּות,

ּכלי, ׁשּימּלא ּדבר אינּנּו ּכי "אׁשלים", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָל"ה.)

וזה ּבחכמה, ׁשלמים ׁשהיּו ׁשלמּות, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָאבל

ה'.),טעם ל"א, (להּלן למּלאת אבן ּובחרׁשת ְְֲֶֶֶַַַַַָֹ

ּבמּלּואתם. ּבאבנים חֹותם ּפּתּוחי לפּתח ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּידעּו

‰p‰Âאבן חרׁש מעׂשה נאמר האפֹוד ּבאבני ¿ƒ≈ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

על האבנים ׁשּתי את ּתפּתח חתם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפּתּוחי

היּו ּכי י"א.), כ"ח, (להּלן יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵַָָָֹׁשמת

יעׂשּו ּכאׁשר הּׁשמֹות ּבכתיבת ּבהם חריץ ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָעֹוׂשין

אבל ּבמּלּואתם, היּו לא והּנה האבן, ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹחרׁשי

(ׁשם אבן מּלאת בֹו ּומּלאת ּכתּוב החׁשן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאבני

כ'.), (ׁשם ּבמּלּואתם יהיּו ּוכתיב י"ז.), ְְְִִִָָֹכ"ח,

עׂשרה ׁשּתים הּנה יׂשראל ּבני ׁשמת על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוהאבנים

ׁשמתם חרׁש,על מעׂשה לא י"ד.), ל"ט, (להּלן ְְֲֵַַַָָָָֹֹ

זּולתי ּבהם עצה רּבנּו למׁשה היה לא ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹולכן

ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו רּבֹותינּו, ׁשהזּכירּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּׁשמיר

עליהן ּכֹותבין אין הּללּו אבנים (מ"ח:): ְֲֲִִֵֵֶַָָָסֹוטה

כ"א.), כ"ח, (להּלן חֹותם ּפּתּוחי ׁשּנאמר ְְֱִִֵֶֶַַָָּבדיֹו,

ׁשּנאמר: ּבאזמל, עליהן מפרׁשין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָואין

ׁשמיר מביא אבל כ'.), כ"ח, (ׁשם ְֲִִִֵָָָָֹּבמּלּואתם

ּובמּלּואתם מאליהן. נבקעים והן להן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומראה

החׁשן. ּבאבני אּלא נאמר ְְֱֵֶֶֶַַַָֹלא

‡ÏÂ(.ס"ח (ּגּטין ּבאּגדה ּׁשהזּכר למה תחּוׁש ¿…ְְִִֶַַַָָָָֻ

אפֹוד, לאבני מׁשה ּדאיתי ׁשמיר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָאיּכא
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(å)ì íéîNa øànì ïîL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמידלהעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑למׁשח והּמׁשּכןׁשּנעׂשה הּמׁשּכן ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו ‰ÌÈnq.לקּדׁשֹו, ˙¯Ë˜ÏÂ∑ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִֶַָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְְִִֶֶֶֶַָָֹ
עׁשן ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה רמב"ן.ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤
i"yx£Ì‰LŒÈ�·‡∑ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

אבני∑ÌÈ‡lÓ.ּתצּוה" קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
מׁשּבצֹות קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום ÔLÁÏÂ.מּלאים, „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ואפֹודאבני וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְְִִִַָָֻ»≈…¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֻ

ּתכׁשיט מיני והם ּתצּוה", ּב"ואּתה רמב"ן.מפרׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ë˜ÏÂ¯˙(ו) ‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿…∆
.ÌÈnq‰,קצר מקרא ׁשּזה אֹומרים יׁש ««ƒְְִִֵֶֶָָָ

הּסּמים. לקטרת וסּמים הּמׁשחה לׁשמן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבׂשמים

הּדֹור) חכמי ּבׁשם (הראב"ע אמרּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָואחרים

סּמים. יביאּו ולּקטרת ,ּבהּפּו ּכאּלּו ְְְְִִִִֶֶַַָֹׁשהּוא

הּטֹובים הּסּמים לֹומר ּבידיעה ְְִִִִִִַַַַָָוהזּכירם

ור"א אֹותם. ּפרׁש לא ׁשם ּגם ּכי ְְְִִֵַַַָָֹלהקטיר,

לׁשמן לׁשניהם ּובׂשמים ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאמר

ּבׂשמים ּבּקטרת יּכנסּו ּכי ולּקטרת, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּמׁשחה

רּבֹותינּו ּכדברי וקּנמֹון וכרּכם נרּד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשּבלת

ּו"בׂשמים להזּכיר הצר ולא ו'.). ְְְְְְִִִַַָֹֻ(ּכריתֹות

קטרת ׁשהזּכיר ּבעבּור לּקטרת", ְְְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹוסּמים

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן הזּכיר לא ּכאׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּסּמים,

ּכי הּסברֹות, אּלה לכל והצרכּו הּנכֹון. ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻוזהּו

הּתרּופֹות, הם ׁשהּסּמים הּלׁשֹון ּבעלי ְֲִֵֵֶַַַַַַַָּדעת

הּנאכלים הם ּובׂשמים והחלּבנה, הּלבֹונה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָּכגֹון

ּבריחן ּבּׂשּום להם אׁשר מסעדים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיּקראּו

לּבׂשמים, ׁשם סּמים רּׁש"י ּדעת על אבל ְֲִִִֵַַַַַַַָָהּטֹוב.

ו':) (ּכריתּות ּבּמדרׁש רּבֹותינּו ּכּונת היא ְְְִִִֵַַַַָָָוכ

וכן ּבסיני, למׁשה נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאחד

הּנכֹון והּוא ּבׁשניהם. ּבּוסמין אנקלּוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֻמתרּגם

הּזה. ֶַַָּבּכתּוב

Ï·‡יּתכן הּלׁשֹון הּכתּוב ׁשּׁשּנה ּבעבּור ¬»ֲִִֵֶַַַָָָָ

הריח ׁשּבבעלי החׁשּובים ּכי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

הּמבחרים וענינֹו ּבׂשמים. נקראים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֻוהּבׂשם

ראׁש ּבׂשמים ׁשאמר: ּכמֹו ּבּסּמים, ְְְְִִִֶַַַַָָֹוהידּועים

(יחזקאל ּבׂשם ּכל ּבראׁש כ"ג.), ל', ְְְְֵֶֶַָָֹֹ(להּלן

מּלת ּכי ׁשּנאמר הּוא נכֹון ּגם כ"ב.). ִִֶַַַָֹכ"ז,

ּבּה ׂשם, ּבֹו מרּכבת, מּלה ּובשם ְְִִֶֶֶָָָָֹֻּבׂשמים

ּבׂשמים ׁשאמר ּדבריהם על והראיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסּמים.

ּבּסּמים והּמֹור כ"ג.), ל', (להּלן ּדרֹור מר ְְְִַַַַָָֹראׁש

הּכתּוב: ואמר מסעד, לא ּתרּופה ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹיחׁשב

לבֹונה, עצי ּכל עם וקּנמֹון קנה וכרּכם ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹנרּד

עם ואהלֹות מר (ׁשירּוכתיב בׂשמים ראׁשי ּכל ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

ּגּני הפיחי אמר ּכּלם ועל י"ד.), ד', ְִִִִִַַַַָָָֻהּׁשירים

ׁשהּכתּוב ועֹוד, ט"ז.). ד', (ׁשם בׂשמיו ְְְִֶַָָָָיּזלּו

ּולׁשמן למאֹור הּׁשמן ואת הּבׂשם ואת ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

כ"ח.), ל"ה, (להּלן הּסּמים ולקטרת ְְְְִִִֶַַַַָָֹהּמׁשחה

ׁש הזּכיר ּבכללולא ּכּלם ּכן אם סּמים, הביאּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֻ

ֶַֹהּבׂשם.

ÔLÁÏÂ.(ז) „Ù‡Ï ÌÈ‡lÓ È�·‡Â Ì‰L È�·‡«¿≈…«¿«¿≈ƒÀƒ»≈…¿«∆
ּכמין מֹוׁשב ּבזהב לּה ׁשעֹוׂשין ׁשם ְְִִֵֶַָָָָעל

קרּוייןּגּמ הּגּמא למּלאת ׁשם האבן ונֹותנין א ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻֻ

מׁשּבצת. קרּוי הּגּמא ּומקֹום מּלּואים. ְְְִִִֵֶֶַַָָֻאבני

"הּׁשהם ולחׁשן, ואבנילאפד האפֹוד לאבני ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

כ"ח, (להּלן רּׁש"י לׁשֹון לחׁשן", ְְִִִֶַַַַָהּמּלּואים

ּבמּלּואתם יהיּו זהב מׁשּבצים ּפרׁש וכן ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻכ'.).

ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק מׁשּבצֹות מּקפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻ(ׁשם),

לׁשֹון ּכל וכן מּלּואתם, לׁשֹון זהּו האבן, ְְְֳִִֵֶֶֶָָָָֹּבעבי

ּבעיני נכֹון ואינּנּו הּזה. ּבענין האמּור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּלּוי

על מּלּואים אבני עּתה אֹותם ׁשּיקרא ְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלל,

הּגּמא ּבהם למּלא לצּוֹות עֹוד ׁשעתיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

היּו הּׁשהם אבני ּגם ּכי ועֹוד, להם. ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיעׂשּו

אֹותם קרא ולא זהב מׁשּבצֹות ְְְִַָָָָָֹמּוסּבֹות

ּבּגמרא רּבֹותינּו אמרּו ׁשּכבר ועֹוד, ְְְְִִֵֶַַָָָָמּלּואים.

מפרׁשין אין הּללּו אבנים מ"ח:): ְְֲִִֵַָָָָ(סֹוטה

כ"ח, (להּלן ּבמּלּואתם ׁשּנאמר: ּבאזמל, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן

ׁשּימּלאּו ּבמּלּואתם ּפרּוׁש היה ואם ְְְְִִֵֶַָָָֹכ'.),

ׁשּלא מּכאן ראיה היה לא הּגּמֹות את ְֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאבנים

ּכי ועֹוד, ּכלל. ּבאזמל הּׁשמֹות ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹלחרץ

עׂשּוי ׁשהּוא הרב ׁשאמר האבנים מֹוׁשב ְֲִִֶֶַַַַָָָָָענין

אנקלּוס ּכדברי הּוא אבל ּכן, אינּנּו ּגּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָֻֻּכמין

מּלמּטה ׁשעׂשּו והּוא "מרמצן", ׁשּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשם)

ׁשלׁש מזלג מּמּנּו ּומֹוציאין האבן ּכמּדת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמֹוׁשב

חכמים מּלׁשֹון האבן, את ׁשּיאחזּו ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹהּׁשּנים

ּכגֹון ּדפרזלא, ּברמצא ליּה ּומפקי ס"ב.) ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ(נּדה

וכן ק"ג.). (ׁשּבת ּדפרזלא ּברמצא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָּדבזעא

ּכדי ּבּטּבעֹות יקרה אבן ּבכל הּיֹום ּגם ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשּו

והדרּה יפיּה יּטמן ולא צד מּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתתראה

הּגּמא. ְַָֻּבתֹו

Ú„zזהב ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ׁשהרי ּכן ׁשהּוא ל ≈«ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּבחׁשן הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִֵֶֶַַַַָהּתחּובֹות

(להּלן האפֹוד ׁשּבכתפֹות ּבּמׁשּבצֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָּתקּועים

כ"ה.) למֹוׁשבכ"ח, הם ּבּתים הּמׁשּבצֹות ואם ,ְְְְִִִֵַַָ

ּומה ׁשרׁשרֹות, ּבהן יתקעּו היא ְְְְֲִִֵֶַַַָָאבנים

מזלגֹות הן אבל ׁשּבהן. ּגּמֹות ׁשם ְְְְֲֵֶֶַַָָָֻּיׁשּמׁשּו

ּבהן. נכנסים הׁשרׁשרֹות ונקבי ׁשאמרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכמֹו

(ׁשמּואלֿב' הּׁשבץ אחזני ּכי ּדעּתי לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּומּמּנּו

ּובראׁשם הרמחים ּבידם אנׁשים ט'.), ְְְֲִִַָָָָָֹא',

והּנה ׁשאמר ּכמֹו הּבֹורחים, לתּפׂש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹמזלגֹות

ו'.). (ׁשם הדּבקהּו הּפרׁשים ּובעלי ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻהרכב

י"א.), כ"ח, (להּלן מׁשּבצֹות מסּבת ְְְִֵַַָֹֻּופרּוׁש:

אנקלּוס ּדעת ועל סביב. זהב רמצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיעׂשה

מׁשּקעֹות האבנים היּו (ׁשם), מׁשקען ְְְֲִֶַַָָָָָָָֻׁשאמר

מּקיפין רמצין מהם יֹוצאין והיּו הּבּתים, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבתֹו

מּלמעלה. ּבהן ואֹוחזין ְְְֲִִֶַָָָאֹותן

Ï·‡האבנים ׁשּתהיינה הּוא, מּלּואים ענין ¬»ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

ּתהיינה ולא ,ּכ ׁשּנבראּו ׁשלמֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹאבני

ׁשּנחצב אֹו ּגדֹול מּמחצב ׁשּנכרתּו ּגזית ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאבני

ׁשלמּות ׁשאין ידּוע ּבתֹולדת ּגם ּכי ּכלּום, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמהן

זּולתי ׁשּבהן והּסגּלֹות היקרֹות האבנים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכחֹות

הּנחל. מן אבנים ּכחלּוקי היא אׁשר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבאבן

לׁשֹון ּכי "אׁשלמּותא", אנקלּוס ּתרּגם ְְְְְְִִֵַָָָֻּולכ

מּמׁש, מּלּוי ּבתרּגּומֹו ּגּמא אּו ּכלים ְְִִִֵַַָָֻמּלּוי

ּומליאה, ט"ז.) כ"ד, (ּבראׁשית כּדּה ְְְִִֵֵַַַָָוּתמּלא

ללׁשֹון הּמּלּוי ּתרּגם ּכאן אבל ּכּלם, ְְְֲִִִֵֵַָָָֻוכן

ל"ה, (להּלן לב חכמת אתם מּלא וכן ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹׁשלמּות,

ּכלי, ׁשּימּלא ּדבר אינּנּו ּכי "אׁשלים", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָל"ה.)

וזה ּבחכמה, ׁשלמים ׁשהיּו ׁשלמּות, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָאבל

ה'.),טעם ל"א, (להּלן למּלאת אבן ּובחרׁשת ְְֲֶֶֶַַַַַָֹ

ּבמּלּואתם. ּבאבנים חֹותם ּפּתּוחי לפּתח ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּידעּו

‰p‰Âאבן חרׁש מעׂשה נאמר האפֹוד ּבאבני ¿ƒ≈ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

על האבנים ׁשּתי את ּתפּתח חתם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפּתּוחי

היּו ּכי י"א.), כ"ח, (להּלן יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵַָָָֹׁשמת

יעׂשּו ּכאׁשר הּׁשמֹות ּבכתיבת ּבהם חריץ ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָעֹוׂשין

אבל ּבמּלּואתם, היּו לא והּנה האבן, ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹחרׁשי

(ׁשם אבן מּלאת בֹו ּומּלאת ּכתּוב החׁשן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאבני

כ'.), (ׁשם ּבמּלּואתם יהיּו ּוכתיב י"ז.), ְְְִִִָָֹכ"ח,

עׂשרה ׁשּתים הּנה יׂשראל ּבני ׁשמת על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוהאבנים

ׁשמתם חרׁש,על מעׂשה לא י"ד.), ל"ט, (להּלן ְְֲֵַַַָָָָֹֹ

זּולתי ּבהם עצה רּבנּו למׁשה היה לא ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹולכן

ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו רּבֹותינּו, ׁשהזּכירּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּׁשמיר

עליהן ּכֹותבין אין הּללּו אבנים (מ"ח:): ְֲֲִִֵֵֶַָָָסֹוטה

כ"א.), כ"ח, (להּלן חֹותם ּפּתּוחי ׁשּנאמר ְְֱִִֵֶֶַַָָּבדיֹו,

ׁשּנאמר: ּבאזמל, עליהן מפרׁשין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָואין

ׁשמיר מביא אבל כ'.), כ"ח, (ׁשם ְֲִִִֵָָָָֹּבמּלּואתם

ּובמּלּואתם מאליהן. נבקעים והן להן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומראה

החׁשן. ּבאבני אּלא נאמר ְְֱֵֶֶֶַַַָֹלא

‡ÏÂ(.ס"ח (ּגּטין ּבאּגדה ּׁשהזּכר למה תחּוׁש ¿…ְְִִֶַַַָָָָֻ

אפֹוד, לאבני מׁשה ּדאיתי ׁשמיר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָאיּכא
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(è)úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È�‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּתבנית(מנחות את הימּנּו:ּכאן ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא הּמׁשּכן. ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי eNÚz."ועׂשּו ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אֹו(סנהדרין הּכלים, מן אחד יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִִִֵֶַַָֹ

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּכׁשּתעׂשּו
צח) שבת ּתעׂשּו',(תוספתא. 'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻואם

וכליו מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר רמב"ן.והיה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

(é)éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות רמב"ן.ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(àé)úéNòå eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®§¨¦¯¨
:áéáñ áäæ øæ åéìò̈¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב לכלׁשלׁשה(יומא וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאחד,

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְִִִֶַֻ≈»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
למעלה הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, ְְְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן

ּתֹורה לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי .מּכל ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, נתּונים∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון היּו לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן וחציׁשּתים אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Èz�ÎLח È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰È�Èa≈≈

kLÓ�‡ט ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡�‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰B�Ó Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡�B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe¯‡יא ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙È�z d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּפני העברה, ּבדר אפֹוד לֹו יקראּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהחׁשן

האפֹוד הּגיׁשה נמי ּוכתיב ּבֹו, מחּבר ְְִִֵֵֶַָָָָֻׁשהּוא

ׁשֹואלין. היּו ּובחׁשן ט'.), כ"ג, ְֲִֵֶַָ(ׁשמּואלֿא'

ׁשּתים ׁשלׁש, ׁשהם, אבני הּכתּוב ּפרׁש ְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹוהּנה

לחׁשן. מּלּואים, ואבני לחׁשן, ואחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלאפֹוד

האפֹוד אבני ּגם ׁשּיהיּו רּבֹותינּו ּדעת היה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואם

ולחׁשן, לאפֹוד יהיּו הּזה, הּכתּוב מן ְְִִִִֵֶֶַַַָָמּלּואים,

מּלּואים. ואבני ׁשהם אבני ְְְְִִֵֵֵֶַַַֹׁשניהם,

eNÚz.(ט) ÔÎÂמן אחד יאבד אם לדֹורֹות ¿≈«¬ְִִֶַָֹ

עֹולמים ּבית ּכלי ּכׁשּתעׂשּו אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָהּכלים

ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ְְְְְִֶָָָֻּכגֹון

לא ואם אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ְְְְֲִִֵַַָֹֹֹׁשלמה

היה לא הימּנּו למעלה מחּבר הּמקרא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻיהיה

והיה ּתעׂשּו", "ּכן אּלא ּתעׂשּו, וכן לכּתב ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹלֹו

רּׁש"י. לׁשֹון וכליו. מֹועד אהל עׂשּית על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹמדּבר

ׁשלמה ׁשּיתחּיב אמת זה ׁשּיהיה ידעּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹולא

ּומזּבח אּלּו, ּכתבנית עֹולמים ּבית ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָלעׂשֹות

ועׂשרים אר אּמה עׂשרים ׁשלמה עׂשה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהּנחׁשת

ּתעׂשּו וכן אמר ור"א א'.). ד', (דהי"ב ְְֲֵַַַָֹרחב

מקּדׁש. לי ועׂשּו אמר ּבתחּלה ּכי ְְְִִִִִִֵַַָָָָהּכלים,

ÏÚÂּבא אבל זה, לכל צר אין הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מקּדׁש, לי ועׂשּו אמר וזרּוז, לחּזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּכפל

(עמֹוס ממלכה ּובית מל ּכמקּדׁש וכלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבית

הּכבֹוד ּובכּסא ּבּבית ּבתֹוכם, וׁשכנּתי י"ג.), ְְְְִִִֵַַַַָָָז',

אֹות מראה אני אׁשר ּככל ׁשם, לי יעׂשּו ְְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַָֹאׁשר

ׁשאׁשּכן אמרּתי אׁשר הּזה הּמׁשּכן ּתבנית ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת

וכן וכפל ּכליו. ּכל ּתבנית ואת ּבתֹוכם ְְְְְִֵֵֵַַָָָָּבֹו

ּכּלכ ּכהּכפלּתעׂשּו והּוא וחריצּות, ּבזריזּות ם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻ

מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוּיעׂשּו

ׁשהיא מּפני ּכי ל"ב.), ל"ט, (להּלן עׂשּו ְְִִִֵֵֶַָָּכן

ּתעׂשּו. וכן אמר ְֲֵַַַָָָצּואה

‡¯ÔB.(יֿיא) eNÚÂיׂשראל ּבני אל יחזר ¿»¬ְְֲִֵֵֶַָֹ

וצּפית כן ואחרי למעלה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּנזּכרים

י"ב.), (ּפסּוק לֹו ויצקּת י"א.), (ּפסּוק ְְַָָָָֹאתֹו

יׂשראל ּכל ּכנגד מׁשה ּכי יחיד, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻוכּלן

ׁשּיהיּו ׁשּירמז ויּתכן א'.). יתרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹ(מכילתא

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד .ּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,היא יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ¿≈«»…««¿»∆»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

האחת צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו רמב"ן.צּדֹו∑ˆBÚÏ.ּופתרֹונֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

i"yx£Èc·∑מֹוטֹות. «≈

(ãé)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬
íäa ïøàä-úà: ¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם(יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â∑ּבארֹון מצוֹותהּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay f"k ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדףּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, לעיל(רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

י) "ועׂשּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחדועׂשיתארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלעבד

ÔB‰˙Èיג ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעבּור הארֹון ּבעׂשּית מׁשּתּתפין יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּכל

ּכּלם וׁשּיזּכּו עליֹון, מׁשּכני קדֹוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶָֻׁשהּוא

(שמו"ר רּבה ּבמדרׁש אמרּו וכן ְְְְִֵַַָָָָלּתֹורה.

ּכתיב הּכלים ּבכל מה מּפני ג'.) ְְְִִִֵֵַַָל"ג,

א"ר ארֹון, ועׂשּו ּכתיב ּובארֹון ְְְֲִִָָָָָועׂשית,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ׁשלֹום ּבר' ְְַַָָָָָיהּודה

לּתֹורה. ׁשּיזּכּו ּבארֹון ויתעּסקּו הּכל ְְְְִִֶַַַָָָָֹיבֹואּו

אחד זהב ּכלי אחד ּכל ׁשּיתנּדב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוהעסק,

אֹו מעט, עזר לבצלאל יעזר אֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹלארֹון,

לּדבר. ְְֶַַָָׁשּיכּונּו

ÂÈ˙ÓÚt.(יב) Úa¯‡ארּבע ּכתרּגּומֹו, «¿««¬…»ְְְַַַ

סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות ְְִִֵֶַָָָָ"זויתיּה",

צלעֹו על טּבעֹות ּוׁשּתי נתּונין. היּו ְְְִֵֶַַַַַָָֹלּכּפרת

הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות ארּבע הן הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאחת,

האּלּו הּטּבעֹות מן "ּוׁשּתים" הּכתּוב ְִִֵֵַַַַָָָּופרּוׁש

ּפרׁש. ויפה רּׁש"י, ּפרׁש ּכ האחת. צלעֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

העליֹונֹות ׁשּבּזוּיֹות אמר לּמה ידעּתי לא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

יתר היה ׁשהּכבד הּטּבעֹות, היּו לּכּפרת ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹסמּו

הארֹון ׁשּיהיה הּוא הּכבֹוד ּדר ּכי ועֹוד ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹמאד,

הּכהנים. ּכתפֹות על למעלה וגבֹוּה ְְְְֲִִִַַַַָָָֹנּׂשא

‡"¯Âמצאתי ולא הּמקרא ּבכל חּפׂשּתי אמר ¿ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

ּיפּו מה רגל, רק זוית, ׁשּיהא ְִֵֶֶֶַַַַָָ"ּפעם"

ּפעמי עני רגלי ב'.), ז', הּׁשירים (ׁשיר ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָפעמי

לפרׁש הצרכּתי ּכן על ו'.), כ"ו, (יׁשעיה ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻדּלים

ׁשמֹונה הם ּכי ּופרּוׁש לארֹון. היּו רגלים ְְִִִֵֵַַָָָָּכי

ּבהם, אֹותֹו לׂשאת ּתחּתֹונֹות ד' ְֵֶַַָָָטּבעֹות,

ּכלל. נכֹונים ּדבריו ואין ליפי. היּו ְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹוהעליֹונֹות

הּכתּוב יצּוה רגל, ׁשה"ּפעם" ּכדבריו אם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאבל

הארֹון אׁשר הּתחּתֹונֹות ּבּזוּיֹות הּטּבעֹות ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

רגלים. הּתחּתֹונים הּצדדים ויקרא ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיֹוׁשב

לדמּותּכי הּצּורֹות ּכל יתּפׂש הּקדׁש לׁשֹון ְְְִִִֶַַָֹֹ

ולּצד ראׁש לעליֹונֹו ּדבר לכל ויאמר ְְְְְֶַַַָָָָָָֹֹהאדם,

ׁשּבּזוּיֹות הּוא, ּכ ּבאמת וזה רגל. ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָהּתחּתֹון

למעלה, נּׂשא והארֹון הּטּבעֹות, היּו ְְְְִַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונֹות

אין ּדעּתי לפי אבל למעלה. ׁשּפרׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

ּיפּו מה "הּפסיעה", ׁשם הּוא אבל רגל, ְֲִֵֶֶַַַַָָָּפעם

,ּפסיעֹותי ב'.), ז', הּׁשירים (ׁשיר ְְִִִִִִַַַָפעמי

נאֹות ּכּמה י"ח.) (ע"ז ּבּתלמּוד ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶַַַַָָָּכענין

אחרּו מּדּוע וכן זֹו, ריבה ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶַַָָּפסיעֹותיה

ואמר כ"ח.). ה', (ׁשֹופטים מרּכבֹותיו ְְְְֲִֵַַַָָּפעמי

הּכהנים לפסיעֹות ּפעמֹותיו ּבכאן ְְֲֲִִִַַַָָָֹהּכתּוב

ׁשּיהיּו ּדברים, ׁשני רמז אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶַַָָהּנֹוׂשאים



לי dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד .ּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,היא יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ¿≈«»…««¿»∆»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

האחת צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו רמב"ן.צּדֹו∑ˆBÚÏ.ּופתרֹונֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

i"yx£Èc·∑מֹוטֹות. «≈

(ãé)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬
íäa ïøàä-úà: ¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם(יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â∑ּבארֹון מצוֹותהּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay f"k ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדףּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, לעיל(רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

י) "ועׂשּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחדועׂשיתארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלעבד

ÔB‰˙Èיג ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעבּור הארֹון ּבעׂשּית מׁשּתּתפין יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּכל

ּכּלם וׁשּיזּכּו עליֹון, מׁשּכני קדֹוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶָֻׁשהּוא

(שמו"ר רּבה ּבמדרׁש אמרּו וכן ְְְְִֵַַָָָָלּתֹורה.

ּכתיב הּכלים ּבכל מה מּפני ג'.) ְְְִִִֵֵַַָל"ג,

א"ר ארֹון, ועׂשּו ּכתיב ּובארֹון ְְְֲִִָָָָָועׂשית,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ׁשלֹום ּבר' ְְַַָָָָָיהּודה

לּתֹורה. ׁשּיזּכּו ּבארֹון ויתעּסקּו הּכל ְְְְִִֶַַַָָָָֹיבֹואּו

אחד זהב ּכלי אחד ּכל ׁשּיתנּדב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוהעסק,

אֹו מעט, עזר לבצלאל יעזר אֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹלארֹון,

לּדבר. ְְֶַַָָׁשּיכּונּו

ÂÈ˙ÓÚt.(יב) Úa¯‡ארּבע ּכתרּגּומֹו, «¿««¬…»ְְְַַַ

סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות ְְִִֵֶַָָָָ"זויתיּה",

צלעֹו על טּבעֹות ּוׁשּתי נתּונין. היּו ְְְִֵֶַַַַַָָֹלּכּפרת

הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות ארּבע הן הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאחת,

האּלּו הּטּבעֹות מן "ּוׁשּתים" הּכתּוב ְִִֵֵַַַַָָָּופרּוׁש

ּפרׁש. ויפה רּׁש"י, ּפרׁש ּכ האחת. צלעֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

העליֹונֹות ׁשּבּזוּיֹות אמר לּמה ידעּתי לא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

יתר היה ׁשהּכבד הּטּבעֹות, היּו לּכּפרת ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹסמּו

הארֹון ׁשּיהיה הּוא הּכבֹוד ּדר ּכי ועֹוד ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹמאד,

הּכהנים. ּכתפֹות על למעלה וגבֹוּה ְְְְֲִִִַַַַָָָֹנּׂשא

‡"¯Âמצאתי ולא הּמקרא ּבכל חּפׂשּתי אמר ¿ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

ּיפּו מה רגל, רק זוית, ׁשּיהא ְִֵֶֶֶַַַַָָ"ּפעם"

ּפעמי עני רגלי ב'.), ז', הּׁשירים (ׁשיר ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָפעמי

לפרׁש הצרכּתי ּכן על ו'.), כ"ו, (יׁשעיה ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻדּלים

ׁשמֹונה הם ּכי ּופרּוׁש לארֹון. היּו רגלים ְְִִִֵֵַַָָָָּכי

ּבהם, אֹותֹו לׂשאת ּתחּתֹונֹות ד' ְֵֶַַָָָטּבעֹות,

ּכלל. נכֹונים ּדבריו ואין ליפי. היּו ְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹוהעליֹונֹות

הּכתּוב יצּוה רגל, ׁשה"ּפעם" ּכדבריו אם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאבל

הארֹון אׁשר הּתחּתֹונֹות ּבּזוּיֹות הּטּבעֹות ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

רגלים. הּתחּתֹונים הּצדדים ויקרא ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיֹוׁשב

לדמּותּכי הּצּורֹות ּכל יתּפׂש הּקדׁש לׁשֹון ְְְִִִֶַַָֹֹ

ולּצד ראׁש לעליֹונֹו ּדבר לכל ויאמר ְְְְְֶַַַָָָָָָֹֹהאדם,

ׁשּבּזוּיֹות הּוא, ּכ ּבאמת וזה רגל. ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָהּתחּתֹון

למעלה, נּׂשא והארֹון הּטּבעֹות, היּו ְְְְִַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונֹות

אין ּדעּתי לפי אבל למעלה. ׁשּפרׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

ּיפּו מה "הּפסיעה", ׁשם הּוא אבל רגל, ְֲִֵֶֶַַַַָָָּפעם

,ּפסיעֹותי ב'.), ז', הּׁשירים (ׁשיר ְְִִִִִִַַַָפעמי

נאֹות ּכּמה י"ח.) (ע"ז ּבּתלמּוד ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶַַַַָָָּכענין

אחרּו מּדּוע וכן זֹו, ריבה ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶַַָָּפסיעֹותיה

ואמר כ"ח.). ה', (ׁשֹופטים מרּכבֹותיו ְְְְֲִֵַַַָָּפעמי

הּכהנים לפסיעֹות ּפעמֹותיו ּבכאן ְְֲֲִִִַַַָָָֹהּכתּוב

ׁשּיהיּו ּדברים, ׁשני רמז אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶַַָָהּנֹוׂשאים
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(çé)éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ּפרצּוף להםּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻעׂשּיתם

קצֹותיו ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּבאמצע, ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא(דניאל "ּדא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑הּכּפרת .ראׁשי ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
‰tk¯˙.מּזה" ÔÓ∑עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִֶƒ««…∆ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּכּפרת .ּותחּברם ְְֵֶַַַֹ

(ë)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙ�Î ÈN¯t∑ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה טפחיםׁשּלא י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ה)ּבחלל .(דף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(àë)ïøàä-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz:E ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑לֹומר ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשּבא

נאמר: המׁשּכן את מ)ּכׁשהקים הארֹון(לקמן על הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
רמב"ן.מלמעלה" ְְִָָ

aÚz„יח „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡�B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

למֹוׁשב סמּוכים מּמׁש למּטה ּבּזוּיֹות ְְְִִַַַַַַָָָָהּטּבעֹות

מפסיק ארֹון ׁשל ארּכֹו ּכל וׁשּיהיה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָהארֹון,

למזרח, ארּכֹו הארֹון ּכי הּטּבעֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבין

הּמזרחי ּבראׁש אחד ּבצפֹון ׁשנים ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹוהּטּבעֹות

הּכהנים ּופעמי ּבּדרֹום, ּוׁשנים ּבּמערבי, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹואחד

ּובמׁשנת ולפניהם. לטּבעת, טּבעת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַהֹולכים

היּו זהב ׁשל טּבעֹות ארּבע ׁשנּו ְְִֶַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

ּבדרֹומֹו, ּוׁשּתים ּבצפֹונֹו ׁשּתים ּבֹו, ְְְְְִִִִַַקבּועֹות

זזים היּו ולא הּבּדים את נֹותנין היּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּבהם

וכּו'. לעֹולם ְְִָָמּׁשם

‰Ú„˙.(כאֿכב) ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Âלא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àֹ

אמּור ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָידעּתי

העדת. את הארן אל ונתּת ט"ז.) ּבפסּוק ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹֻ(לעיל

ּכּפרת ּבלא ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא ְְְְֵֶֶֶַַָָֹֹוי"ל

"יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה ְְְִִִֵֵֵַַָָָיּתן

הּמׁשּכן ּכׁשהקים מצינּו וכן עליו". ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכּפרת

ּכ ואחר הארן, אל העדת את וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻנאמר

(להּלן מלמעלה הארן על הּכּפרת את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוּיּתן

מׁשמעֹו צּואה, זה היה ואם לרּׁש"י. כ'.), ְְְִִֶַַַָָָָָמ',

ּכאׁשר הארֹון, על הּכּפרת ׁשּיּתן ׁשאחר ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיֹותר

יּקרא ארֹון ּכי העדּות, את ּבארֹון יּתן ִִִֵֵֵֶַָָָָָָאמר,

לׁשאל יׁש ּכי ועֹוד עליו. הּכּפרת ּבהיֹות ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּגם

העדת ארֹון על אׁשר החזיר לּמה ּכן, ֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֻּגם

על הם ׁשהּכרּובים ּבּידּוע ּכי כ"ב.), ְִִֵֶַַַַָָ(ּפסּוק

ׁשאמר ּכיון עֹוד לפרׁש ּצר ּומה העדּות, ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹארֹון

הּכרּובים.(ׁשם) ׁשני מּבין הּכּפרת מעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

Ï·‡ּבּכרּובים ׁשּיצּוה ּבעבּור ּכי ּפרּוׁשֹו, ¬»ְְֲִִֵֶֶַַַ

(ּבּפסּוק למעלה כנפים ּפֹורׂשי ְְְְְִִֵַַַָָָָלהיֹותם

ּומה ּכלל, יעׂשם לּמה אמר ולא ְְֲֵֵַַַַָָָָֹהּקֹודם),

לכ הּזה, ּבענין יהיּו ולּמה ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּׁשּיׁשּמׁשּו

ׁשהּכל ּכרּוביו, עם הּכּפרת ונתּת עּתה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמר

הארֹון אל ּכי מּלמעלה, הארֹון על אחד ְְִִֶֶַָָָָָָָָָּדבר

ׁשּיהיה ּכדי ,אלי אּתן אׁשר העדּות את ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָּתּתן

ואׁשּכין ׁשם" ל "אּועד אני ּכי ּכבֹוד, ּכּסא ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָלי

הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי עליהם, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשכינתי

ארֹון על ׁשהּוא "ּבעבּור" הּכרּובים, ׁשני ְְֲֲִִֵֵֶַַַמּבין

ֵָהעדּות.

‰p‰Âׁשאמר יחזקאל ראה אׁשר ּכּמרּכבה הּוא ¿ƒ≈ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אלהי ּתחת ראיתי אׁשר החּיה ֱֲִִִֵֶַַַַָָֹהיא

הּמה כרּובים ּכי ואדע ּכבר ּבנהר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיׂשראל

הּכרבים יׁשב נקרא ּולכ כ'.), י', ְְְְְִִֵֵֶַָָֻ(יחזקאל

ּכנפים ּפֹורׂשי היּו ּכי ד'.), ד', ְְְִִֵֵַָָ(ׁשמּואלֿא'

ּוכמֹו הּכבֹוד, נֹוׂשאי הּמרּכבה ׁשהם ְְְְֵֵֶֶַַָָָלהֹורֹות

זהב הּכרּובים הּמרּכבה ּולתבנית ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

(ד"הֿא' ה' ּברית ארֹון על וסככים ְְְְְֲִִִַֹֹלפרׂשים

לפרׁשת (ּבהקּדמה הזּכרּתי ּכאׁשר י"ח.), ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָכ"ח,

הם י"ג:) (חגיגה רּבֹותינּו ּדעת ועל ְְֲִֵֵַַַַָָּתרּומה).

לעלם ׁשּתאמר ארמית מּלׁשֹון אדם, ְְֲִִֶֶֶַָָָֹצּורֹות

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(áë)éðL ïéaî úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

:ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚB�Â∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ‡Ez.ּכׁשאקּבע Èz¯a„Â ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒƒ¿

˙¯tk‰ ÏÚÓ∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום לּפרכת.(ויקרא מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ≈«««…∆ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ז)נמצאּו מֹועד(במדבר אהל אל מׁשה "ּובבא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּיׁשמע
מֹועד ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין Ï‡¯NÈ.הּׁשמים È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑הרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ

יתרה זֹו ּבניוי"ו אל אֹות אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא .יׂשראל, ְִֵָ

(âë)Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½
:Búî÷ éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨¨−¨¦«
i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר רמב"ן.סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת הּׁשלחןלבזּבּזין ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

מסּגרת אֹותּה על Bz¯bÒÓÏ.ׁשֹוכב ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑היתה הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר .הּוא ְִֵֶֶַָ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(åë)ìò úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà: ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑טּבעֹות אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒַָָ
הּבּדים ּבהן להכניס ּבּתים לאריחּיא∑ÌÈc·Ï.ּבּתיםלצרÌÈz·Ï∑.יהיּו לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

CnÚכב ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ׁשרׁש, הּכ"ף הּזה ּבּׁשם והחזיר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ"רביא".

ענינם. על להֹורֹות ּכּנערים, הּׁשם, ְְְִִֵֵַַַָָָכן

Ì‡Âאל איׁש ּפנים היּו לּמה עֹוד ּתחׁשב ¿ƒֲִִֶַָָָָֹ

(ּפסּוק מקׁשה היּו ולּמה כ'.) (ּפסּוק ְְִִָָָָָָָאחיו

ּפֹורׂשי ׁשּיהיּו להם ראּוי ּכי לדעת ּתּוכל ְְִִֵֶֶַַַָָָי"ח.),

וסֹוככים עליֹון ּכּסא הם ּכי למעלה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכנפים

ל"ב, (להּלן אלהים מכּתב ׁשהיא העדּות ְְֱִִִֵֶַַַָָֹעל

הּמרּכבה ּולתבנית טעם וזה (דה"א,ט"ז.). ְְְְִֶֶַַַַָָ

יחזקאל ׁשראה הּכרּובים ּכי י"ח.), ְְְִִֵֶֶַָָכ"ח,

ּכבֹוד ׁשהם לּכרּובים ּתבנית הּכבֹוד ְְְִִִֵֶַַַָָנֹוׂשאים

ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן אׁשר והּכרּובים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָותפארת,

ׁשֹומר ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי להן, ְִִֵֵֶַַַַָָָּתבנית

טעם וזה ז'.). ה', (קהלת עליהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַֹּוגבֹוהים

וידע ּבאחד ׁשראה כ'.), י', (יחזקאל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָואדע

והּמׂשּכיל (ׁשם). הּמה אמר ּולפיכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבאחד,

ב'.). ּפסּוק לעיל (עּין ְִֵֵַָָיבין

È·Ò·.(כד) ·‰Ê ¯Ê,מלכּות לכתר סימן ≈»»»ƒְְִֶֶַָ

ּכמֹו הּוא, ּוגדּלה עׁשר ׁשם ְְְֶֶַָָָֻֻׁשהּׁשלחן

וכן רּׁש"י. לׁשֹון מלכים, ׁשלחן ְְְְְִִִֵֶַַָֻׁשאֹומרים

מעת הּׁשם ּברּכת ּכי הּׁשלחן, סֹוד ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּדבר,

עֹולם אבל מאין, יׁש נברא לא העֹולם ְֱֲִִֵֵַָָָָָֹהיֹות

אׁשר ּכל את אלהים וּירא ּדכתיב נֹוהג, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹּכמנהגֹו

ל"א.). א', (ּבראׁשית מאד טֹוב והּנה ְְְִִֵֵָָֹעׂשה

עליו ּתחּול ּדבר ׁשרׁש ׁשם יהיה ּכאׁשר ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
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(áë)éðL ïéaî úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

:ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚB�Â∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ‡Ez.ּכׁשאקּבע Èz¯a„Â ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒƒ¿

˙¯tk‰ ÏÚÓ∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום לּפרכת.(ויקרא מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ≈«««…∆ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ז)נמצאּו מֹועד(במדבר אהל אל מׁשה "ּובבא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּיׁשמע
מֹועד ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין Ï‡¯NÈ.הּׁשמים È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑הרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ

יתרה זֹו ּבניוי"ו אל אֹות אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא .יׂשראל, ְִֵָ

(âë)Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½
:Búî÷ éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨¨−¨¦«
i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר רמב"ן.סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת הּׁשלחןלבזּבּזין ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

מסּגרת אֹותּה על Bz¯bÒÓÏ.ׁשֹוכב ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑היתה הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר .הּוא ְִֵֶֶַָ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(åë)ìò úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà: ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑טּבעֹות אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒַָָ
הּבּדים ּבהן להכניס ּבּתים לאריחּיא∑ÌÈc·Ï.ּבּתיםלצרÌÈz·Ï∑.יהיּו לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

CnÚכב ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ׁשרׁש, הּכ"ף הּזה ּבּׁשם והחזיר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ"רביא".

ענינם. על להֹורֹות ּכּנערים, הּׁשם, ְְְִִֵֵַַַָָָכן

Ì‡Âאל איׁש ּפנים היּו לּמה עֹוד ּתחׁשב ¿ƒֲִִֶַָָָָֹ

(ּפסּוק מקׁשה היּו ולּמה כ'.) (ּפסּוק ְְִִָָָָָָָאחיו

ּפֹורׂשי ׁשּיהיּו להם ראּוי ּכי לדעת ּתּוכל ְְִִֵֶֶַַַָָָי"ח.),

וסֹוככים עליֹון ּכּסא הם ּכי למעלה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכנפים

ל"ב, (להּלן אלהים מכּתב ׁשהיא העדּות ְְֱִִִֵֶַַַָָֹעל

הּמרּכבה ּולתבנית טעם וזה (דה"א,ט"ז.). ְְְְִֶֶַַַַָָ

יחזקאל ׁשראה הּכרּובים ּכי י"ח.), ְְְִִֵֶֶַָָכ"ח,

ּכבֹוד ׁשהם לּכרּובים ּתבנית הּכבֹוד ְְְִִִֵֶַַַָָנֹוׂשאים

ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן אׁשר והּכרּובים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָותפארת,

ׁשֹומר ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי להן, ְִִֵֵֶַַַַָָָּתבנית

טעם וזה ז'.). ה', (קהלת עליהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַֹּוגבֹוהים

וידע ּבאחד ׁשראה כ'.), י', (יחזקאל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָואדע

והּמׂשּכיל (ׁשם). הּמה אמר ּולפיכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבאחד,

ב'.). ּפסּוק לעיל (עּין ְִֵֵַָָיבין

È·Ò·.(כד) ·‰Ê ¯Ê,מלכּות לכתר סימן ≈»»»ƒְְִֶֶַָ

ּכמֹו הּוא, ּוגדּלה עׁשר ׁשם ְְְֶֶַָָָֻֻׁשהּׁשלחן

וכן רּׁש"י. לׁשֹון מלכים, ׁשלחן ְְְְְִִִֵֶַַָֻׁשאֹומרים

מעת הּׁשם ּברּכת ּכי הּׁשלחן, סֹוד ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּדבר,

עֹולם אבל מאין, יׁש נברא לא העֹולם ְֱֲִִֵֵַָָָָָֹהיֹות

אׁשר ּכל את אלהים וּירא ּדכתיב נֹוהג, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹּכמנהגֹו

ל"א.). א', (ּבראׁשית מאד טֹוב והּנה ְְְִִֵֵָָֹעׂשה

עליו ּתחּול ּדבר ׁשרׁש ׁשם יהיה ּכאׁשר ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָֹאבל



dnexzלד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(çë)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà íá-àOðå§¦¨¨−¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡O�Â∑הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−
:íúà äNòz øBäè áäæ ïää¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּתבהקערֹותיו ּכמין עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי הּפנים,ּפרּוצה לחם קרּוי ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׂשפת ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיׁש
עדהּׁשלחן, זהב ּבׁשל נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

קערה קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת ּוׁשּתים∑ÂÈ˙tÎÂ.למחר לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ּבזיכין הן ְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָֻ¿«…»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני כה)היּו זּכה"(ויקרא לבֹונה הּמערכת על ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ¿»

לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל עׂשה ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּכל ערבי ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאחד

קסו"א קרּוי חלּול עד∑ÂÈ˙iw�Óe.ּדבר ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ָָָָ¿«ƒ…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן גורסלמעלה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוראׁשי
ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָויּׁשברּו.

אֹומרים יׂשראל צו)מחכמי יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, אּלּוּומנּקּיתיו,: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין .הּקנים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה ּבמקֹוםאׁשר וכן ¬∆À«»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא ד)אחר הם(במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות רמב"ן."ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ÈÙÁ˙Âכח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq�˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּגידי אליׁשע אמר ּכאׁשר ּבֹו, ותֹוסיף ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָהּברכה

וחלה ב'.), ד', (מלכיםֿב' ּבּבית ל ּיׁש מה ְְִִִֶַַָָָָָלי

הּכלים, ּכל ּומּלאה ׁשמן אסּו על ְְִִֵֶַַַָָָָָָהּברכה

הּׁשמן וצּפחת כלתה לא הּקמח ּכד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּובאלּיהּו

הּׁשלחן וכן ט"ז.). י"ז, (מלכיםֿא' חסר ְְְִֵֵַָָָֹֻלא

יבא ּומּמּנּו הּברכה, ּתחּול ּבֹו הּפנים, ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּבלחם

ל"ט.) (יֹומא אמרּו ּולכ יׂשראל. לכל ְְְְִֵַַָָָָָֹהּׂשבע

וׂשבע. אֹוכל ּכפּול ׁשּמּגיעֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ÂÈ˙¯Úw.(כט) ˙ÈNÚÂקערֹותיו ּכי רּׁש"י ּפרׁש ¿»ƒ»¿»…»ְִִֵַַָָ

ׁשּנֹותנים "ּבזיכין" וכּפֹותיו ְְְִִִֶַָָָ"ּדפּוסיו",

קנים",ּבהם "חצאי ּכמין ּוקׂשֹותיו הּלבֹונה, ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

את ׁשּסֹומכין מפּצלין "סניפין" הם ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֻּומנּקּיֹותיו

ּבּגמרא האּלה הּכלים הזּכרּו וכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּקנים.

מכילתיה, ּולׁשֹון הרב ואמר צ"ז.). ְְְְִֵַַָָָָ(מנחֹות

כ', (ירמיה ּכלכל ונלאיתי מּלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָסֹובלֹותיו,

ּבֹו ונחלקּו י"א.). ו', (ׁשם הכיל נלאיתי ְְְְִִִֵֶָָט'.),

אֹומרים ׁשּיׁש צ"ז.), (מנחֹות יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶַָָחכמי

אּלּו ּומנּקּיֹותיו "סניפין" אּלּו ְְְִִִֵֵַָָקׂשֹותיו

"מכילתיּה" ׁשּתרּגם אנקלּוס אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻ"הּקנים",

סניפין. אּלּו מנּקּיֹות האֹומר ּכדברי ׁשֹונה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהיה

ז"ל. ּדבריו ְֵָָאּלּו

‡ÏÂּבלׁשֹון מכילתיּה ׁשאין לפי אצלי, נתּכנּו ¿…ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָ

וכּיֹוצא איפֹות ּכמֹו למּדֹות ׁשם אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָארמי

י"ט, (וּיקרא צדק איפת ּתרּגּום ׁשּכן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהם,

ּבבית ל יהיה לא דקׁשֹוט, מכילן ְְְְְְִִִֵֶָֹל"ו.)

ל יהא לא י"ד.), כ"ה, (ּדברים ואיפה ְְְִֵֵֵָָָָֹאיפה

מקֹום ּבכל וכן ּומכילתא. מכילתא ְְְְְְְִִֵֵָָָָָּבבית

ּבמכילתא מיכל, ּכייל חכמים ּובדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבּתלמּוד

ירּוׁשלמי (ּתרּגּום ליּה מתּכיל ּבּה אינׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּדכּייל

(ירמיה הכיל נלאיתי וכן כ"ו.). ל"ח, ְְְְְִִִִִֵֵֵָָּבראׁשית

ּבת אלּפים מן מחזקת, מּדה לׁשֹון י"א.), ְְְִִִֶֶַַַָָו',

(יׁשעיה ּבּׁשלׁש וכל כ"ו.), ז', (מלכיםֿא' ְְְְִִִַַָָָָָיכיל

(מלכיםֿא' העלה את מהכיל קטן י"ב.), ְִִֵֶָָָָָֹֹמ',

רּבים. וכן ס"ד.), ְִֵַח',

ÔÎÂּדעּתי על ט'.) כ', (ירמיה ּכלכל נלאתי ¿≈ְְְְְִִִִֵֵַַַָ

זה מּלׁשֹון הּוא אבל סבל, לׁשֹון ְֲִֵֵֶֶָָאינֹו

הארץ תּוכל לא ּכלׁשֹון להכיל, נלאתי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבעצמֹו,

רּוח וכן י'.), ז', (עמֹוס ּדבריו ּכל את ְְְִֵֶַָָָָָלהכיל

ׁשּיכיל י"ד.), י"ח, (מׁשלי מחלהּו יכלּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָאיׁש

הּׁשמים הּנה ּבֹו, יקּוץ ולא נפׁשֹו ּבתֹו ְְְִִֵַַַָָֹאֹותֹו

ח', (מלכיםֿא' יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְְִִֵַַַָָֹּוׁשמי

אין ּכי רּוממּות ּגדל ויחזיקּו יכילּו לא ְְְֲִִִֵֶַָֹֹכ"ז.),

אׁשר הּקטן הּזה הּבית ּכי אף ּומּדה, קצב ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָל

(ּתהּלים ּבמׁשּפט ּדבריו יכלּכל (ׁשם). ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבניתי

רּוחֹו, ּכל יֹוציא ּכסיל יהיה ׁשּלא ה'.), ְְִִִֶֶָֹקי"ב,

מהן ּומֹוציא ּכראּוי ּבקרּבֹו ּדבריו מכיל ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָאבל

י"ב.), מ"ז, (ּבראׁשית יֹוסף ויכלּכל ְְְִֵֵֵַַָָּכראּוי.

ולא העּדיף לא יכילּו, ּכאׁשר מזֹון להם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנתן

ּכּלם. וכן הּטף, לפי לחם רק ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֻהחסיר,

Ï·‡ואּולי נתּברר. לא אנקלּוס ׁשל ּדעּתֹו ¬»ְְְְְִֵֶַַָֹֻ

היתה ּכי למּדֹות ׁשם לדעּתֹו ְְְְְִִִֵַַָָָמנּקּיֹותיו

למּדד קמח עׂשרֹונים ׁשני מחזקת מּדה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשם

לא האחת, החּלה ּבעּׂשרֹוןּבּה מֹודדין היּו ְְִִַַַַָָָָָֹ

א'.) ט', (מנחֹות מתני' ליה ולית מנחֹות, ְְְְִֵֵֶַָָׁשל

עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּדקּתני

מּדֹות, ׁשלׁש לדעּתֹו ׁשם היּו אבל עּׂשרֹון, ְְֲֲִִִַַָָָָָוחצי

עׂשרֹונים. ּוׁשני עּׂשרֹון וחצי ְְֲִִִִֵֶַָָעּׂשרֹון

ÔBÎp‰Âהּדפּוס הּוא "הּמכילא" ּכי ּבדעּתֹו ּבעיני ¿«»ְְְְְִִֵַַַַָ

(מנחֹות ׁשאמרּו ּכמֹו לבצק, ְְְְֵֶֶָָָָהעׂשּוי

ּבדפּוס נֹותנּה ׁשם, היּו ּדפּוסים ׁשלׁשה ְְְְִִָָָָצ"ד.)

ּבּתּנּור, היה ּדפּוס ּוכמין ּבצק, הּוא ְְֲִִֵַַַַָָָועדין

ׁשּלא ּכדי ּבדפּוס נֹותנּה רֹודה ְְְְִֵֶֶֶָֹּוכׁשהּוא

ׁשּלא ּכדי ׁשהּוא הּזה והּדפּוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹּתתקלקל.

הּלחם ּכצּורת להיֹות צרי אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּתתקלקל

לסמ קערה ּכמין עׂשּוי הּוא אבל ְְְְֲִִִָָָָֹּוכׁשעּורֹו,

הּדפּוס אבל קערֹותיו. והּוא לחם, ׁשל ְְְְֲֶֶֶַַָָָָּדפנֹותיו

לחם ׁשל ּכמּדתֹו עׂשּוי ּבצק ׁשל ְִִֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹון

וקרנֹותיו חמּׁשה ורחּבֹו עׂשרה ארּכֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָּוכׁשעּורֹו,

ּומֹודדין הּבצק מֹוׁשיבין ּובֹו אצּבעֹות, ְְִִִֵֶֶַַָָׁשבע

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
i"yx£ÌÈ�t ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו רמב"ן.ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ß hay g"k iyily mei ß

(àì)äøBðnä äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ
:eéäé äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«

i"yx£‰¯B�n‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומפריד האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻּכדר

ואיל איל ּבהּקׁשת∑L˜Ó‰.הּקנים ּולכאן לכאן העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ִֵֵַָָָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון ה)הּקרנס. נקׁשן"(דניאל לדא ‰B�n¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא) ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻֻ≈»∆«¿»

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי ממאליה, נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אליה.אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הימּנה∑dÎ¯È.(מנחות יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל הרגל הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבזd�˜Â∑,.ּולמּטה ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְַָ¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפתילה ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן להם∑ÈÚÈ·b‰.לצּוק וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ְְְִֵֶֶַַָָָ¿ƒ∆»ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָֻ

לנֹוי אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ואּלּו .מדירנ"ס, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰È¯zÙk∑,הּׂשרים ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

לכפּתֹור ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם .וקֹורין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
‰ÈÁ¯Ùe∑ּפרחים ּכמין ּבּה עׂשּויין eÈ‰È.צּיּורין ‰pnÓ∑יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ¿»∆»ְְֲִִִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וידּביקם .לבּדם ְְְִֵַַָ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦¨−©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑,האמצעי קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויֹוצאין

קנים הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן .ּגבּה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

˜„ÈÓל ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא „È‚� ÈÎc ·‰„c ‡z¯�Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d�˜e dcL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

˜�Èלב ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מכילא, נקרא הּוא ּולפיכ אֹותֹו, ּומתּקנין ְְְְְִִִִַָָָאֹותֹו

למּדה. עׂשּוי ְִֶָָׁשהּוא

,˙Biw�Ó ÔBLÏeּכׁשם ּוסאה, איפה ּכמֹו ׁשם, ¿¿«ƒְְְֵֵֵָָ

ׁשאין הּׁשמֹות ּוׁשאר ּוקׂשֹותיו ְְְֵֵֶַָָָָקערֹותיו

הּנקראֹות המצּדקֹות הּמּדֹות ואּולי ּתאר. ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻּבהם

ׁשהם מנּקּיֹות, אֹותן יקראּו צדק והין צדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאיפת

האֹונאה מן ּבעליהן "ּומנּקֹות" הּׁשקר מן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנקּיֹות

והּסניפין, הּקנים ּכֹולל ׁשם והּקׂשֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָוהחטא.

הּצּדי"ק ּבחּלּוף ּכן יּקראּו ּפּצּולן ּבעבּור ְְֲִִִִֵַַַַָָאּולי

מאֹותתי קצות יׁשבי וּייראּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹּבׂשי"ן,

ּבמּלת וׂשי"ן צּדי"ק ּכחּלּוף ט'.), ס"ה, ְְְְִִִִִִַַ(ּתהּלים

ְׂשחֹוק.

·˙ÎÂ'ד"הֿא) הּימים ּבדברי ׁשּבּוׁש ויׁש ר"א ¿»«ְְְִִִֵֵַָ

קערֹות ּתחת ׁשהזּכיר י"ז.), ְְִִֶַַָכ"ח,

הּקׂשֹות והזּכיר ּכפֹורים, הּכּפֹות ותחת ְְְְְְִִִִַַַַַָָמזרקֹות,

זהב והּכל מזלגֹות, המנּקּיֹות ותחת הם, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּכאׁשר

ׁשּצּוה היּו אחרים ּכלים אּולי הּׁשלחן. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלצר

ׁשלמה, ּבנֹו ׁשּיעׂשה ּבּׁשלחנֹות לׂשּומם ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹֻּדוד

ּבדברי והּׁשּבּוׁש מֹועד. אהל ׁשלחן ּככה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻואין

הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי הּוא, אברהם ְִִֶַַַַַָָָָרּבי

טהֹור זהב והּקׂשֹות והּמזרקֹות ְְְְְְִִַַַָָָָָָוהּמזלגֹות

אינּנּו ּוכפֹור לכפֹור ּבמׁשקל הּזהב ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָולכפֹורי

כ"ח, (ד"הֿא' הּמערכת לׁשלחנֹות עם ְְְֲֲִֶֶַַָֻֻמחּבר

הּכתּוב ּׁשאמר למה חֹוזר הּוא אבל ּבלבד, ְְֲִֵֶַַַַָָָט"ז.)

עבֹודת מלאכת ּולכל י"גֿי"ד.) ּבפסּוקים ְְְֲִִֶֶַָָ(ׁשם

לּזהב ואמר ה'. ּבית עבֹודת ּכלי ּולכל ה' ְְְֲֵֵֵַַַָָָָּבית

ועב עבֹודה ּכלי הּמזלגֹותלכל והזּכיר ֹודה, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

לּׁשלחן, והּקׂשֹות הּמזּבח, ּכלי ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּומזרקֹות

זהב הּקטרת ּולמזּבח והזּכיר לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹוהּכפֹורים

הּכל ואמר י"ח.), ּפסּוק (ׁשם ּבּמׁשקל ְְְִַַַָָָָָֹֻמזּקק

הּתבנית מלאכֹות ּכל הׂשּכיל עלי ה' מּיד ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹּבכתב

צרכי לכל ּכלל הּוא והּנה י"ט.), ּפסּוק ְְְְִֵֵָָָָָ(ׁשם

הּמקּדׁש. ְִֵַָּבית

ÌÈ�t.(ל) ÌÁÏלכאן רֹואים ּפנים לֹו ׁשּיׁש ∆∆»ƒְִִֵֶָָ

ארּכֹו ונֹותן ּומּזה מּזה הּבית לצּדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּולכאן

ׂשפת ּכנגד זקּופין ּוכתליו ׁשלחן ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָֻלרחּבֹו

(מנחֹות הּמׁשנה ּולׁשֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִַַַָָָֻהּׁשלחן,

ׁשהיּו ּפנים, לחם אֹומר זֹומא ּבן ד'.) ִֵֶֶֶֶָָָי"א,

האֹומר לדברי יהיה זה ּכל אבל ּפנים. ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָלֹו

ּתיבה ּכמין אֹותֹו עֹוׂשין ּכיצד צ"ד:) ְְִִֵֵַָָ(מנחֹות

צ"ד:) (מנחֹות האֹומר לדברי אבל ְְְְֲִֵֵָָָָּפרּוצה,

אמר ור"א ּכן. אינֹו רֹוקדת, ספינה ְְְִִֵֵֶֶַָָּכמין

ּתמיד. לפני ּבעבּור ּפנים לחם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּנקרא

ÏÚÂ,(ּכאן) לפני מּלת ּתבין ּכי האמת ּדר ¿«ְֱִִִֶֶֶַַָָָָ

היה ּכן היֹותֹו ּבעבּור ּכי וסֹודֹו, ׁשמֹו ְְֱֲִִֵַָָָּתבין

(מׁשלי ּתעׁשיר היא ה' ּברּכת ּכי ּבּצפֹון, ְְֲִִִִִֵַַַָָמּונח

אׁשר הּמקֹום ּבכל ׁשּנאמר ּכענין כ"ב.), ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָי',

כ', (לעיל ּוברכּתי אלי אבֹוא ׁשמי את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאזּכיר

ג'.). כ', (לעיל ּבֹו רמזּתי ּוכבר ְְְִֵַָָכ"א.).

˙ÓÎÁּופרחיה וכפּתֹוריה ּבגביעיה הּמנֹורה »¿«ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

אּיֹוב (ע"פ מאד ונעלמה ּתּמצא, ְְֱִִִֵֵֶַָָָֹמאין

"ּבׁשּׁשה מקׁשה היֹותּה אבל כ'ֿכ"א.), ְְֱֲִִָָָָכ"ח,

אלהים, נר ועליהם הּׁשביעי" מן יֹוצאין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָֹקנים

ּפסּוק (להּלן ּפניה עבר אל ּכּלם" ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ"ּומאירים



לה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
i"yx£ÌÈ�t ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו רמב"ן.ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ß hay g"k iyily mei ß

(àì)äøBðnä äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ
:eéäé äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«

i"yx£‰¯B�n‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומפריד האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻּכדר

ואיל איל ּבהּקׁשת∑L˜Ó‰.הּקנים ּולכאן לכאן העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ִֵֵַָָָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון ה)הּקרנס. נקׁשן"(דניאל לדא ‰B�n¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא) ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻֻ≈»∆«¿»

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי ממאליה, נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אליה.אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הימּנה∑dÎ¯È.(מנחות יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל הרגל הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבזd�˜Â∑,.ּולמּטה ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְַָ¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפתילה ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן להם∑ÈÚÈ·b‰.לצּוק וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ְְְִֵֶֶַַָָָ¿ƒ∆»ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָֻ

לנֹוי אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ואּלּו .מדירנ"ס, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰È¯zÙk∑,הּׂשרים ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

לכפּתֹור ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם .וקֹורין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
‰ÈÁ¯Ùe∑ּפרחים ּכמין ּבּה עׂשּויין eÈ‰È.צּיּורין ‰pnÓ∑יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ¿»∆»ְְֲִִִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וידּביקם .לבּדם ְְְִֵַַָ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦¨−©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑,האמצעי קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויֹוצאין

קנים הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן .ּגבּה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

˜„ÈÓל ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא „È‚� ÈÎc ·‰„c ‡z¯�Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d�˜e dcL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

˜�Èלב ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מכילא, נקרא הּוא ּולפיכ אֹותֹו, ּומתּקנין ְְְְְִִִִַָָָאֹותֹו

למּדה. עׂשּוי ְִֶָָׁשהּוא

,˙Biw�Ó ÔBLÏeּכׁשם ּוסאה, איפה ּכמֹו ׁשם, ¿¿«ƒְְְֵֵֵָָ

ׁשאין הּׁשמֹות ּוׁשאר ּוקׂשֹותיו ְְְֵֵֶַָָָָקערֹותיו

הּנקראֹות המצּדקֹות הּמּדֹות ואּולי ּתאר. ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻּבהם

ׁשהם מנּקּיֹות, אֹותן יקראּו צדק והין צדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאיפת

האֹונאה מן ּבעליהן "ּומנּקֹות" הּׁשקר מן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנקּיֹות

והּסניפין, הּקנים ּכֹולל ׁשם והּקׂשֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָוהחטא.

הּצּדי"ק ּבחּלּוף ּכן יּקראּו ּפּצּולן ּבעבּור ְְֲִִִִֵַַַַָָאּולי

מאֹותתי קצות יׁשבי וּייראּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹּבׂשי"ן,

ּבמּלת וׂשי"ן צּדי"ק ּכחּלּוף ט'.), ס"ה, ְְְְִִִִִִַַ(ּתהּלים

ְׂשחֹוק.

·˙ÎÂ'ד"הֿא) הּימים ּבדברי ׁשּבּוׁש ויׁש ר"א ¿»«ְְְִִִֵֵַָ

קערֹות ּתחת ׁשהזּכיר י"ז.), ְְִִֶַַָכ"ח,

הּקׂשֹות והזּכיר ּכפֹורים, הּכּפֹות ותחת ְְְְְְִִִִַַַַַָָמזרקֹות,

זהב והּכל מזלגֹות, המנּקּיֹות ותחת הם, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּכאׁשר

ׁשּצּוה היּו אחרים ּכלים אּולי הּׁשלחן. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלצר

ׁשלמה, ּבנֹו ׁשּיעׂשה ּבּׁשלחנֹות לׂשּומם ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹֻּדוד

ּבדברי והּׁשּבּוׁש מֹועד. אהל ׁשלחן ּככה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻואין

הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי הּוא, אברהם ְִִֶַַַַַָָָָרּבי

טהֹור זהב והּקׂשֹות והּמזרקֹות ְְְְְְִִַַַָָָָָָוהּמזלגֹות

אינּנּו ּוכפֹור לכפֹור ּבמׁשקל הּזהב ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָולכפֹורי

כ"ח, (ד"הֿא' הּמערכת לׁשלחנֹות עם ְְְֲֲִֶֶַַָֻֻמחּבר

הּכתּוב ּׁשאמר למה חֹוזר הּוא אבל ּבלבד, ְְֲִֵֶַַַַָָָט"ז.)

עבֹודת מלאכת ּולכל י"גֿי"ד.) ּבפסּוקים ְְְֲִִֶֶַָָ(ׁשם

לּזהב ואמר ה'. ּבית עבֹודת ּכלי ּולכל ה' ְְְֲֵֵֵַַַָָָָּבית

ועב עבֹודה ּכלי הּמזלגֹותלכל והזּכיר ֹודה, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

לּׁשלחן, והּקׂשֹות הּמזּבח, ּכלי ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּומזרקֹות

זהב הּקטרת ּולמזּבח והזּכיר לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹוהּכפֹורים

הּכל ואמר י"ח.), ּפסּוק (ׁשם ּבּמׁשקל ְְְִַַַָָָָָֹֻמזּקק

הּתבנית מלאכֹות ּכל הׂשּכיל עלי ה' מּיד ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹּבכתב

צרכי לכל ּכלל הּוא והּנה י"ט.), ּפסּוק ְְְְִֵֵָָָָָ(ׁשם

הּמקּדׁש. ְִֵַָּבית

ÌÈ�t.(ל) ÌÁÏלכאן רֹואים ּפנים לֹו ׁשּיׁש ∆∆»ƒְִִֵֶָָ

ארּכֹו ונֹותן ּומּזה מּזה הּבית לצּדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּולכאן

ׂשפת ּכנגד זקּופין ּוכתליו ׁשלחן ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָֻלרחּבֹו

(מנחֹות הּמׁשנה ּולׁשֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִַַַָָָֻהּׁשלחן,

ׁשהיּו ּפנים, לחם אֹומר זֹומא ּבן ד'.) ִֵֶֶֶֶָָָי"א,

האֹומר לדברי יהיה זה ּכל אבל ּפנים. ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָלֹו

ּתיבה ּכמין אֹותֹו עֹוׂשין ּכיצד צ"ד:) ְְִִֵֵַָָ(מנחֹות

צ"ד:) (מנחֹות האֹומר לדברי אבל ְְְְֲִֵֵָָָָּפרּוצה,

אמר ור"א ּכן. אינֹו רֹוקדת, ספינה ְְְִִֵֵֶֶַָָּכמין

ּתמיד. לפני ּבעבּור ּפנים לחם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּנקרא

ÏÚÂ,(ּכאן) לפני מּלת ּתבין ּכי האמת ּדר ¿«ְֱִִִֶֶֶַַָָָָ

היה ּכן היֹותֹו ּבעבּור ּכי וסֹודֹו, ׁשמֹו ְְֱֲִִֵַָָָּתבין

(מׁשלי ּתעׁשיר היא ה' ּברּכת ּכי ּבּצפֹון, ְְֲִִִִִֵַַַָָמּונח

אׁשר הּמקֹום ּבכל ׁשּנאמר ּכענין כ"ב.), ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָי',

כ', (לעיל ּוברכּתי אלי אבֹוא ׁשמי את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאזּכיר

ג'.). כ', (לעיל ּבֹו רמזּתי ּוכבר ְְְִֵַָָכ"א.).

˙ÓÎÁּופרחיה וכפּתֹוריה ּבגביעיה הּמנֹורה »¿«ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

אּיֹוב (ע"פ מאד ונעלמה ּתּמצא, ְְֱִִִֵֵֶַָָָֹמאין

"ּבׁשּׁשה מקׁשה היֹותּה אבל כ'ֿכ"א.), ְְֱֲִִָָָָכ"ח,

אלהים, נר ועליהם הּׁשביעי" מן יֹוצאין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָֹקנים

ּפסּוק (להּלן ּפניה עבר אל ּכּלם" ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ"ּומאירים



dnexzלו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(âì)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤¨−©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים ‚·ÌÈÚ.ּכתרּגּומֹו: ‰LÏLe∑ ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»¿ƒƒ

קנ מּכל וקנהּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑וקנה קנה לכל .היה ְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

(ãì):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e∑'והג הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּצּדיה הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן ÈÁ¯Ùe‰.למעלה ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּופרחיה ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: .להם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

(äì)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ�w‰ È�L ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

כט)הּמׁשּכן: ׁשּנאמר:(מנחות ,ּבּיר האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל (במדברּגבהּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשניח) ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח וכפּתֹור ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עד

ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּפרחים
חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרחים,
ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוטפח
ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים לׁשּׁשהמנֹורה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקנים,
ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהאחד,
ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר האחד "ּבּקנה ְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת האמּור ּתמצאם":ואחד למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
øBäè: ¨«

(æì)øéàäå äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−
:äéðt øáò-ìò©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯�Œ˙‡∑והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין È�t‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑הּנרֹות ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֵֶַ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ּפניה",ׁשּבראׁשי עבר "אל מאירים ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקנה ּפני צד אל אֹורם הּמנֹורהמּוסב ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשבעה נרֹותיה את לז)ועׂשית אּלא(כה, הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמנֹורה על אֹותם ב)ּׁשּׂשמּו פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדרְך רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, הּנרֹות(א). עׂשּית על הּצּוּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

eÊÁ¯לג „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

BÁz˙לה ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯�Ó ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

�‚È„‡לו dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

קכז

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי� העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו�
ולמטה. הימנה יוצאי� רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי� במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא�). (עד כדי�.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו� וזה

וכתב כא�). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו� הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני� העליו� בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה
שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא�

טפח, היה שהכפתור יתכ� אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123
וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו

וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת
הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה

כנגד עד ועולי� נמשכי� "באלכסו� ל"ב בפסוק כא� רש"י כתב וכ� בשיפועי�,
מנורה". של גובהה

הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח חפ�) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת
ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא

האמצעי.

מתוך חומש "שי למורא"



לז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(âì)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤¨−©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים ‚·ÌÈÚ.ּכתרּגּומֹו: ‰LÏLe∑ ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»¿ƒƒ

קנ מּכל וקנהּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑וקנה קנה לכל .היה ְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

(ãì):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e∑'והג הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּצּדיה הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן ÈÁ¯Ùe‰.למעלה ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּופרחיה ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: .להם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

(äì)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ�w‰ È�L ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

כט)הּמׁשּכן: ׁשּנאמר:(מנחות ,ּבּיר האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל (במדברּגבהּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשניח) ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח וכפּתֹור ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עד

ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּפרחים
חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרחים,
ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוטפח
ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים לׁשּׁשהמנֹורה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקנים,
ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהאחד,
ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר האחד "ּבּקנה ְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת האמּור ּתמצאם":ואחד למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
øBäè: ¨«

(æì)øéàäå äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−
:äéðt øáò-ìò©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯�Œ˙‡∑והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין È�t‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑הּנרֹות ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֵֶַ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ּפניה",ׁשּבראׁשי עבר "אל מאירים ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקנה ּפני צד אל אֹורם הּמנֹורהמּוסב ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשבעה נרֹותיה את לז)ועׂשית אּלא(כה, הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמנֹורה על אֹותם ב)ּׁשּׂשמּו פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדרְך רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, הּנרֹות(א). עׂשּית על הּצּוּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

eÊÁ¯לג „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

BÁz˙לה ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯�Ó ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

�‚È„‡לו dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»



dnexzלח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

אחת",לאחרנאמר מקׁשה פקּודי(ב)"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת אין(לט, הא' הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםלֹומר את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ּכמין∑È˙zÁÓe‰.ׁשּלֹוקחים הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»ְִֵ
הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבזיכין

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון ל)וכבּו, מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְִֵַַַַָָָ

(èì):älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

זהּובים. ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹמנה,
זהּובים ארּבעה והּסלע סלעים, רמב"ן.כ"ה ְְְְִִֶַַַָָָ

ÈÎc:לח ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

i�Ó‡לט Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּכתבנּו מּדברנּו להבין ּתּוכל זה ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָל"ז.),

כ"ט.) (מנחֹות מאמרם וזה אחר. ְְְֲֵֶַַָָָָּבמקֹום

ּבּמנֹורה. מׁשה ְְִֶֶַַָָׁשּנתקּׁשה

B‰Ë¯.(לט) ·‰Ê ¯kkמׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִֶֶָָֹ

ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל ְִִֵֶֶָָָָָֹֹעם

מקרא. ׁשל ּפׁשּוטֹו הּוא וכן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַָיֹותר.

יּתן ׁשּלא ּגדֹול, ּתימה ּכן, הּדבר אם ֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹאבל

מן ּבּה יהיה ּכּמה לּמנֹורה מׁשקל ְְְִִִֶַַַָָָָָהּכתּוב

יֹותר אֹו הּכּכר חצי לתת ויּוכל ְֲִִִֵֵַַַָָָהּכּכר,

מּמּנה, נפרדים ּכלים ׁשהם ּובמחּתֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמלקחים

מנה ּפחֹות ּכּכר ּבּמנֹורה ׁשּיּתן אֹו ּבּה, ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוימעט

ּטעם מה ועֹוד, מנה. האּלה הּכלים ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּובכל

נפרדים רּבים ּכלים עם הּמנֹורה ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתּׁשקל

יהיּו ּכּמה נתּפרׁשּו לא ולּמה הּכּכר, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹּבמׁשקל

מּמּנּו. ׁשּיעׂשּו והּמחּתֹות" ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָ"הּמלקחים

Ï·‡אּלא הרב, ׁשאמר ּכמֹו רּבֹותינּו ּדעת אין ¬»ְֵֵֶֶַַַַַָָָ

מנֹורה (פ"ח:) ּבמנחֹות חכמים ׁשנּו ְְֲִִָָָָָּכ

ּומחּתֹותיה, מלקחיה ולא מּכּכר ּבאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹונרֹותיה

לרּבֹות האּלה, הּכלים ּכל את מקּים אני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומה

אֹומר, נחמיה רּבי יהּודה. רּבי ּדברי הּנרֹות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

ּומלקחיה נרֹותיה ולא מּכּכר ּבאה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹמנֹורה

הּכלים ּכל את מקּים אני ּומה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומחּתֹותיה,

לדברי אמרּו וׁשם זהב. ׁשל ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻהאּלה,

וא עּמּה, מקׁשה הּנרֹות ׁשהיּו יהּודה עלר' ף ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשהם מּפני האּלה, הּכלים הּכתּוב יקראם כן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי

עצמן, ּבפני ׁשם להם ויׁש הּׁשמן, לקּבּול ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכלים

ּולדברי מּמּנּה. נפרדין נעׂשים הּמנֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּובׁשאר

מקׁשה. עּמּה הּנרֹות ׁשאין ׁשם אמרּו נחמיה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָר'

ּבמׁשקל יבֹוא לא יהּודה רּבי ּדעת על ְְְְִִִֵַַַַַָָֹוהּנה

עּמּה ּׁשהּוא ּבּמה הּמנֹורה ּגּוף אּלא ְִִֶֶֶַַַָָָָהּכּכר

ּולדברי ּכלל. מּמּנה נפרדים ּכלים לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹמקׁשה,

ּכל את מקּים אני ּומה ׁשם אמרּו נחמיה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָרּבי

נצרכא ולא זהב, ׁשל ּכּלן ׁשּיהיּו האּלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהּכלים

נרֹות. לפי ְִֵֶָאּלא

ÏÚÂיעׂשה טהֹור זהב ּכּכר יאמר: הּפׁשט ּדר ¿«ְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

זהב יעׂשה האּלה הּכלים ּכל את ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה,

זהב ׁשּיהיּו ּבּנרֹות ּתחּלה ּפרׁש לא ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹטהֹור,

ׁשבעה נרתיה את וּיעׂש אמר ּבּמעׂשה וכן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכלל,

ל"ז, (להּלן טהֹור זהב ּומחּתתיה ְְְֶֶַַַָָָָָָָֹּומלקחיה

הּמלקחים על רק חֹוזר טהֹור זהב ואין ְְִֵֵֶַַַַָָָָכ"ג.),

עׂשה טהֹור זהב ּכּכר ואמר וחזר ְְְְִַַַַַָָָָָָָוהּמחּתֹות,

ׁשעׂשה כ"ד.), ל"ז, (להּלן ּכליה ּכל ואת ְְֵֶֶֶַָָָָָָאֹותּה

עֹוד ויּכנס הּכּכר. מן ולא טהֹור זהב ּכליה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכל

לּה עׂשה ׁשהרי הּׁשמן, ּכלי ּכליה ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבכלל

ׁשּנאמר ּכמֹו הּנזּכרים, אּלה מּלבד רּבים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכלים

נרתיה ואת הּמאֹור מנרת את וכּסּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּמּסעֹות

ׁשמנּה ּכלי ּכל ואת מחּתתיה ואת מלקחיה ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹואת

והּכתּוב ט'.). ד', (ּבּמדּבר ּבהם לּה יׁשרתּו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָאׁשר

(ׁשם היא מקׁשה ּפרחּה עד ירכּה עד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאמר

מקׁשה ׁשּגּופּה נראה, ּכ ּפׁשּוטֹו ּכפי ד'.), ְְְְִִִֶָָָָח',

הּגמרא. ׁשּטת לפי זה וכל נרֹותיה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹולא

Ï·‡אֹוצר) הּמׁשּכן מלאכת ׁשל ּבּבריתא ¬»ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּבענין ׁשנּויה ב'.) ש"א, ּדף ט' ְְְְִִִַָָָמדרׁשים

ּבאה היתה ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה מנֹורה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

ּגביעים ּוטעּונה מקׁשה, ּוטעּונה זהב, ְְְְִִִֶָָָָָׁשל

זהב מנרת ועׂשית ׁשּנאמר: ּופרחים, ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹּכפּתֹורים

יעׂשה אני ׁשֹומע ל"א.), ּפסּוק (לעיל ְֲֲִֵֵֶַַָָטהֹור

יהיּו מּמּנה ת"ל וידּביקם, איברים ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאיברים

ׁשּיהיּו נרֹותיה את לרּבֹות מּנין ל"ו.). ְְִִִֵֶֶֶַַָָ(ּפסּוק

יכֹול ׁשּלפנינּו). (ּבּפסּוק יעׂשה ת"ל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָמּמּנה,

ת"ל ּופרחיה, ּכפּתֹוריה ּגביעיה מרּבה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאני

נרֹותיה את לרּבֹות ראית ּומה (ׁשם) ְִֵֶֶַָָָָָָֹאתּה

ׁשרּבה אחר ּופרחיה, ּכפּתֹוריה ּגביעיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוּלהֹוציא

ׁשהן נרֹותיה את אני מרּבה ּומעט, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב

ּכפּתֹוריה ּגביעיה אני ּומֹוציא עּמּה, ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָנעׂשין

לרּבֹות ּומּנין עּמּה. נעׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּופרחיה

יכֹול (ׁשם). יעׂשה ת"ל ּומחּתֹותיה, ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָמלקחיה

הּמלקטאֹות, ואת הּצבתים את מרּבה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשאני

מלקחיה לרּבֹות ראית ּומה (ׁשם). אתּה ְְִֶֶַָָָָָָָֹת"ל

ואת הּצבתים את ּולהֹוציא ְְְְִִֶֶֶַַָָּומחּתֹותיה

מרּבה ּומעט, הּכתּוב ׁשרּבה אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמלקטאֹות,

עּמּה, מׁשּתמׁשין ׁשהן ּומחּתֹותיה מלקחיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאני

ׁשאין הּמלקטאֹות ואת הּצבתים את אני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּומֹוציא

אֹומר, קרחה ּבן יהֹוׁשע רּבי עּמּה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻמׁשּתמׁשין

זהבאתּה ּכּכר ׁשּנאמר מּכּכר, ּכליה ואין מּכּכר ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכל ואת מקּים אני ּומה אתּה. יעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹטהֹור

עד טהֹור. זהב ׁשּיהיּו כ"ד.), ל"ז, (להּלן ְְִֵֶֶַַָָָָָּכליה

הּבריתא. ְַַָָָּכאן

‰‡¯�Âוהּמלקחים הּנרֹות ׁשהיּו מּמּנה ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ואין מקׁשה, עּמּה ּכּלן ְְְְִִֵַַָָָֻוהּמחּתֹות

הּנרֹות ּפי על עׂשה אבל צבתים, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּמלקחים

ׁשּלא עליו וׁשֹוכב וסֹוגר ּפֹותח זהב ׁשל ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹטס

ּבמנֹורֹות הּיֹום עֹוׂשים ּכאׁשר ּדבר, ּבּׁשמן ְֲִִִֶֶֶַַַָָֹיּפל

מלקֹוחי מדּבק ּולׁשֹוני מּלׁשֹון והּוא מלכים, ְְְְְְִִִֶַָָָֻׁשל

הּלׁשֹון ּׁשעל מה ׁשּיקרא ט"ז.), כ"ב, ְְִִִֶֶַַַָָ(ּתהּלים

הּלׁשֹון לֹוקחים ׁשהם "מלקֹוחים", ְְְִִִֵֶַַַָָּומּתחּתיו

ּכל ׁשּתחת "ספלים" הם והּמחּתֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבאמצעם.

והּכל מּמּנה, ׁשּיּפלּו אׁש ניצֹוצי לחּתֹות ונר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנר

הּצבתים אבל הּכּכר. מן ּובאין ְְֲִִִִִַַָָָָָמקׁשה

הם אבל ּבעצמּה, ּתׁשמיׁשן ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהמלּקטים

ּבאין אין ּבּה חּבּור ואינן מּמּנה נפרדים ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּכלים

ּגביעיה זֹו ּבבריתא מעטּו וכן ּכלל. הּכּכר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָמן

לעׂשֹותּה ׁשּלא רצה ׁשאם ּופרחיה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכפּתֹוריה

ׁשאין לפי הּטעם, ונתן רּׁשאי. מקׁשה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעּמּה

ׁשאם ּבּה, מעּכבין ׁשאין ּכלֹומר עּמּה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָנעׂשין

ּגביעים ּבאה אינּה מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשאּה

קנים אבל כ"ח.), (מנחֹות ּופרחים ְְְֲִִִַָָָָּכפּתֹורים

לעֹולם. ּבּה ְְְִַָָמעּכבין

ÈÙÏeּכליה ּכל ואת הּכתּוב אמר הּזֹו הּבריתא ¿ƒְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לּה ׁשעׂשה לרּבֹות כ"ד.), ל"ז, ְְֶַַָָָָ(להּלן

לּה, והראּויין לׁשּמּוׁשּה, הּצריכים הּכלים ְְְְִִִִִֵַַָָָָּכל

לכל ׁשּצריכין והּמלקטאֹות הּצבתים והם ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָזהב,

וגֹו' הּמׁשּכן ּכלי לכל וכן ּבתׁשמיׁשן. ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָֹהּמנֹורֹות

לא לּמׁשּכן, הּצריכים ּכלים י"ט.), כ"ז, ְְְִִִִֵַַַָָֹ(להּלן

נחׁשת. ׁשּיהיּו רק ּבהם הזּכיר ולא אֹותם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּפרׁש

ּכל את אֹותּה יעׂשה טהֹור זהב ּכּכר ֲֲִֶֶַַָָָָָָאבל

מקׁשה וכּלם ּבּה הּנזּכרים הם האּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּכלים

ּכל ואת ּבּמעׂשה ּׁשאמר מה ׁשּגם ויּתכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּמּה.
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i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑מאחֹוריהן ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

È�L.לכּסֹותן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וג'הרי ּפׁשּתים ׁשל א' ְַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
לחּוט ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, המשכן)ׁשל דמלאכת ÌÈ·¯k.(ברייתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿Àƒ

·LÁ ‰NÚÓ∑,מחט מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכתלים,ּכרּובים ּבׁשני ּבאריגה אּלא «¬≈…≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּבלע"זּפרצּוף ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

.פייׁשיׁש"א

(á)Cøà|áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà: ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

(â)Lîçå dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦¨−¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑לדּבר הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְְִֵֶֶַַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא כה)ּבדבר "ּופניהם(לעיל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחיו" אל .איׁש ִִֶָ

(ã)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ׁשּבסֹוף יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְְִֶָָ

חֹוברת קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת ‰È�M˙.החּבּור. ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ∑ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְָ
החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא .יריעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

ÈÊÁ˙Óמ z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡�kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב È�Ó˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האּלה לּכלים רמז כ"ד.) ל"ז, (להּלן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכליה

ּכפׁשּוטֹו זהב, ּכּכר עּמּה ּכּלם ׁשהיּו ּבּה ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּנזּכרים

ּבּמעׂשה הזּכרּו לא ׁשמנּה ּכלי אבל מקרא. ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשל

עׂשּו עצמם ּוברצֹון ּבּצּואה, הזּכרּו לא ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻּכאׁשר

יחידים אבל ּבצלאל, עׂשאם לא ואּולי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹאֹותם,

ּגּופּה הּכלל, ועל לּצּבּור. ּומסרּום אֹותם ְְְִַַַָָָָָעׂשּו

מן ּבא לגּופּה ׁשחּוץ ּדבר ואין מּכּכר, ְְִִִֵֶָָָָָָָּבאה

הּכל. לדברי ְְִִֵַַָֹהּכּכר



לט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(î):øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ּבהר ּכאן מּגידראה .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אׁש ׁשל מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה Ó¯‡‰.ׁשּנתקּׁשה ‰z‡Œ¯L‡∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆«»»¿∆ְְַ

קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. מתחזי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ'דאּת
לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת .ּפתרֹונֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
äNòz áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàŸ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑מאחֹוריהן ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

È�L.לכּסֹותן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וג'הרי ּפׁשּתים ׁשל א' ְַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
לחּוט ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, המשכן)ׁשל דמלאכת ÌÈ·¯k.(ברייתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿Àƒ

·LÁ ‰NÚÓ∑,מחט מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכתלים,ּכרּובים ּבׁשני ּבאריגה אּלא «¬≈…≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּבלע"זּפרצּוף ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

.פייׁשיׁש"א

(á)Cøà|áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà: ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

(â)Lîçå dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦¨−¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑לדּבר הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְְִֵֶֶַַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא כה)ּבדבר "ּופניהם(לעיל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחיו" אל .איׁש ִִֶָ

(ã)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ׁשּבסֹוף יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְְִֶָָ

חֹוברת קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת ‰È�M˙.החּבּור. ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ∑ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְָ
החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא .יריעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

ÈÊÁ˙Óמ z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡�kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב È�Ó˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האּלה לּכלים רמז כ"ד.) ל"ז, (להּלן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכליה

ּכפׁשּוטֹו זהב, ּכּכר עּמּה ּכּלם ׁשהיּו ּבּה ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּנזּכרים

ּבּמעׂשה הזּכרּו לא ׁשמנּה ּכלי אבל מקרא. ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשל

עׂשּו עצמם ּוברצֹון ּבּצּואה, הזּכרּו לא ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻּכאׁשר

יחידים אבל ּבצלאל, עׂשאם לא ואּולי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹאֹותם,

ּגּופּה הּכלל, ועל לּצּבּור. ּומסרּום אֹותם ְְְִַַַָָָָָעׂשּו

מן ּבא לגּופּה ׁשחּוץ ּדבר ואין מּכּכר, ְְִִִֵֶָָָָָָָּבאה

הּכל. לדברי ְְִִֵַַָֹהּכּכר
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i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ּוכמּדתן מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻּביריעה

ּוכׁשחּברזֹו, ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון חמׁשוזהּו ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
"עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיריעֹות
הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקרׁשים
ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמן
הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאפרׁשם
מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּמה
מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻקֹומת
ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכּסֹות
הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָותלּוי

דמּסכת ּבבריתא מצאתי זֹו ׁשּבתמגּלֹות. ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת אּמההּזאת, ולּמערב הּקרסים .מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(å)äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ׁשּבחֹוברתפירמיל"ׁש ֹות «¿≈»»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן ּומחּברן .זֹו, ְְֶַָָ

(æ)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNòz úòéøé§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäòaøà áçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàä«©½̈©§¦¨−¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøé§¦«Ÿ

i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑מּכאן אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻואּמה

אּמה ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא אֹותּה, .מכּסה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåúòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת È�t ÏeÓŒÏ‡∑חצי ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆ֲִ
ּתלּוי היה ּפניהרחּבּה על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ¨−©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

È˙ו ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡�kLÓ«¿¿»»

kLÓ�‡ז ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡�kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»
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(àé)íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla: ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)úôãòä äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤
:ïkLnä éøçà ìò çøñz¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑,אהל ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכמֹו
נכּפל היה היתרה, עׂשרה אחת יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתחּתֹונֹות,

הּתחּתֹונֹות רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול ‡Á.אל ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑לכּסֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ‰ÔkLn.ׁשּתי È¯Á‡∑ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד הּוא ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ולׂשמאל לימין צדדין .קרּויין ְְְְְִִִִָָֹ

(âé)ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«

i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ
אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ּדר ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא .ארץ: ְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ãé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑למעלה ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נחמיה,מּמּנּו רּבי ּדברי אּלּו י', ורחּבן ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּתחׁשים עֹורֹות ׁשל וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי .ּולדברי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ß hay h"k iriax mei ß

(åè):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבמ ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין מּמצרים,העֹומדין ּכׁשּיצאּו עּמהם להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואמר
לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד .הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ∑הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
קרׁש על קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, .ּבקרׁשים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן .ׁשל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

È˙יא ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב ‡�kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡�kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡�kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡�kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו ÈÚ‡c ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙טז ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»



מי dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy

(àé)íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla: ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)úôãòä äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤
:ïkLnä éøçà ìò çøñz¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑,אהל ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכמֹו
נכּפל היה היתרה, עׂשרה אחת יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתחּתֹונֹות,

הּתחּתֹונֹות רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול ‡Á.אל ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑לכּסֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ‰ÔkLn.ׁשּתי È¯Á‡∑ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד הּוא ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ולׂשמאל לימין צדדין .קרּויין ְְְְְִִִִָָֹ

(âé)ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«

i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ
אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ּדר ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא .ארץ: ְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ãé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑למעלה ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נחמיה,מּמּנּו רּבי ּדברי אּלּו י', ורחּבן ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּתחׁשים עֹורֹות ׁשל וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי .ּולדברי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ß hay h"k iriax mei ß

(åè):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבמ ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין מּמצרים,העֹומדין ּכׁשּיצאּו עּמהם להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואמר
לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד .הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ∑הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
קרׁש על קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, .ּבקרׁשים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן .ׁשל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

È˙יא ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב ‡�kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
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(æé)dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּורביע
ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחרץ
רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבפרק
מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרביעית
וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָואֹותן

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות ּכלהּקרׁש את ׁש ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראׁש

זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים ּכמין∑lLÓ·˙."ויהיּו עׂשּויֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿À»…ְֲִ
הּסּלם עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, .ׁשליבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻֻ

d˙Á‡ŒÏ‡ ‰M‡∑ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מׁשּוכהמכּונֹות זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ƒ»∆¬…»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים הּדלתלצד לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה, ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמפּתן ּבחֹורי רמב"ן.הּנכנסים ְְְִִִֵַַָָ

Á„‡יז ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡�kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡Á„.(יז) L¯wÏ ˙B„È ÈzLרּׁש"י ּכתב ¿≈»«∆∆»∆»ִַַָ

ּבאמצעֹו מּלמּטה, הּקרׁש את חֹורץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהיה

ּורביע מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹּבגבּה

והחריץ "הּידֹות", הן והן מּכאן ְְְִִֵֵֶַָָָָרחּבֹו

ואֹותן הּקרׁש. רחב חצי הּידֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבאמצע

והאדנים חלּולין, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהּידֹות

זה ארּבעים רצּופין ויֹוׁשבין אּמה ּגבֹוהין ְְְְְִִִִֶַַָָָהיּו

האדנים ּבחלל הּנכנס הּקרׁשים וידֹות זה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאצל

ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלׁשת ְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָֹחרּוצֹות

האדן, ראׁש ּכל את הּקרׁש ׁשּיכּסה האדן, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׂשפת

ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא כן לא ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאם

וזהּוׂשפת ּביניהם, ׁשּיפסיק האדנים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

כ"ד.), (ּבפסּוק מּלמּטה תֹואמים ויהיּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָׁשּנאמר:

ׁשּיתחּברּו ּכדי ּבצּדיהן הּידֹות את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיחרץ

הרב. לׁשֹון מצאתי ּכ זה. אצל זה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקרׁשים

È�‡Âׁשּבאמצע החריץ היה ׁשאם ּבֹו, ּתמּה «¬ƒְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וחצי, טפחים ד' והם הּקרׁש, רחב ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹחצי

רחב ּכרביע האדן ׂשפת עבי ׁשּיהיה ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיצטר

ׁשּיהא ּכדי וגדל, טפחים ׁשני ׁשהם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹהּקרׁש,

האדנים ׁשני ׁשּבאמצעעבי החריץ ממּלא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין רוח יהיה ולא הּקרׁש, רחב חצי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הּקרׁשים חֹורץ ּכׁשאּתה ּכן ואם לאדן. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאדן

ּכלּום, ּבהם יּׁשאר לא ,ּכ צּדיהן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּׁשלׁשת

מה ועֹוד צד. ּבכל היּו ׁשוֹות האדנים ְְְֲִֵַַָָָָָָּוׂשפתי

מעׂשה מׁשנת ׁשנּויה ּכ ראיה הרב ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּׁשהביא

היה הּמׁשּכן, למלאכת הּקרׁשים סדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן,

הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים, האדנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָעֹוׂשה

חציֹו וחריץ מּכאן, ּורביע מּכאן רביע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּלמּטה

חוקים, ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבאמצע,

הּבריתא זֹו וגם האדנים. ׁשני לתֹו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּומכניסן

מן ׁשחֹורצת ּגדֹול, ּתימה ּבּה יׁש מׁשמעּה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכפי

עֹוׂשה ּובאמצע מּכאן, ּורביע מּכאן רביע ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּקרׁש

חרּוץ, ּכּלֹו נמצא הּקרׁש, רחב ׁשל חציֹו ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻחריץ

ּכלל. ורגל יד ּבֹו נׁשאר ְְִֶֶַָָָֹלא

Ï·‡ׁשעּור נתנה לא הּזֹו הּבריתא ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

לעבי ׁשעּור ּתֹורה נתנה ׁשּלא לפי ְְֳִִִִֶֶָָָָָֹלחריץ,

את חֹורץ ׁשהיה אמרּו ּולפיכ האדנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָׂשפתי

חרצ רביע אחתהּקרׁש ׂשפה לכּסֹות מּכאן ֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשל ּובאמצעֹו מּכאן, חרצֹו ּורביע אדן, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

ׁשּבאֹותֹו החריץ ּכל ׁשל חציֹו חֹורץ היה ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָקרׁש

הּכל ּולדברי האדנים. ׁשני ׂשפת לכּסֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרׁש

ּבגבּה מּלמּטה ּבּמׁשּכן היה ׁשּלא ּתלמּוד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹצרי

האדנים ׁשני עבי ׁשהרי אּמֹות, עׂשר רחב ְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּמה

קפידא אין ואּולי ּבֹו, ממעט ּומּכאן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמּכאן

אּמה עביֹו ׁשהיה הּקרׁש רּׁש"י ּומּדברי .ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבכ

ׂשפת עבי ּכפי מּבפנים הּידֹות ּבעבי חֹורץ ְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָָהיה

זה הזּכר ׁשּלא אּלא נכֹון, והּוא ְְֲִֶֶֶַָָָָֹֻהאדנים.

ְַַָָּבּבריתא.

.d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡ ˙·lLÓּכמין עׂשּויֹות ¿À»…ƒ»∆¬…»ְֲִ

אחֹותּה, אל אּׁשה סּלם. ְֲִִֶָָָֻ"ׁשליבֹות"

ּומׁשּפים מּזֹו, זֹו ּומבּדלֹות זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְִִֶֶָָֻֻֻמכּונֹות

ּכׁשליבה האדן חלל ּבתֹו לּכנס ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָראׁשיהם

חריצין וׁשּיהיּו הּסּלם, עּמּודי ּבנקבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּנכנסת

ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשוין

חּוץ לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה ְְְְְִַַָָָזֹו

והּנה רּׁש"י. לׁשֹון אּמה. ׁשהּוא הּקרׁשים ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָּבעבי

ׁשּיהיּו הּידֹות, על יחזר מׁשּלבֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָֹֻלדבריו

ואּׁשה האדנים, ּבחלל לּכנס ּבראׁשן ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹֻמׁשּפֹות

ׁשּתהיינה הּקרׁשים, על רק יבא לא אחֹותּה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאל

והיה זכר, לׁשֹון והּקרׁשים ּבׁשוה. ְְְְְְִֶַָָָָָָָֻמחּברֹות

אּׁשה יאמר ואּולי אחיו", אל "איׁש לֹומר ְִִִֶַַַָָֹלֹו

זֹו מכּונֹות הּׁשליבֹות ׁשּתהיינה אחֹותּה ְְְֲִִֶֶֶַָָָֻאל

הּקרׁשים יהיּו ּבכ ּכי ׁשוים וחריציהן זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכנגד

ּבׁשּפּוע מׁשּפים ראׁשיהן אין והּידֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָֻחֹוברֹות.

האדן, ּבכל הּוא ׁשוה האדנים חלל ּכי ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָמּמׁש,

ׁשּיתחּברּו ּכדי ׁשּלהן ּבּצדדין חריץ ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

קרׁש. אל ֶֶֶֶֶקרׁש

Ï·‡מצאתי הּמׁשּכן מלאכת ׁשל ּבּבריתא ¬»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנים הּקרׁשים, מן יֹוצאין הּסּנין ְְְְִִִִִִֵַַַָּוׁשני

ּבתֹו הּזכר את ׁשּמׁשקיע ואחד, אחד ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלכל

אחֹותּה, אל אּׁשה מׁשּלבֹות ׁשּנאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֻהּנקבה,

אין אֹומר נחמיה ׁשרּבי נחמיה, רּבי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדברי

ׁשעֹוׂשה מׁשּלבֹות ת"ל ּומה מׁשּלבֹות, ְְֶֶַָָֻֻת"ל

סּנין ּופרּוׁש הּמצרי. ּכסּלם "ׁשלּבים" ְְְִִִִִֵֶַַַָֻלהם

הּדּפין ּולחּבר להּדק ּבארּגזין ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכעין

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו עץ, ׁשל יתדֹות ּכמין ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָזה

ּבׁשּוגמין אֹו ּבסּנין עׂשאן ו'.) (י', ּכלים ְְְְֲִִִִִֵָָָָּבמׁשנה

ּבּתלמּוד ואֹומר ּבאמצע, למרח צרי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

ׁשּיאמר נראה זה ּוכפי וסּנין. קּנים קי"ז.) ְְְִִִִִִֶֶַָֹ(ב"מ

ּכעין הּקרׁש מן יֹוצאה ׁשליבה ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

ׁשליבה ׁשּבצּדֹו ּבּקרׁש ּוכנגּדֹו זכרין, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָהּוצין

וכן הּנקבה, לתֹו הּזכר ּומכניס נקּובה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרת

ׁשליבֹות ׁשּתי קרׁש ּבכל ׁשּתהא האחר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבּקרׁש

אחֹותּה, אל אּׁשה מׁשּלבֹות ּבזֹו. זֹו ְְֲִִֶָָָָָֻנכנסֹות

ּבכאן, נקבה לׁשֹון והּוא עצמן, לּׁשליבֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָׁשם

ׁשליבה נׁשמטה חכמים אֹותן הזּכירּו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָוכן

אחר הל ּבסּלם ז':), (מּכֹות ְְִַַַַַָָָֻמּתחּתיו

ׁשּמצינּו ּפי על ואף ס':). (ׁשּבת ְְִִִֶַַַָָָׁשליבֹותיו

ּכמֹו הּוא כ"ח.), ז', (מלכיםֿא' הּׁשלּבים ְְְִִֵַַָּבין

ּופילגׁשים. ְִִִַָנׁשים

ÌÚËÂ(.‚"È ,Ê"Î Ôl‰Ï) ‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜, ¿««≈¿»ƒ¿»»¿«»
"קדם", למזרח יקרא הּקדׁש לׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶַָָֹּכי

קדמה, ּפאת את לעיר מחּוץ ּומּדתם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּכענין

קדם הן ׁשּנאמר ּכענין "אחֹור", למערב ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָויקרא

כ"ג, (אּיֹוב לֹו אבין ולא ואחֹור ואינּנּו ְְְֱִִֵֶֶָָֹֹאהל

ב'.), ל"ד, (ּדברים האחרֹון הּים עד וכן ְְֲִֵַַַָָָח'.).

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy

(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰�ÓÈ˙ ‰a‚� ˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)Løwä íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàåéúãé ézL: £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë)Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe: §¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
úçz íéðãà éðLe ãçàäãçàä Løwä: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§¨−¨®¨©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑וזהּו אחֹורים. והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים ˜¯ÌÈL.סֹוף, ‰ML ‰NÚz∑רחב אּמֹות ט' .הרי ִֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ È�Le∑קרׁשים ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

להׁשלים ּבחלל נראֹות מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבסדר
המקצֹוערחּבֹו ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשוה .מּבחּוץ ִֶַָ

(ãë)BLàø-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìàì íäéðLúòö÷nä éðL ¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ
:eéäé¦«§«

i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑,ּביניהם האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהרחיקן
חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרׁש,

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ˙ÌÈn.לרחּבֹו eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿»ƒ¿«ƒ

ÔÈtcיח ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ�‡כג ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈ�eÎÓכד ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּלׁשֹון יתּפׂש ּכי ּכּנּויים, ּוׁשניהם ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹהּמערבי,

יאמר וכן הּׁשמׁש. אֹור אל הּפֹונה ּבאדם ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנּויין

כ"ד.). ז', (ירמיה לפנים ולא לאחֹור ְְְְְְִִִַָָָֹוּיהיּו

החם. מּפני נגּוב ּבהיֹותֹו "נגב", הּדרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹויקרא

אֹותֹו ויבאר הּכּנּוי הּכתּוב ׁשּיזּכיר ְְִִִִֵֶַַַָָָּופעמים

מזרחה, ויבאר ּכּנּוי, ׁשהּוא קדמה, יאמר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבּׁשם,

ּתימנה, ויבאר ּבכּנּוי, נגּבה, ואמר הּׁשם. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

(ּפסּוק "ים" ּבּכּנּוי יזּכירּנּו והּמערב הּׁשם. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּוא

יׂשראל ארץ ּבאנׁשי אֹותֹו יתּפׂש ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹכ"ב.),

כ'.) (ּפסּוק והּצפֹון מערבי. להם הּגדֹול ְֲִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּים

אין "צפּון", הּוא ּכי ּכן ונקרא ּבׁשמֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַָָיזּכירּנּו

ּדרֹום, הּתימן ויקרא לעֹולם. ּבֹו נראה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש

צפֹון אל סֹובב ּדרֹום אל הֹול ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָּכענין

ּתחסר ּכפּולה, מּלה והיא ו'.), א', ְְְִִֶֶֶַָָֹ(קהלת

"ּדר ׁשוֹות, אֹותּיֹות ׁשּתי להתחּבר אחת ְְְִִֵֵֵַַַָָרי"ׁש

ויקרא ההּוא, הרּוח ּברּום יל הּׁשמׁש ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָרּום",

יׁשעיה (עיין "ׂשמאל" ולּצפֹון "ימין", ְְְְִֵַַַַָָָָֹלּדרֹום

לעיל (עּין האדם ּבכּנּוי ותרּגּומֹו.), ג. ְְְְִֵֵַַָָָנ"ד,

למזרח, הּפֹונה אמר.) ור"א ד"ה י"ב. ְְְִֶַַָָכ"ה,

הזּכרּתי. ְְֲִִֶַַּכאׁשר

„Bq‰Âהּמרּכבה מּמעׂשה נֹודע הּללּו ּבּׁשמֹות ¿«ְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

מּמה ים הּמערב ׁשם וכן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהעליֹונה,

הּים ּכי ּבּמערב, ׁשכינה כ"ה.) (ב"ב ְְֲִִֶַַַָָָָּׁשאמרּו

ּכמֹו א'.), כ"ד, ּבראׁשית (עּין ׁשלמה ְְְְִֵֵַַָֹֹחכמת

ים אין מקֹומֹו) נתּברר (לא ּבּמדרׁש ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹׁשאמרּו

עתיד ואני ים. מּני ּורחבה ׁשּנאמר ּתֹורה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ים ּבּפסּוק הּברכה וזאת ּבפרׁשת זה ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹלהזּכיר

יברכני אם כ"ג.), ל"ג, (ּדברים ירׁשה ְְְְְִִִֵָָָָָודרֹום

ׁשם. להּגיע ְִִַַָצּורי
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(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰�ÓÈ˙ ‰a‚� ˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)Løwä íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàåéúãé ézL: £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë)Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe: §¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
úçz íéðãà éðLe ãçàäãçàä Løwä: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§¨−¨®¨©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑וזהּו אחֹורים. והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים ˜¯ÌÈL.סֹוף, ‰ML ‰NÚz∑רחב אּמֹות ט' .הרי ִֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ È�Le∑קרׁשים ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

להׁשלים ּבחלל נראֹות מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבסדר
המקצֹוערחּבֹו ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשוה .מּבחּוץ ִֶַָ

(ãë)BLàø-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìàì íäéðLúòö÷nä éðL ¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ
:eéäé¦«§«

i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑,ּביניהם האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהרחיקן
חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרׁש,

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ˙ÌÈn.לרחּבֹו eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿»ƒ¿«ƒ

ÔÈtcיח ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ�‡כג ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈ�eÎÓכד ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּלׁשֹון יתּפׂש ּכי ּכּנּויים, ּוׁשניהם ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹהּמערבי,

יאמר וכן הּׁשמׁש. אֹור אל הּפֹונה ּבאדם ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנּויין

כ"ד.). ז', (ירמיה לפנים ולא לאחֹור ְְְְְְִִִַָָָֹוּיהיּו

החם. מּפני נגּוב ּבהיֹותֹו "נגב", הּדרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹויקרא

אֹותֹו ויבאר הּכּנּוי הּכתּוב ׁשּיזּכיר ְְִִִִֵֶַַַָָָּופעמים

מזרחה, ויבאר ּכּנּוי, ׁשהּוא קדמה, יאמר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבּׁשם,

ּתימנה, ויבאר ּבכּנּוי, נגּבה, ואמר הּׁשם. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

(ּפסּוק "ים" ּבּכּנּוי יזּכירּנּו והּמערב הּׁשם. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּוא

יׂשראל ארץ ּבאנׁשי אֹותֹו יתּפׂש ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹכ"ב.),

כ'.) (ּפסּוק והּצפֹון מערבי. להם הּגדֹול ְֲִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּים

אין "צפּון", הּוא ּכי ּכן ונקרא ּבׁשמֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַָָיזּכירּנּו

ּדרֹום, הּתימן ויקרא לעֹולם. ּבֹו נראה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש

צפֹון אל סֹובב ּדרֹום אל הֹול ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָּכענין

ּתחסר ּכפּולה, מּלה והיא ו'.), א', ְְְִִֶֶֶַָָֹ(קהלת

"ּדר ׁשוֹות, אֹותּיֹות ׁשּתי להתחּבר אחת ְְְִִֵֵֵַַַָָרי"ׁש

ויקרא ההּוא, הרּוח ּברּום יל הּׁשמׁש ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָרּום",

יׁשעיה (עיין "ׂשמאל" ולּצפֹון "ימין", ְְְְִֵַַַַָָָָֹלּדרֹום

לעיל (עּין האדם ּבכּנּוי ותרּגּומֹו.), ג. ְְְְִֵֵַַָָָנ"ד,

למזרח, הּפֹונה אמר.) ור"א ד"ה י"ב. ְְְִֶַַָָכ"ה,

הזּכרּתי. ְְֲִִֶַַּכאׁשר

„Bq‰Âהּמרּכבה מּמעׂשה נֹודע הּללּו ּבּׁשמֹות ¿«ְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

מּמה ים הּמערב ׁשם וכן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהעליֹונה,

הּים ּכי ּבּמערב, ׁשכינה כ"ה.) (ב"ב ְְֲִִֶַַַָָָָּׁשאמרּו

ּכמֹו א'.), כ"ד, ּבראׁשית (עּין ׁשלמה ְְְְִֵֵַַָֹֹחכמת

ים אין מקֹומֹו) נתּברר (לא ּבּמדרׁש ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹׁשאמרּו

עתיד ואני ים. מּני ּורחבה ׁשּנאמר ּתֹורה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ים ּבּפסּוק הּברכה וזאת ּבפרׁשת זה ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹלהזּכיר

יברכני אם כ"ג.), ל"ג, (ּדברים ירׁשה ְְְְְִִִֵָָָָָודרֹום

ׁשם. להּגיע ְִִַַָצּורי
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ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשני

הן, אּלמּטהקבּועֹות והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה ְְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹקאי,

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. קרׁש הּכתליםּבעבי ׁשני ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
Ì‰È�LÏ.מחּברים ‰È‰È Ôk∑לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים לׁשני ְִָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

רמב"ן.הּמקצעֹות ְִַֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰�ÓL eÈ‰Â∑,נמצאּו למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

האדנים את עֹוׂשה היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשמֹונה
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה הּקרׁש את וחֹורץ ּכמיןחלּולים ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשני
לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּבחלל
ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשני
היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלתֹו

המקראֹות ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש .הּמׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(åë)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:ãçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
נכנס זה הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשהּבריח
ארּבע, ׁשהן ׁשנים ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָּבּטּבעת
מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל
קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמןֿהּקצה
הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמׁשּלׁשים
זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּולמּטה,
ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּכנגד
ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמכּונין
ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה "מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאחד
מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון אּמֹות, ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבּמערב,

הּמׁשּכן צח)ּבמלאכת .(שבת ְְִִֶֶַָ

zL‡כה ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡È�Óz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ï(כד) BL‡¯ ÏÚ ÌÈn˙ eÈ‰È ÂcÁÈÂ¿«¿»ƒ¿«ƒ«…∆
.˙Á‡‰ ˙Úah‰רּׁש"י ׁשּכתב הּדר על ««««»∆»ִֶֶֶַַַַָ

ׁשּיהיּו הּקרׁשים ּבכל לפרׁש יחזר הּזה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

ּבצּדיהן, הּקרׁשים לחרץ מּלמּטה, ּתֹואמים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻּכּלם

ּכל ׁשל ראׁשֹו "אל" תּמים ּכּלם יהיּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֻויחּדו

עליֹונֹו, אל למׁשּכן רמז ראׁשֹו אֹו וקרׁש, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָֹקרׁש

ּכן ּופרּוׁש ׁשּבכּלן, האחת, הּטּבעת אל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוכן

ׁשני ׁשל לׁשניהם יהיה וכן לׁשניהם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶיהיה

ּבהן ּפרׁש לא לּמה ידעּתי ולא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹהּמקצֹועֹות.

ּתעׂשה", זהב טּבעֹות "ועׂשרים ויאמר ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

היא ועֹוד ּבּקרׁשים. ׁשּיעׂשה החריץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָויזּכיר

ּבעבּוראמר ואּולי ּבידיעה. האחת הּטּבעת אל ְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבטּבעת ּכן לחּברן הּקרׁשים ּבּתי ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּדר

הּטּבעת ואמר הּכתּוב קּצר ּבראׁשן, הּידּועאחת ְְִֵַַַַַַַַַַָָָָֹ

טּבעתיהם ואת ּבּבריחים אמר וכן לֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנהּוג

להם הידּועים כ"ט.), (ּפסּוק זהב ְֲִֶֶַַָָָָּתעׂשה

ל"ז.). (ּפסּוק זהב וויהם וכן ְְִֵֵֶַָָָָָּכּמנהג,

È˙‡ˆÓeהיה הּמׁשּכן מלאכת ׁשל ּבּבריתא »»ƒְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

ואצּבע מּכאן אצּבע מּלמעלן הּקרׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָחֹורץ

ּכדי זהב ׁשל אחת טּבעת ּבתֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמּכאן,

תאמם ויהיּו ׁשּנאמר מּזה, זה נפרדים יהיּו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

הּטּבעת אל ראׁשֹו על תּמים יהיּו ויחּדו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹמּלמּטה

האחת, הּטּבעת אל לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאחת.

ׁשּנֹותנין מקֹום האחת, הּטּבעת אל ת"ל ְִֶֶֶַַַַַָָָּומה

יהיּו ויחּדו הּכתּוב ּפרּוׁש זה ּולפי הּבריח. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאת

ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבחריץ קרׁש ׁשל ראׁשֹו אל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹתּמים

הּבריחים, ׁשל "העליֹונה" הּטּבעת מקֹום ְְְִִֶֶֶַַַַַָָאל

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iying meil inei xeriy

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל ּפיפּיֹות ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין הּטּבעתזהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה זהבלכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וזהּולבּדֹו סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, הראית(לׁשֹון "אׁשר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ללּמדָךׁשאני(רק עתיד (יחיד) ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

העניןּולהראֹותָך ּפרטי ּגם אּלא ואחּור, קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ְְִֵֶַָָָּבכלל,

ß hay 'l iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ¨−§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÔÓb¯‡Â.לׁשֹון ˙ÏÎz∑ »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆¿«¿»»
חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי ׁשל אריגה היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

לזה זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני ּבתֹוÌÈ·¯k∑.והּציּורין ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ¿Àƒְְְִִִִִֵֶֶַָָ
והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻד'
ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהן

קדׁשיקרׁשים, ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר ְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהמׁשּכן

הּקרׁשים את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי והּמֹותר מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית .והחֹוברת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

È�z˙‡כז ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל Èc d˙ÎÏ‰k ‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הקּפיד ולא הּטּבעת, מקֹום עד החריץ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיּכנס

זהב, אֹו ּכסף ּבטּבעֹות אם יחּברם, ּבּמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

והּבריתא ּבחּׁשּוקים, אֹו מּטלטלֹות, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָקבּועֹות

ּדר ועל להם. טּבעֹות מׁשה ׁשעׂשה ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָאמרה

(ּבּפסּוק הּמקצֹועֹות ּבקרׁשי הּזה הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּפׁשט

לבּדן. ְֵַַָהּקֹודם)



מה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iying meil inei xeriy

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל ּפיפּיֹות ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין הּטּבעתזהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה זהבלכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וזהּולבּדֹו סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, הראית(לׁשֹון "אׁשר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ללּמדָךׁשאני(רק עתיד (יחיד) ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

העניןּולהראֹותָך ּפרטי ּגם אּלא ואחּור, קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ְְִֵֶַָָָּבכלל,

ß hay 'l iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ¨−§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÔÓb¯‡Â.לׁשֹון ˙ÏÎz∑ »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆¿«¿»»
חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי ׁשל אריגה היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

לזה זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני ּבתֹוÌÈ·¯k∑.והּציּורין ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ¿Àƒְְְִִִִִֵֶֶַָָ
והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻד'
ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהן

קדׁשיקרׁשים, ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר ְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהמׁשּכן

הּקרׁשים את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי והּמֹותר מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית .והחֹוברת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

È�z˙‡כז ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל Èc d˙ÎÏ‰k ‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הקּפיד ולא הּטּבעת, מקֹום עד החריץ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיּכנס

זהב, אֹו ּכסף ּבטּבעֹות אם יחּברם, ּבּמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

והּבריתא ּבחּׁשּוקים, אֹו מּטלטלֹות, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָקבּועֹות

ּדר ועל להם. טּבעֹות מׁשה ׁשעׂשה ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָאמרה

(ּבּפסּוק הּמקצֹועֹות ּבקרׁשי הּזה הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּפׁשט

לבּדן. ְֵַַָהּקֹודם)



dnexzמו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

הּמבּדיל ּדבר . . מחּצה לא)לׁשֹון כו, "וסּכת(רׁש"י ּכתיב ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּוְך מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּכּפרת" את הארֹון ג)על מ, אּלא(ּפקּודי הארֹון, על ּומסְך הּמבּדלת מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה "וסּכתּגםׁשהחפצא ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר מסְך. להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הגנה, לׁשֹון הארֹון, היתהעל מחּצה ".ׁשהרי ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

(áì)áäæ íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´¨½̈
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå: ¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ
íëì úëøtä äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa:רמב"ן ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

(äì)çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
òìö-ìò ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôö̈«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑מׁשּוכה ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלּפי קמעא מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻמן
הּמזּבח אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמזרח,

אּמֹות עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה .והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

(åì)úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון מגין(איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ׁשם∑¯˜Ì.הּצּורֹות ולא האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵֵָָֹ

אּמֹות י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: .האמנּות, ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ: ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ÔÈhLלב È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯�Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»
:‡�etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ� ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡˙(לגֿלד) ˙Î¯tÏ ˙ÈaÓ ‰nL ˙‡·‰Â¿≈≈»»»ƒ≈«»…∆≈
.˙e„Ú‰ ÔB¯‡עּתה יצּוּנּו לא ¬»≈ְֶַַָֹ

ּתחת הּפרכת ׁשּיּתן הּזה ּכּסדר ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיעׂשה

מּבית אל ׁשּמה יביא כן ואחרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּקרסים

הּצּואה עּתה אין ּכי הארֹון, את ִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלּפרכת

ונתּת וכן ּבעׂשּיתֹו, אּלא הּמׁשּכן ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבהקמת

הּקדׁשים ּבקדׁש העדּות ארֹון על הּכּפרת ְֲֳִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאת

הּכּפרת ׁשּיּתן ּפרּוׁשֹו אין ל"ד.), כ"ו, ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ(להּלן

ּבקדׁש ׁשם ּכׁשהארֹון העדּות ארֹון ְְֲֵֶֶַָָָָֹעל

הּכתּוב אֹותֹו ׁשּיצּוה הענין אבל ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהּקדׁשים,

ׁשּיהא ּכדי הּקרסים ּתחת הּפרכת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ׁשּיׂשים"

הּפרכת "ותבּדיל" לּפרכת מּבית ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהארֹון

אמר וכן הּקדׁשים, קדׁש ּובין הּקדׁש ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבין

ּבקדׁש העדּות ארֹון על הּכּפרת את ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹונתּת

על ּכרּוביו עם ׁשהּכּפרת להֹודיע ְְֳִִִֶֶַַַַַָָֹהּקדׁשים

הּנזּכר הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשם ּכּלם יהיּו ְְְֳִִִֶַַָָָָָָֹֻהארֹון

לצּואת ּכׁשּמּגיע אבל לּפרכת. מּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

העדּות ארֹון את ׁשם וׂשמּת אמר: ְְֲֲֵֵַַָָָָָָהקמתֹו

הארֹון על וסּכֹות כן ואחרי ג'.), מ', ְְְֲֵֵַַַַָָָָ(להּלן

הּכּפרת את וּיּתן ּבּמעׂשה וכן הּפרכת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת

אל הארֹון את וּיבא מּלמעלה, הארֹון ְְִֵֶֶַַַָָָָָָעל

הּמס ּפרכת את וּיׂשם כן: ואחרי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּכן,

כ'ֿכ"א.). ָ(ׁשם
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ß xc` '` iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ
ּומה ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר

ּולמעלה סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: .אני ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם �LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑יּורֹות הּדׁשן∑B�M„Ï.ּכמין לסּפֹות קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי פ)לתֹוכם, "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי ּפרּיה",(ישעיה "ּבסעפיה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
י)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף וכמֹוהּו:(ירמיה עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", האחרֹון "וזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
כא) א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו וכן:(ישעיה אבניה, הסירּו מאבן", ה)"סּקלּו ויסּקלהּו".(שם "ויעּזקהּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

אדׁשצנדר"יר ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן והן∑ÂÈÚÈÂ.אף הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִַַַַָָ¿»»ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וודי"ל ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי הּזבחים∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּכמין ּדם ּבהם ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»

ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמין
צּנֹורּיֹות חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, לׂשאתם∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלע"ז הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ְְֲִִִִַַָ«¿…»ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח ל)על אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ÂÈÏk."היחּתה ÏÎÏ∑:ּכליוּכמֹו .ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ּומקרא רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, .זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל הן":סֹובב. 'אּלּו «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
העץ. וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגלמי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח שש)אף אחרים ּגבהֹו,(ספרים ׁשל אּמֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכדברי

LÓÁא ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ� d˙È ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„�LÁ‡ד ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁ�c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»
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ß xc` '` iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ
ּומה ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר

ּולמעלה סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: .אני ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם �LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑יּורֹות הּדׁשן∑B�M„Ï.ּכמין לסּפֹות קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי פ)לתֹוכם, "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי ּפרּיה",(ישעיה "ּבסעפיה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
י)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף וכמֹוהּו:(ירמיה עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", האחרֹון "וזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
כא) א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו וכן:(ישעיה אבניה, הסירּו מאבן", ה)"סּקלּו ויסּקלהּו".(שם "ויעּזקהּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

אדׁשצנדר"יר ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן והן∑ÂÈÚÈÂ.אף הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִַַַַָָ¿»»ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וודי"ל ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי הּזבחים∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּכמין ּדם ּבהם ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»

ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמין
צּנֹורּיֹות חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, לׂשאתם∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלע"ז הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ְְֲִִִִַַָ«¿…»ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח ל)על אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ÂÈÏk."היחּתה ÏÎÏ∑:ּכליוּכמֹו .ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ּומקרא רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, .זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל הן":סֹובב. 'אּלּו «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
העץ. וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגלמי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח שש)אף אחרים ּגבהֹו,(ספרים ׁשל אּמֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכדברי

LÓÁא ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ� d˙È ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„�LÁ‡ד ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁ�c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»



dnexzמח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב
קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּכרּכֹוב?
ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכרּכב.
הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹותרץ
ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהּגיע

למזּבח עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים עֹוליןהעליֹונים ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבֹו.
הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּתעׂשה

אדמה חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מלאמזּבח הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה והּכבׁש חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, החצר לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָחּוט
מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה לא קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהאֹומר:

הּמקרא מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט, מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה .מּדֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(å)íúà úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
úLçð: §«¤

(æ)úòìö ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©¨−©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ
:Búà úàNa çaænä©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨¨−¥¬
:eNòé©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·�∑,אחד עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
סּדן ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו .ׁשּיהא ְְְִֵֶַַַַָָ

ß xc` 'a ycew zay ß

(è)íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧
:úçàä äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥¨−¨«¤¨«

i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ּכתרּגּום סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּככברה מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ‰‡Á˙.ׁשל ‰‡tÏ∑ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים∑Ì‰È�„‡Â.לעּמּודחמׁש עלׁשל יֹוׁשבים האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים וטּבעתהארץ ג', ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻנחׁשת
להּציב ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּונקלּיֹות

החצר מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ‰ÌÈ„nÚ.ּדלתֹות, ÈÂÂ∑האּונקלּיֹות .הם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ»≈»«Àƒְְִֵָ
Ì‰È˜LÁÂ∑,ּבאמצעם ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין «¬À≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע יטא ּתרּגּומֹו:)(שופטים חבּוׁשים", חמֹורים צמד "ועּמֹו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.חׁשּוקים ֲִ

ÈÚ‡cו ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ� ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט ¯·Ú Áe¯Ï ‡�kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

�LÁ‡י ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו הריב"א(כז, ּבתֹוספֹות ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צריְך ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה פל"ש",ּבפׁשטּותועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֻותּו

(àé)åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´
íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−

óñk: ¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§¨−¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑קרּוי הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא יא)קדם מערבא(דברים יּמא האחרֹון", ‡n‰."הּים ÌÈMÓÁ∑ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ«»
מּכאן הּפתח לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאֹותן

ׁשּנא וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף אּמה",וכן עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּפתח ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס .וילֹון ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ãé)ìL íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò LîçåäL ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL §©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמזרחית

לּמערב י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף .וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|ïîbøàå úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§¨−©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈

äòaøà íäéðãàå: §©§¥¤−©§¨¨«

(æé)óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤
:úLçð íäéðãàå§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑אבל ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאן ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב .לּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîça íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤

i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ׁשּבּמזרח חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒְִֵֶַָָ
חמּׁשים מרּבעת חמּׁשיםהיתה ּבׂשפת ּפתחֹו מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

Ó‡‰יא ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡�etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ
:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

Á�ÈcÓ‡יג ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו È¯NÚ LÓÁ ‡�È�z ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»
:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ� ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ� ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»



מט dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו הריב"א(כז, ּבתֹוספֹות ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צריְך ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה פל"ש",ּבפׁשטּותועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֻותּו

(àé)åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´
íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−

óñk: ¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§¨−¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑קרּוי הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא יא)קדם מערבא(דברים יּמא האחרֹון", ‡n‰."הּים ÌÈMÓÁ∑ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ«»
מּכאן הּפתח לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאֹותן

ׁשּנא וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף אּמה",וכן עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּפתח ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס .וילֹון ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ãé)ìL íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò LîçåäL ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL §©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמזרחית

לּמערב י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף .וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|ïîbøàå úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§¨−©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈

äòaøà íäéðãàå: §©§¥¤−©§¨¨«

(æé)óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤
:úLçð íäéðãàå§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑אבל ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאן ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב .לּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîça íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤

i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ׁשּבּמזרח חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒְִֵֶַָָ
חמּׁשים מרּבעת חמּׁשיםהיתה ּבׂשפת ּפתחֹו מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

Ó‡‰יא ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡�etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ
:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

Á�ÈcÓ‡יג ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
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dnexzנ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

לאחֹוריו רוח אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניועׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות �LÁ˙.ּגבּה Ì‰È�„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראהׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן חזר ׁשּלכ .ּבעיני, ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודיםׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי ׁשּלאּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ"אהל

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ ּתחּובין אם יֹודע יט)ואיני כז, אסּורה(רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּפי על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת

'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכְך ּדי הּׁשני, הּצד לפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואּלּו

סימן. יעי"ו פסוקים, תרומהצ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט d�ÁÏt ÏÎa ‡�kLÓ È�‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ� ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

çî÷ 'îòá äñôãð äîåøú úùøôì äøèôä

מתוך פירוש רש"י

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

לימיני. לתשועת ימיני: עד אשית אויביך. אמרפל וחביריו: )ב( מטה. לשון משען כמו )לעיל ק"ה( כל מטה לחם: מטה עוזך ישלח 

ה' מציון. כשתשוב מן המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא לחם ויין )בראשית י"ד(: 

רדה. במלחמה: בקרב אויביך. לבטח: )ג( עמך נדבות ביום חילך. כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת עמך 

כמו שמצינו )שם( וירק את חניכיו ילידי ביתו ולא יותר וענר ואשכול וממרא התנדבו מאליהם לצאת ללכת אחריו בעזרתו: בהדרי 

קודש מרחם משחר. זאת תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן אמך שהכיר בוראו בן ג' שנים: מרחם משחר. משנפלת 

מן הרחם כמו משילין פירות דרך ארובה ביו"ט ואיכא דתני משחירין: לך טל ילדותיך. לך יחשב ילדותיך דרכי יושר שהנהגת בהם 

בילדותיך יהיה לך לנועם כטל זה שהוא נעים ונוח:

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו וכן כלם מאל"ף ועד תי"ו, וכמו כן 
מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק: )ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות 

שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו 

הגיד לעמו. כשנתן להם נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גוים: 

)ח( סמוכים. הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו 

עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(:

המשך מעמ' 



ני

לשבת פרשת תרומה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז  

עד סוף הפרק 

יום רביעי - כ"ט שבט
מפרק קמ 

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז שבט
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח שבט
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אדר
פרק כ, מפרק א 

עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' אדר
פרק כ 

מפרק י עד סוף פרק יז

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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משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,

אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין ד.3.- כו, משלי
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משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,

אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין ד.3.- כו, משלי
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äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä
úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî

:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá

øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä
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ט.4. לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י א.2.ספרי, קסח, ג שהטמטום3.חלק הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי

שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא

על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו
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ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב.

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע ‰ÈÚ¯השכל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין בנדו"ז)".‚Ìכו' הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף טו,4.ברשעים תהלים

נשבר.5.ד. לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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שבט כ"ט רביעי יום

,el 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðåðéáá ìáà,72 'nr cr.ãéîú éãâð
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,dzeixnega dnvr z` ddiabn ,dtilw ly ytp `idy ,zindad
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.døBà,lynay myk .ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` - ¨
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ytpd ly dyecwd

.ziwl`dúàæìå,okle - §¨Ÿ
éøödìétLäìe dLháì C ¨¦§©§¨§©§¦¨

íézò òa÷ì eðéäc ,øôòì§¨¨§©§¦§Ÿ©¦¦
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,ezltydäæáð" úBéäì¦§¦§¤
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àéä àéä,dtilwd ony ytpd -.Bîöò íãàä."ipepia"a - ¦¦¨¨¨©§
."`xg` `xhq"d z` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke

øîàð BaL úéäìàä Lôð ìòå6äøBäè éa zúpL äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨¤¨©¨¦§¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä-ia,`wec ,ììkî,o`kn -íãàäL ¦¤¨©¨¦©§¨¦§¨¤¨¨¨

,äøBähä äîLpä epðéà Bîöòxne` did `l f` ,ixdy - ©§¥¤©§¨¨©§¨
eytp z`f mixne` ,"ia zzpy" xne` mc`dy drya ."ia zzpy"

envrlyk sebd ik ,etebe

.xnel lekiy mc` eppi`

`id mixacd zernyn

ytpd `ed envr mc`dy

,sebd z` dignd zindad

ytpd lr zxne` `ide

zzpy" ziwl`d"ia.ék¦
,íé÷écöa íàoi` ,mda - ¦§©¦¦

mc`d - zindad ytpd

;envr,Côäì àeä íäaL¤¨¤§¥¤
àéäL äøBähä äîLpL¤§¨¨©§¨¤¦
àeä ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦

,íãàämzeig lk ,oky - ¨¨¨
ziwl`d ytpdn d`a

ytpdn ig sebd mb ,cala
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,"íãà øNa"lth - §©¨¨

.envr mc`lìlä øîàîëe§©£©¦¥
åéãéîìúì ï÷fä8äéäLk , ©¨¥§©§¦¨§¤¨¨

øîBà äéä ,ìëàì CìBä¥¤¡Ÿ¨¨¥
ãñç ìîâì CìBä àeäL¤¥¦§Ÿ¤¤
àeä ¯ äiðòå äáeìòä íò¦¨£¨©£¦¨

ék ,Bôeb,sebd -øæ Bîk ¦§¨
,BìéëànM äîa Bnò ãñç ìîBb àeäL øîà ïëìå ,Bìöà áLçð¤¡¨¤§§¨¥¨©¤¥¤¤¦§©¤©£¦

.zlefl lek`l mipzepyk cqg miyery enk -Bðéà Bîöò àeä ék¦©§¥
dcáì àéä ék ,ãáì úéäìàä Lôð ÷ø,ziwl`d ytpd -äiçî ©¤¤¨¡Ÿ¦§©¦¦§©¨§©¨

Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL òøäL ,BøNáe Bôeb§¨¤¨©¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨
,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðå ,áBèì Ctäúð ¯ BøNáe§¨¦§©¥§§¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨

.íé÷écva.miwicva envr mc`d `id ziwl`d ytpd ,`linne - ©©¦¦

øçàî ,éðBðéáa ìáà£¨§¥¦¥©©
ìL dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¤
úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
,àøçà àøèqnL¤¦¦§¨¨¢¨
,BøNáe Bîãa úLaìîä©§ª¤¤§¨§¨
àéä éøä ¯ áBèì Ctäð àìŸ¤§©§£¥¦

àéäony zindad ytpd - ¦
,dtilwd.Bîöò íãàä- ¨¨¨©§

,envr z` xaey mc`yke

`xhq"d z` jka xaey `ed

epax dyer ,oldl ."`xg`

,"ipepia"d ly epeayg owfd
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ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב.

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע ‰ÈÚ¯השכל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין בנדו"ז)".‚Ìכו' הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף טו,4.ברשעים תהלים

נשבר.5.ד. לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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md oi` "ipepia"a eli`e

de`zi mby okzie miqe`n
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eli`e ,d"awd ly epevx cbp `edy xac miyer mpi` mi`nhd miigd

,mdn rexb `ed ,dfk xac dyery mc`dáeúkL Bîëe9éëðàå" : §¤¨§¨Ÿ¦
"'Bâå Léà àìå úòìBú`ed ixd ,zrlezl lynp mc`yke - ©©§Ÿ¦§

itkn dnvr z` zepyl dxiga dl oi`y ,zrlezn rexb `linn

`iadl ,ytp oeayg deedn xen`d lk ,mipt lk lr .dze` e`xay

"ipepia"l oi` mda mipnf ixd yi ,mxa .envr zxiayl "ipepia"d z`
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.[âé ÷øt óBñ ìéòì økæpk ,älôzä øçàwx `id "zn`" - ©©©§¦¨©¦§¨§¥¤¤
"crl oekz zn` zty" :xn`p jk lre ,cinzl zx`yp `idyk10.

zizin`d zn`d ef oi` - cala aevw onfl zniiwzn `id m` ,eli`e

ezlekiay xg`n ,"ipepia"ay ,xaqed wxt eze`ay s` .ixnbl

cinz ekeza xxerlzty" `xwp df mb - ycgn 'dl dad`d z`

,(mipepiad ly) "mdly" ezin`l zn`d wx ef ixd ,"crl oekz zn`

al"l ribdl "ipepia"d lryk .ixnbl zizin`d zn`d ef oi` la`

zizin`d zn`d ef oi` ok`y ,eytp oeayg z` zeyrl eilr ,"xayp

dlitzd ixg` zxaere ztleg 'dl ezad`y xg`n ,ixnbl.èøôáe¦§¨
,íéðBéìòa äNòL íâtäå ,íéøeòð úàhça BLôð úàîè økæiLk§¤¦§Ÿª§©©§§©¨§¦§©§¨¤¨¨¨¤§¦

my -yxeys`e ,eytp

meikymze`l jiiy `ed oi`

elv` eygxzd dl` ,mi`hg

- "ipepia" dyrpy iptl

:owfd epax jk lr xne`íLå§¨
,mipeilrd zenlera -àeä

íât elàëe ,ïîfäî äìòîì§©§¨¥©§©§¦¨©
íBìLå ñç íBiä àîèðå§¦§¨©©§¨
äNò øákL óàå .Lnî©¨§©¤§¨¨¨

,äðBëð äáeLzlr - §¨§¨
dxiqn ixd daeyze ,ei`hg

,mbtd z`øwò éøä£¥¦©
,ála äáeLzädhxgdy - ©§¨©¥

- dxiard lr ala dwenrd

,mbtd z` dxiqnLé áläå§©¥¥
,úBaø úBâøãîe úBðéça Ba§¦©§¥©

recid itk -11dn lr

xn`py12miwnrnn" :

mc`d alay - "jiz`xw

,wnerd on miptl wner epyi

ìkäåielz -àeäM äî éôì §©Ÿ§¦©¤
,íãà`vnp mc`y drya - ¨¨

- xzei dpeilr dbixcna

,eala xzei dwenr dhxge xzei dlecb daeyz epnn zyxcpéôìe§¦
,íB÷näå ïîfäyxcizy xyt` miieqn mewnae miieqn onfay - ©§©§©¨

m` :lynl ,xg` onfae mewna xy`n xzei dwenr daeyz epnn

eze`aonfeze`ae- miieqn oipra zepeiqp zegt eiptl miniiw mewn

xy`n xzei dlecb didz oipr eze` lr daeyzdy epnn f` yxcp

,zepeiqp mze`a xzei wa`idl eilry onfae mewna.íéòãBiì òeãik©¨©©§¦
dyry daeyzdy okzi ,okl -mrt i``ed ea avnl da ic didi `l ,

`vnpmeik;xzei dlecb daeyz epnn zyxcp meide ,åLëò ïëìå§¨¥©§¨
,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc" Bîöòa äàBøL ,Bæ äòLa- §¨¨¤¤§©§§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨

,ea "qtzp" epi` dnypd xe`yììkî,o`kn -äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨
,íéìécáî åéúBðBòå ,BúáeLzmpi`e ,minyay eia` oial epia - §¨©£¨©§¦¦

,ea xi`dl dnypd xe`l mixyt`näáeLúì BúBìòäì íéöBøL Bà¤¦§©£¦§¨
,øúBé äàlò,xzei dpeilr daeyzl -.øúBé àaìc à÷îòî- ¦¨¨¥¥¨§¨§¦¨¥

`l :xnelk .zncewd daeyzd xy`n ,alay xzei wenr wnern

mivex dlrnln ,daxc` ,zlaewn ezaeyz oi` meidyaxwleze`

zeaiq eiptl minixrn okle ,daeyz ly xzei dpeilr dbxcl e`iadle

e`iadle xzei miwenr zegek ea xxerl ick ,'d zceara zerxtde

.xzei dpeilr daeyzlãåc øîà ïëìå13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. §¨¥¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä

úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé
ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå [â"éôñ ì"ðë
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá
äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלים נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙

דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה

אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי

hay 'l iying mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ל' חמישי יום

,72 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.úåëéøàá

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåribdl ick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"lLBãwä øäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé15úBéäì , ¨¦¤¦§©¥©£©Ÿ©©¨¦§

,"àðaLçc éøàn"îjxer wqr lray enk ,oeaygd ilran - ¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg,xiky enk `l ;xzeia el

,jk lk el rbep epi` xacdy

íò ïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§¦
úBáLçnä ìkî ,BLôð©§¦¨©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
BúBéä íBiî eøáòå eôìçL¤¨§§¨§¦¡
eéä íà ,äfä íBiä ãò©©©¤¦¨
Bà ,äMãwä ãvî ílkª¨¦©©§ª¨
àðîçø äàîhä ãvî¦©©ª§¨©£¨¨

eðéäc ,ïìvìd`nehd cv - ¦§¨§©§
,`wec zexiar ernyn oi`

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
øLà íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦£¤
BðBöøìå änä 'äì àìŸ©¥¨§¦§

,BúãBáòìåm` mb ,oky - §©£¨
,dxiar ly mipipr md oi`

oi`y dcaerd mvr

miyrne mixeaic ,zeaygn

ly mipipr myl dl`

cvn md ixd - dyecw

.d`nehdì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
økæpk ,"àøçà àøèñ"¦§¨¨¢¨©¦§¨

.[å ÷øôa] ìéòì- §¥§¤¤
:dyecwd cv `l ,xg` cv - `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny

`edy miyrnde xacn `edy mixeaicd ,ayeg `edy zeaygnd m`

,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly oipr mda oi` ,dyer

.(ynn zexiar mpi` m` mb),úàæ úòãeîe,xacd recie -ìk ék ©©Ÿ¦¨
áMçî íãàäL úò,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¥¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa- §¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨
f` lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk

yiy zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd

odl"d`xid lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy

;d`ld jke ,dlrnlyCôäì ïëåzeaygn ayeg `edyk -`ly §¥§¥¤
,dyecwd on,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥§¥¨©ª§¨

úBòtLî ïänL,zeig zelawne -ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥
.äNòîe øeaãaly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - §¦©£¤

zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw

`xhq" ly miyrn dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk .dyecwd

xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg`

mincewd miwxta16dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy ,

xnel mivexyk mb jk ,dilr akexd ly epevxl dlek lk dpezpy

`edy mixne` - dyecwl lhae elek xeqn `edy edyin lr

mb ,ixd ,mipt lk lr .iktdd cva mb jke .dyecwl "dakxn"

al"l ribdl leki z`f lka `ed ,envra zexiar `ven epi`yk

dyriy iciÎlr ,"xayp

lkn eytp oeayg

,eiyrne eixeaic ,eizeaygn

mlek `ly `vni enekiqay

md m`e .dyecwd cvn eid

ixd - dyecwd cvn eid `l

`xhq"d cvn eid mdy

f` did `edy - ixd ."`xg`

`xhq"le d`nehl "dakxn"

."`xg`,Baì ìà íéNé ãBò¨¦¤¦
,"xayp al"l ribdl ick -

åéúBîBìç áøxzei ,oky - Ÿ£¨
lr cenll leki mc`y dnn

`edy onfdn izin`d eavn

eze` cenll leki `ed - xr

,dpiyd zrya eizenelgn

çeø úeòøe ìáä íäL17,- ¤¥¤¤§©
?dnl jk lkeïéàL íeMî¦¤¥

,äìòîì äìBò BLôð- ©§¨§©§¨
,dpiyd zryaBîëe§

áeúkL18øäa äìòé éî" : ¤¨¦©£¤§©
,"'Bâå íétë é÷ð ,'ä- §¦©©¦§

zrya dlrnl dler eytp oi` ,'eke mitk iwp epi`y in ,eli`e

milrp eizenelg - dpiyd zrya dlrnl dler eytpy in .dpiyd

lbn ;xzeidxez ipipr epiid ,dlrnly mipipr d`ex `ede el mi

eizenelg eli`e .dyecwe`ed.gex zerxe lad mdïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦
déa ï÷acúîe ïééúà ïéLéamiwaczne mi`a rxd iccv mze`e - ¦¦¨§¨¦§©§¨¥

,ea,'eëå àîìòc ïélî àîìça déì ïéòãBîeel miricene - §¦¥§¤§¨¦¦§¨§¨§
,dnecke oileg ixac melgaélî déì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe§¦§¦§©§¨¥§©£¦¥¦¥

ø÷L,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtle -ïéøòöå ¤¤§©£¦
,"'eë déîìça déìmy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - ¥§¤§¥

o`ky `l` ,olvil `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a

,df xac jiiy `l eay ,"ipepia" zece` xaecn ixdáeúkL Bîk§¤¨
.úeëéøàa íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa- ©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥¨©£¦

- jk ici lre ,izin`d eavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd

zexiar envra `evnl ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai

z` xeayl ick ,"xayp al"l ribdl eilre .xara `l mb - zexeng

dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd ,eay "`xg` `xhq"d gex

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e ,ziwl`d eytp ly

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

íéøîà éèå÷éì
é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ
áåø åáì ìà íéùé ãåò .äùòîå øåáãá ïëå úåòø
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì

.úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
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כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד א.15.בזכרון קעח, זח"ג ראה

כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, תהלים



נז hay 'l iying mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ל' חמישי יום

,72 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.úåëéøàá

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåribdl ick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"lLBãwä øäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé15úBéäì , ¨¦¤¦§©¥©£©Ÿ©©¨¦§

,"àðaLçc éøàn"îjxer wqr lray enk ,oeaygd ilran - ¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg,xiky enk `l ;xzeia el

,jk lk el rbep epi` xacdy

íò ïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§¦
úBáLçnä ìkî ,BLôð©§¦¨©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
BúBéä íBiî eøáòå eôìçL¤¨§§¨§¦¡
eéä íà ,äfä íBiä ãò©©©¤¦¨
Bà ,äMãwä ãvî ílkª¨¦©©§ª¨
àðîçø äàîhä ãvî¦©©ª§¨©£¨¨

eðéäc ,ïìvìd`nehd cv - ¦§¨§©§
,`wec zexiar ernyn oi`

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
øLà íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦£¤
BðBöøìå änä 'äì àìŸ©¥¨§¦§

,BúãBáòìåm` mb ,oky - §©£¨
,dxiar ly mipipr md oi`

oi`y dcaerd mvr

miyrne mixeaic ,zeaygn

ly mipipr myl dl`

cvn md ixd - dyecw

.d`nehdì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
økæpk ,"àøçà àøèñ"¦§¨¨¢¨©¦§¨

.[å ÷øôa] ìéòì- §¥§¤¤
:dyecwd cv `l ,xg` cv - `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny

`edy miyrnde xacn `edy mixeaicd ,ayeg `edy zeaygnd m`

,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly oipr mda oi` ,dyer

.(ynn zexiar mpi` m` mb),úàæ úòãeîe,xacd recie -ìk ék ©©Ÿ¦¨
áMçî íãàäL úò,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¥¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa- §¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨
f` lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk

yiy zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd

odl"d`xid lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy

;d`ld jke ,dlrnlyCôäì ïëåzeaygn ayeg `edyk -`ly §¥§¥¤
,dyecwd on,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥§¥¨©ª§¨

úBòtLî ïänL,zeig zelawne -ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥
.äNòîe øeaãaly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - §¦©£¤

zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw

`xhq" ly miyrn dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk .dyecwd

xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg`

mincewd miwxta16dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy ,

xnel mivexyk mb jk ,dilr akexd ly epevxl dlek lk dpezpy

`edy mixne` - dyecwl lhae elek xeqn `edy edyin lr

mb ,ixd ,mipt lk lr .iktdd cva mb jke .dyecwl "dakxn"

al"l ribdl leki z`f lka `ed ,envra zexiar `ven epi`yk

dyriy iciÎlr ,"xayp

lkn eytp oeayg

,eiyrne eixeaic ,eizeaygn

mlek `ly `vni enekiqay

md m`e .dyecwd cvn eid

ixd - dyecwd cvn eid `l

`xhq"d cvn eid mdy

f` did `edy - ixd ."`xg`

`xhq"le d`nehl "dakxn"

."`xg`,Baì ìà íéNé ãBò¨¦¤¦
,"xayp al"l ribdl ick -

åéúBîBìç áøxzei ,oky - Ÿ£¨
lr cenll leki mc`y dnn

`edy onfdn izin`d eavn

eze` cenll leki `ed - xr

,dpiyd zrya eizenelgn

çeø úeòøe ìáä íäL17,- ¤¥¤¤§©
?dnl jk lkeïéàL íeMî¦¤¥

,äìòîì äìBò BLôð- ©§¨§©§¨
,dpiyd zryaBîëe§

áeúkL18øäa äìòé éî" : ¤¨¦©£¤§©
,"'Bâå íétë é÷ð ,'ä- §¦©©¦§

zrya dlrnl dler eytp oi` ,'eke mitk iwp epi`y in ,eli`e

milrp eizenelg - dpiyd zrya dlrnl dler eytpy in .dpiyd

lbn ;xzeidxez ipipr epiid ,dlrnly mipipr d`ex `ede el mi

eizenelg eli`e .dyecwe`ed.gex zerxe lad mdïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦
déa ï÷acúîe ïééúà ïéLéamiwaczne mi`a rxd iccv mze`e - ¦¦¨§¨¦§©§¨¥

,ea,'eëå àîìòc ïélî àîìça déì ïéòãBîeel miricene - §¦¥§¤§¨¦¦§¨§¨§
,dnecke oileg ixac melgaélî déì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe§¦§¦§©§¨¥§©£¦¥¦¥

ø÷L,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtle -ïéøòöå ¤¤§©£¦
,"'eë déîìça déìmy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - ¥§¤§¥

o`ky `l` ,olvil `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a

,df xac jiiy `l eay ,"ipepia" zece` xaecn ixdáeúkL Bîk§¤¨
.úeëéøàa íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa- ©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥¨©£¦

- jk ici lre ,izin`d eavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd

zexiar envra `evnl ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai

z` xeayl ick ,"xayp al"l ribdl eilre .xara `l mb - zexeng

dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd ,eay "`xg` `xhq"d gex

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e ,ziwl`d eytp ly
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íéøîà éèå÷éì
é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ
áåø åáì ìà íéùé ãåò .äùòîå øåáãá ïëå úåòø
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì

.úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
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כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד א.15.בזכרון קעח, זח"ג ראה

כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, תהלים



`xcנח '` iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר א' שישי יום

,fl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë äðäå,74 'nr cr.äãåáòä ìë

éøàiM äî ìk ,äpäåBðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦
,íéøôqa,"xayp al" minxebd mipipra mipcd -øaLð Baì úBéäì ©§¨¦¦§¦¦§¨

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a3,ñeànä úéìëúa , §¦§§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦©¦
Lnî åéiç ñàîìe,ipgexd eavn lr eayga eilr miq`np eiigy - §¨¥©¨©¨

äfáîe ñàîî äæa éøä£¥¨¤§¨¥§©¤
dìétLîe àøçà àøèqä©¦§¨¨¢¨©§¦¨
dúlãbî dãéøBîe ,øôòì¤¨¨¦¨¦§ª¨¨
,dúeäáâå dçeø úeqâå§©¨§©§¨
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ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
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סי היום יום . . . 

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט 
דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז הן 
בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון דער 

הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ר ֲחִסיִדים ּבֵ ַקּשֵׁ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט ַהּמְ ים ּבַ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח ַהַחּיִ
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ר", ְוֵהן ּבְ ֶדֶרְך "אֹור ָיׁשָ י. ֵהן ּבְ י ִעם ֲחִסיִדים ַוֲחִסיִדים ִעם ָהַרּבִ ר ַרּבִ ַהְמַקּשֵׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ה  ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – ֹלא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ׁשְ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ
ְרֶאה – ׂשֹוַנֲאָך –  הּוא ַהּגּוף, ּתִ ָך ׁשֶ ּלְ ַהֹחֶמר ׁשֶ ִעּיּון טֹוב ּבְ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ר ּתִ ֲאׁשֶ י ִתְרֶאה ֲחמֹור – ּכַ ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאֹלקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ִקּיּוָמם. ְואּוַלי  ל ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַהּגּוף ִמְתַעּצֵ ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ – ׁשֶ
ּבֹר ֶאת  ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ם ׁשְ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְלָבְבָך – ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו – ׁשֶ ַיֲעֶלה ּבִ
ֲעזֹוב ִעמֹו – ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף  י ִאם – ֲעזֹוב ּתַ ּכֹן אֹור ַהּתֹוָרה, ּכִ ֶרְך ִיׁשְ זֹו ַהּדֶ ה ֹלא ּבְ ַהָחְמִרּיּות, ִהּנֵ

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְוֹלא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, פותח 
הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה שכל עצמי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סב

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ה ֲחִסיִדים ִחּשְׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ִטים ׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ י ּפָ ּשִׁ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִלְליּוּבַאִוויְטׁש אֹור ְליֹום ׁשִ ּפַ א ּבַ ַצְלֵאל[ ּבָ מּוֵאל ּבְ ׁשְ
ַמח  ר ִנְכַנס ְלַה"ּצֶ ָעה ֲאׁשֶ ּשָׁ ּה ּבַ ין ּבָ ִפּלִ ן ְלָהִניַח ּתְ ְיָלה, ּוְמַכּוֵ ל אֹותֹו ַהּלַ ָנה ָהָיה ֵער ּכָ ָנה ְוׁשָ ּוְבָכל ׁשָ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  ה ַאַחר" – "ּבִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָלה", ָסִעיף ַהּמַ ּכֵ ְתִחיל "ֹלא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּבּור ַהּמַ ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ה, ֵיׁש ָלּה  יִריָדָתּה ְלַמּטָ ּבִ ָמה  ל ְנׁשָ ה ּכָ ִתיב: "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו, ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב". ִהּנֵ ּכְ
אֹוַצר  ֵמי רּום ּבְ ּשְׁ ָמה ֵמֲעִמיָדָתּה ּבִ ׁשָ יִציַאת ַהּנְ ָלִלּיֹות ּוְפָרִטּיֹות, ְוֶזהּו "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו", ּדִ ְמָלאכֹות ּכְ
ִביל  ׁשְ ֲהִמית, הּוא ּבִ ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ ַהּנְ
אֹור ּתֹוָרה  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ
ּמִֹחין  ּבַ ָרִטית  ּפְ ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה  ָמה  ְנׁשָ ָכל  ּדְ ָרִטית,  ַהּפְ ִהיא ְמָלאָכה  ׁשֶ ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - 
תּוב "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם".  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוד ֵיׁש ְזַמן ַלֲעׂשֹות, ּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי ָעֶרב" – ּבְ ּדֹות ּכְ ּוַבּמִ
ָמה  ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
עֹוָלם  ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ה ּדְ ְלַמּטָ
ָאֳהֵלי  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ א ּבְ ַהּבָ
ִעּלּוי ַאַחר  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ ּתֹוָרה. "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך הּוא. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ ַעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ ִעּלּוי ַעד ַהּנֹ
ה'תש"גא אדר שני, ר"ח

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל 
תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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סג היום יום . . . 

ולשבר  הרים  גמור לחשוב שצריך לפרק  בזה טעות  אינה כמו שטועים  זו  ועבודה 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, 
בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  בהכנת 
הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, 

ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי 

און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ֶאת ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ר ְסָלִעים,  ּבֵ ִריְך ְלָפֵרק ָהִרים ּוְלׁשַ ּצָ מּור, ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֶזה ָטעּות ּגָ ּטֹוִעים ּבָ מֹו ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה זֹו ֵאיָנּה ּכְ
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
סּוק  ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ׁש ּבִ ֻחּמָ
ה ּוְלָהִבין  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ

ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ – ּכָ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ה ּוְזרּוָעה, אֹו ַהּיֹוֶרה  ֶדה ֲחרּוׁשָ ָטר – ַעל ׂשָ ָאֵחז ּבֹו, ּוְכמֹו ַהּמָ ּתֵ ָבר ׁשֶ ָרָכה ְצִריָכה ְלֵאיֶזה ּדָ ַהּבְ
ָטר יֹוֶרה  ה ְוֹלא ְזרּוָעה, ֵאין ַהּמָ ֵדה ּבּור ֹלא ֲחרּוׁשָ ׂשְ ֶרם. ֲאָבל ּבִ ֶדה ְוַהּכֶ בּוַאת ַהּשָׂ ּוַמְלקֹוׁש – ַעל ּתְ

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxenz(iriax meil)
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ה'תשע"ב שבט כ"ו ראשון יום שכירות או אמירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ãéòäì ø÷L éãò øëBOä©¥¥¥¤¤§¨¦

.íéîL éðéãa áiçå ,íãà éðécî øeèt Z Bøáçì©£¥¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦

התוספות אלא)לדעת ד"ה א נו, רק(ב"ק הוא שמים בדיני החיוב

אף חייב אינו תשלום ללא כן לעשות להם אמר אם אך בשוכר,

מהנאמר זאת והוכיחו לו. ישמעו שלא סבור היה כי שמים בדיני

ב)(בגמרא נט, –שם וקטן שוטה חרש ביד הבערה את "השולח :

למי האש במסירת (כי שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור

חייב" הפקח – פיקח ביד הנזק), את גרם למעשיו אחראי שאינו

פטור הפיקח ביד שבשולח משמע למעשיו). אחראי הוא (כי

לו. אמר רק אלא שכרו לא כי שמים, מדיני אף המשלח

הריטב"א ב)אך מב, אף(קידושין פטור פיקח ביד שהשולח כתב

הניזק כאשר אך הפיקח, ידי על שולם כבר הנזק כי שמים, בדיני

חיוב השולח על יחול מהפיקח הנזק דמי את להוציא יכול אינו

שמים. בדיני

התוספות: על להקשות ויש

בגמרא היא א)מחלוקת מג, צא(קידושין לשלוחו האומר האם

הגמרא ולמסקנת שמים. בדיני המשלח חייב הנפש את והרוג

(עונש רבה' ב'דינא חייב האם היא והמחלוקת חייב, הדעות לכל

כן, ואם קטן). (עונש זוטא' ב'דינא או עצמו) ההורג כמו גדול

שמים! בדיני חיוב המשלח על חל באמירה אף הרי

לומר: ויש

המשלח לצורך רק הוא המעשה הנפש את להרוג בשולח

חייב המשלח ולכן זאת, עושה השליח היה לא בקשתו ולולא

לשמעון מראובן ממון להוציא שקר עדי בשוכר אך שמים, בדיני

הסתם ומן הממון את שיקבל למי אלא עבורו אינה התועלת

להם מייעץ רק והמשלח הבעלֿדין, לטובת מתכוונים העדים

שמים בדיני חייב אינו בלבד באמירה ולכן כן יהושע)לעשות .(פני

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום עשה כאשר ולא זמם כאשר

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øçàå åéìò eãéòäL äæ âøäð¤¡©¤¤¥¦¨¨§©©

Z úBOòì íîæ øLàk :øîàpL .ïécä ïî ïéâøäð ïðéà Z enæeä Ck̈©¥¨¤¡¨¦¦©¦¤¤¡©©£¤¨©©£

.ïé÷Bì Z åéìò eãéòäL äæ ä÷ì íà ìáà ...äOò àì ïéãòå©£©¦Ÿ¨¨£¨¦¨¨¤¤¥¦¨¨¦

לעדים אין הנדון את הרגו דין בית כאשר אם לתמוה: ויש

מדוע עשה", כאשר ולא – זמם "כאשר משום זוממין עדים דין

"כאשר אומרים ואין לקה הנדון כאשר אף לוקין שהוזמו העדים

עשה"? כאשר ולא – זמם

והביאור:

העדים כי עשה" כאשר ולא זמם "כאשר אומרים במיתה

על והריגתם מאד חמור עוונם מפשע, חף אדם להריגת שהביאו

קיבל עדותם ידי על כאשר אך מספיק, עונש איננה דין בית ידי

הזוממין העדים את להעניש די כדין, שלא מלקות הנדון

משנה)במלקות .(כסף

מבאר: מבריסק והגר"ח

שנאמר דין, בית בפני רק להתבצע יכול מלקות עונש

בגמרא מבואר המלקות וסדר לפניו" והכהו השופט "והפילו

א) כג, אומר(מכות והשלישי מונה והשני קורא מהדיינים "אחד :

בעלמא. 'חבלות' אלו הרי דין בית בפני שלא הלקו ואם הכהו".

מתברר הנידון, לקה פיה שעל העדות הוזמה כאשר כן, ואם

לוקין וכשהעדים 'חבלות' אלא מלקות כאן היו שלא למפרע

במיתה כן לא בלבד. זמם" "כאשר אלא עשה" "כאשר זה אין

פי על נהרג הנידון ואם דין בבית דוקא להתבצע צריכה שאינה

עשה" "כאשר זה הרי – הרמב"ם)עדותם על הלוי חיים רבי .(חידושי

ש כ"ח שלישי ה'תשע"ביום בט ה'קראים' לבני בשבת מילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰éðáe älàä íéòBzä éða§¥©¦¨¥¤§¥

ìò íúBà eìcâå íéàøwä ïéa eãìBðå ,íúBáà íúBà eçécäL ,íäéðá§¥¤¤¦¦¨£¨§§¥©¨¨¦§¦§¨©

éeàø Cëéôì ...eäeìcâå íäéðéa äaLpL ÷Bðéúk àeä éøä Z ízòc©§¨£¥§¦¤¦§¨¥¥¤§¦§§¦¨¨

.äáeLúa ïøéæçäì§©£¦¨¦§¨

המשניות מ"ג)בפירוש פ"א הקראים(אבות את הרמב"ם מנה

חכמי על וחלקו מישראל, שפרשו הרעות', ה'כתות בתוך

מן תסור לא יורוך... אשר התורה פי "על הציווי למרות התורה,

ושמאל". ימין לך יגידו אשר הדבר

להחזירם ש"ראוי והוסיף הקראים על זכות לימד כאן ואמנם

מתשובותיו באחת אך שלום", בדרכי אותם ולמשוך בתשובה

למניין לצרפם שאין הרמב"ם כתב בלאו) במהדורת רס"ה (סי'

ואינם חז"ל בדברי מודים שאינם מכיון לזימון, ולא לתפילה

אלו. בחיובים מאמינים

הש"ך יז)גם ס"ק רס"ו סי' הרמב"ם(יור"ד בשם תחילה הביא

בדברי יתלוצצו ולא הרבנים על תועה ידברו שלא זמן "שכל

לכבדם לנו נכון והש"ס, המשנה חכמי הקדושים, רבותינו

אפילו בניהם ולמול בבתיהם, אפילו בשלומם לשאול וללכת

בתיובתא והדרי מעליא זרעא מיניהו נפק דדילמא בשבת...

בתשובה]". ויחזרו מעולה זרע מהם יצא [=אולי

אשכנזי בצלאל רבי תשובת את הביא דבריו בהמשך (ס"סאך

מכלג) אחד בהן נמצא לא הזה בזמן אצלינו הדרים "הקראים :

גירעון, מוסיפין הם יום בכל כי ז"ל, הגאון שהזכיר המדות

פרע ולא מל לן וקיימא פורעים, אינם שהרי בניהם, מלים ואינם

אומרים אין כלל, שלנו במנהג מתפללים ואין מל... לא כאילו

אסור ולפיכך דבריהם, בכל משונים שהם הרי עשרה. שמונה

יעשה איך וא"כ בפריעה מודים שאינם כיון בשבת, בניהם למול

נמצא פריעה בלא ימול תאמר] [=ואם תימא וכי פריעה, להם

מצוה". עושה ואינו שבת מחלל
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ה'תשע"ב שבט כ"ט רביעי יום הקדיש על הויכוח

:„È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰!íéî éð÷Lä :åéáà Bì øîà̈©¨¦©§¥¦©¦

ãBáëa ÷ñBòå Bnà ãBák çépî Z !íéî éð÷Lä :Bnà Bì äøîàå§¨§¨¦©§¥¦©¦©¦©§¦§¥¦§

.åéáà ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî ,älçz åéáà̈¦§¦¨¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦

אביו, בכבוד חייבת אינה וכבר נתגרשה האם שאם מכאן,

אביו את להקדים לו ואם)אין ומ"ש ד"ה רמ, סי' יו"ד ינהג?(ב"י וכיצד .

אומרים ויש שירצה, מהם איזה להקדים שיכול אומרים יש

לפניהם המים את יניח אלא אחד אף להקדים רשאי שאינו

לשתות בואו להם שם)ויאמר .(ב"י

איגר הגר"ע דן זה סח)ולפי סי' ח"א שאביו(שו"ת בן ינהג כיצד

כדין הוא הדין שלכאורה וכתב, סותרות. צוואות לו הניחו ואמו

האב בכבוד חייבת האם אין הגירושין שלאחר כשם כי נתגרשה,

לבחור יכול והבן בכבודו, חייבת אינה המיתה לאחר גם כך

האם. צוואת את לקיים

יוסף' ה'בית שעו)וכתב סי' אמו(יו"ד על קדיש לומר מצוה :

זאת. לעשות אין כך על מקפיד אביו אם אך חי, כשאביו אף

מכבוד עדיף אב כבוד – קדיש עליה לומר אמו ציוותה ואפילו

האם! מות לאחר גם עדיף האב שכבוד הרי אם.

את לקיים הבן של מחובתו נתגרשה, האם כאשר לחלק: ויש

חייבת אינה שהרי האם על לאב עדיפות אין וכעת רצונה

מהצוואה נובע הכיבוד וחיוב מתה האם כאשר אך בכבודו,

חייבת היתה כן שעה באותה הרי פטירתה, קודם שציוותה

האב רצון כנגד לעמוד יכול אינו מאז רצונה ולכן אביו, בכבוד

דוד) .(צמח

ובשניהם לגירושין מיתה בין הבדל אין לעולם אחר: ובאופן

ד על מצווה אחד כאשר אך האב, לכבוד עדיפות בראין

xrvשלזולתו mxbpהברירה כאשר כי לו, לשמוע אסור מכך,

יש מהם, באחד לפגיעה ההורים אחד רצון איֿקיום בין היא

לומר האם לצוואת לשמוע ואין הראשונה באפשרות לבחור

לאב צער מכך נגרם אם קלז)קדיש סי' ח"ב מלכיאל .(דברי

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום ואנינות אבלות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò ìaàúäì äOò úåöî¦§©£¥§¦§©¥©

ïéàå .éé éðéòa áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå :øîàpL .íéáBøwä©§¦¤¤¡©§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥§¨§¥

íBéå äúénä íBé àeäL ,ãáìa ïBLàø íBéa àlà äøBzä ïî úeìáà£¥¦©¨¤¨§¦¦§©¤©¦¨§

.äøeáwä©§¨

הר"י ג)לדעת סי' ג, פרק קטן, מועד ברא"ש מן(הובא אבלות אין

לחוד אנינות התורה, מן ראשון יום דאנינות גב על "ואף התורה

גם עיון: צריכים הרמב"ם דברי לכאורה ואכן, לחוד". ואבלות

עם חלה התורה מן האנינות הרי האנינות, עם מזוהה אבלות אם

– ולפניה הקבורה, לאחר רק מתחילה האבלות ואילו המיתה

הרמב"ן לדעת ובניגוד הרמב"ם שמתולדעת מי עניין האדם, (בתורת

לפניו) הרמב"םמוטל מתייחס מדוע כן, ואם נוהגת. האבלות אין –

כאחד? המושגים לשני

חלק הן ואנינות שאבלות אף הרמב"ם, שלדעת נראה לכן

עבודה, – איסורים מחדשת אנינות הן: שונות אחד, מענין

חלות ואילו לקיימה שיש חובה בה ואין – וכו' קדשים אכילה

אין ומלכתחילה אבלות, מצוות קיום דין הוא התורה מן אבלות

שיש חובה הוא גדרה אלא איסורים כוללת התורה מן האבלות

לקיימה.

זהות ושתיהן מאבלות מובדלת אנינות אין למעשה מאידך,

חלות היא ואבלות 'איסור' היא שאנינות הוא, ההבדל ועיקר

לגמרי התלויה באבלות מחייבת אינה קבורה 'קיום'. של חובה

המת נקבר שלא זמן כל כי 'מעכב', רק היא והקבורה במיתה,

העיכוב ואם האבלות את לקיים אפשר אי בקבורתו עסוק וקרובו

כן, אם המת. נקבר לא עדיין אם גם מתחילה האבלות הוסר,

לגבי לא אך אבלות קיום לגבי רק שייך הקבורה עד העיכוב

עם המתחילים אנינות) בדיני לביטוי (הבאים אבל איסורי

הוא מיד, שחל אף בפועל, האבלות חובת שקיום אלא המיתה

הקבורה. לאחר

(222 'nr ,dxrqd on)

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום צדיקים קברי על מצבה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰.øáwä ìò Lôð ïéðBáe¦¤¤©©¤¤

.íðBøëæ íä íäéøácL ,íäéúBøá÷ ìò Lôð íäì íéðBa ïéà íé÷écväå§©©¦¦¥¦¨¤¤¤©¦§¥¤¤¦§¥¤¥¦§¨

בגמרא ב)נאמר ה, מנין?(מו"ק התורה מן קברות לציון "רמז :

יש כן, ואם ציון". אצלו ובנה אדם עצם וראה לומר: תלמוד

בכתוב מפורש ועוד: לצדיקים? כן לעשות אין מדוע לתמוה:

רואות ועינינו קבורתה", על מצבה יעקב "ויצב אמנו רחל לגבי

הקדמונים! עולם גדולי קברי על מצבות שבנו

והביאור:

הנפטר של ולזכרו לכבודו א) המצבה: בהקמת ענינים שני

של לכבודה ב) החיים. בין שמו בשםytpdשיישאר כמובא ,

ויחי)האריז"ל פ' המצוות "לשרות(שער גדול צורך היא שהמצבה

ובזוהר הנפש", של המקיפים האורות לך)עליו לך שאף(פ' נאמר

עוד יורדת אינה הנשמה כאשר מהפטירה חודש י"ב אחרי

הקבר. ממקום נפרדת היא אין לעולם,

זקוקים שאינם הוא לצדיקים נפש בונים שאין והנאמר

להקים יש מקום מכל אך זיכרונם, הם דבריהם כי זיכרון למצבת

הנפש לכבוד כד)מצבה סי' ח"ב החיים .(גשר

סופר' קעח)וה'כתב סי' יו"ד לאביוביאר(שו"ת, המצבה הקמת (בעת

סופר') 'בוניןה'חתם הלשון דיוק פי אמרוytpעל ולא הקבר' על

כפולה: הקבר ציון בבנין שהתועלת הפסוק), (כלשון 'ציון'

החיים ולתועלת נשמתו, בעד שיתפללו כדי – הנפטר לתועלת

קברו. על ומתפללים הצדיק מנוחת מקום את היודעים –



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב שבט כ"ט רביעי יום הקדיש על הויכוח

:„È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰!íéî éð÷Lä :åéáà Bì øîà̈©¨¦©§¥¦©¦

ãBáëa ÷ñBòå Bnà ãBák çépî Z !íéî éð÷Lä :Bnà Bì äøîàå§¨§¨¦©§¥¦©¦©¦©§¦§¥¦§

.åéáà ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî ,älçz åéáà̈¦§¦¨¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦

אביו, בכבוד חייבת אינה וכבר נתגרשה האם שאם מכאן,

אביו את להקדים לו ואם)אין ומ"ש ד"ה רמ, סי' יו"ד ינהג?(ב"י וכיצד .

אומרים ויש שירצה, מהם איזה להקדים שיכול אומרים יש

לפניהם המים את יניח אלא אחד אף להקדים רשאי שאינו

לשתות בואו להם שם)ויאמר .(ב"י

איגר הגר"ע דן זה סח)ולפי סי' ח"א שאביו(שו"ת בן ינהג כיצד

כדין הוא הדין שלכאורה וכתב, סותרות. צוואות לו הניחו ואמו

האב בכבוד חייבת האם אין הגירושין שלאחר כשם כי נתגרשה,

לבחור יכול והבן בכבודו, חייבת אינה המיתה לאחר גם כך

האם. צוואת את לקיים

יוסף' ה'בית שעו)וכתב סי' אמו(יו"ד על קדיש לומר מצוה :

זאת. לעשות אין כך על מקפיד אביו אם אך חי, כשאביו אף

מכבוד עדיף אב כבוד – קדיש עליה לומר אמו ציוותה ואפילו

האם! מות לאחר גם עדיף האב שכבוד הרי אם.

את לקיים הבן של מחובתו נתגרשה, האם כאשר לחלק: ויש

חייבת אינה שהרי האם על לאב עדיפות אין וכעת רצונה

מהצוואה נובע הכיבוד וחיוב מתה האם כאשר אך בכבודו,

חייבת היתה כן שעה באותה הרי פטירתה, קודם שציוותה

האב רצון כנגד לעמוד יכול אינו מאז רצונה ולכן אביו, בכבוד

דוד) .(צמח

ובשניהם לגירושין מיתה בין הבדל אין לעולם אחר: ובאופן

ד על מצווה אחד כאשר אך האב, לכבוד עדיפות בראין

xrvשלזולתו mxbpהברירה כאשר כי לו, לשמוע אסור מכך,

יש מהם, באחד לפגיעה ההורים אחד רצון איֿקיום בין היא

לומר האם לצוואת לשמוע ואין הראשונה באפשרות לבחור

לאב צער מכך נגרם אם קלז)קדיש סי' ח"ב מלכיאל .(דברי

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום ואנינות אבלות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò ìaàúäì äOò úåöî¦§©£¥§¦§©¥©

ïéàå .éé éðéòa áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå :øîàpL .íéáBøwä©§¦¤¤¡©§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥§¨§¥

íBéå äúénä íBé àeäL ,ãáìa ïBLàø íBéa àlà äøBzä ïî úeìáà£¥¦©¨¤¨§¦¦§©¤©¦¨§

.äøeáwä©§¨

הר"י ג)לדעת סי' ג, פרק קטן, מועד ברא"ש מן(הובא אבלות אין

לחוד אנינות התורה, מן ראשון יום דאנינות גב על "ואף התורה

גם עיון: צריכים הרמב"ם דברי לכאורה ואכן, לחוד". ואבלות

עם חלה התורה מן האנינות הרי האנינות, עם מזוהה אבלות אם

– ולפניה הקבורה, לאחר רק מתחילה האבלות ואילו המיתה

הרמב"ן לדעת ובניגוד הרמב"ם שמתולדעת מי עניין האדם, (בתורת

לפניו) הרמב"םמוטל מתייחס מדוע כן, ואם נוהגת. האבלות אין –

כאחד? המושגים לשני

חלק הן ואנינות שאבלות אף הרמב"ם, שלדעת נראה לכן

עבודה, – איסורים מחדשת אנינות הן: שונות אחד, מענין

חלות ואילו לקיימה שיש חובה בה ואין – וכו' קדשים אכילה

אין ומלכתחילה אבלות, מצוות קיום דין הוא התורה מן אבלות

שיש חובה הוא גדרה אלא איסורים כוללת התורה מן האבלות

לקיימה.

זהות ושתיהן מאבלות מובדלת אנינות אין למעשה מאידך,

חלות היא ואבלות 'איסור' היא שאנינות הוא, ההבדל ועיקר

לגמרי התלויה באבלות מחייבת אינה קבורה 'קיום'. של חובה

המת נקבר שלא זמן כל כי 'מעכב', רק היא והקבורה במיתה,

העיכוב ואם האבלות את לקיים אפשר אי בקבורתו עסוק וקרובו

כן, אם המת. נקבר לא עדיין אם גם מתחילה האבלות הוסר,

לגבי לא אך אבלות קיום לגבי רק שייך הקבורה עד העיכוב

עם המתחילים אנינות) בדיני לביטוי (הבאים אבל איסורי

הוא מיד, שחל אף בפועל, האבלות חובת שקיום אלא המיתה

הקבורה. לאחר

(222 'nr ,dxrqd on)

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום צדיקים קברי על מצבה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰.øáwä ìò Lôð ïéðBáe¦¤¤©©¤¤

.íðBøëæ íä íäéøácL ,íäéúBøá÷ ìò Lôð íäì íéðBa ïéà íé÷écväå§©©¦¦¥¦¨¤¤¤©¦§¥¤¤¦§¥¤¥¦§¨

בגמרא ב)נאמר ה, מנין?(מו"ק התורה מן קברות לציון "רמז :

יש כן, ואם ציון". אצלו ובנה אדם עצם וראה לומר: תלמוד

בכתוב מפורש ועוד: לצדיקים? כן לעשות אין מדוע לתמוה:

רואות ועינינו קבורתה", על מצבה יעקב "ויצב אמנו רחל לגבי

הקדמונים! עולם גדולי קברי על מצבות שבנו

והביאור:

הנפטר של ולזכרו לכבודו א) המצבה: בהקמת ענינים שני

של לכבודה ב) החיים. בין שמו בשםytpdשיישאר כמובא ,

ויחי)האריז"ל פ' המצוות "לשרות(שער גדול צורך היא שהמצבה

ובזוהר הנפש", של המקיפים האורות לך)עליו לך שאף(פ' נאמר

עוד יורדת אינה הנשמה כאשר מהפטירה חודש י"ב אחרי

הקבר. ממקום נפרדת היא אין לעולם,

זקוקים שאינם הוא לצדיקים נפש בונים שאין והנאמר

להקים יש מקום מכל אך זיכרונם, הם דבריהם כי זיכרון למצבת

הנפש לכבוד כד)מצבה סי' ח"ב החיים .(גשר

סופר' קעח)וה'כתב סי' יו"ד לאביוביאר(שו"ת, המצבה הקמת (בעת

סופר') 'בוניןה'חתם הלשון דיוק פי אמרוytpעל ולא הקבר' על

כפולה: הקבר ציון בבנין שהתועלת הפסוק), (כלשון 'ציון'

החיים ולתועלת נשמתו, בעד שיתפללו כדי – הנפטר לתועלת

קברו. על ומתפללים הצדיק מנוחת מקום את היודעים –



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בונים 'אין ytpוהנאמר mdlעצמו הנפטר לתועלת מצבה היינו '

אין לצדיק כי בעדו, שיתפללו וכדי הלב מן ישתכח שלא כדי

אלא נפשם, לתועלת – 'להם' אינו הציון ובנין בזה, צורך

החיים. לתועלת

גבוהה, דרגה בעלי בצדיקים אמורים שהדברים שכתבו, ויש

בקידוש חובתם ידי אחרים מוציא שהיה הקדוש רבינו כדוגמת

פטורים שהם חפשי', 'במתים שנאמר אף פטירתו, לאחר

צדיקים כי - החייב את להוציא יכול הפטור ואין מהמצוות

פטירתם לאחר גם ממש כחיים נחשבים כתובותגמורים הש"ס (גליון

א) ישקג, עדיין כי להורות שנועדה מצבה להם להקים ואין ,

ולכן כחיים. נחשבים הם ואילו בגוף, הנפש של מסוימת אחיזה

אינה זו גבוהה מדרגה כי למעשה, זו הלכה הפוסקים הביאו לא

בדורותינו קסב)מצויה ח"ג הלוי .(שבט

ה'תשע"ב אדר ב' קודש שבת ורחוקה קרובה שמועה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰únL äòeîL Bì äàaL éî¦¤¨¨§¨¤¥

ìL CBúa íà :áBø÷ BììL íBé elôà ,äòeîMä äòébä íBé íéLíéL ¨¦§§¦¦¦¨©§¨£¦§¦

íBiî úeìáà éîé äòáL âäðì áiçå ,äáBø÷ äòeîL Bæ éøä Z Bîöò©§£¥§¨§¨§©¨¦§Ÿ¦§¨§¥£¥¦

.äòeîMä äòébäL¤¦¦¨©§¨

קרוב מות על שמועה של הדינים עיקרי א)ואלה כ, קטן :(מועד

daexw drenyזו הרי יום, שלושים בתוך שהגיעה שמועה :

הט"ז (ולפי השמועה מיום אבילות לנהוג וחייב קרובה שמועה

תפילין). יניח לא אף הקרובה השמועה ביום

dwegx drenyאינו יום, שלושים לאחר שהגיעה שמועה על :

האבילות בדיני אך בלבד, אחת שעה אלא שבעה לשבת צריך

כרגיל. נוהג חודשים י"ב במשך הנוהגים

קובע, השמועה יום - ושלושים שבעה דיני לענין ומדוע

לפי נקבעים חודש עשר שנים במשך הנוהגים אבלות דיני ואילו

הפטירה? יום

על ולצער לאבל קשורים ושלושים שבעה במפרשים: מבואר

י"ב של האבילות ואילו השמיעה, בזמן תלוי ולכן המת אובדן

דין בבית נשפטת הנשמה זו שבתקופה בעובדה נעוצה חודש

הפטירה. יום לפי נקבעת – מעלה של

השמועה אם לקבוע יום ל' מונים ממתי הפוסקים ונחלקו

המיתה מיום אומרים יש רחוקה. או שם)קרובה יור"ד ש"ך, (ט"ז,

הקבורה מיום אומרים וכ"מויש העוזר, שחזר(אבן הכסף' ב'נקודות

.בו)

הרבי קג)וכתב עמ' ח"ו, קודש, מיום(אגרות היא ההכרעה כי

באנגליה אחיו נפטר כאשר הרבי הכריע זה פי על המיתה.

שבועיים לאחר ישראל בארץ להעשות אמורה הייתה והקבורה

מעת האבלות להתחיל יש שלדעתם האחרונים "כהוראת -

הקובע. הוא המיתה יום כי הידיעה", קבלת

zecr zekld - hay e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd xc` 'aÎhay e"k -

ה'תשע"ב שבט כ"ו ראשון יום

zEcr zFkld¦§¥
עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק

¤¤¦§¨¨¨

ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי
אֹומרים ׁשּלוה2ׁשהם אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ראהּו3מּפלֹוני ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ,4 ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ
מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, לא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

ממֹון עדּות אּלא ּבידיעה -5אֹו אחרים מּפי הּמעיד וכל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
תעּׂשה ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה תענה6הרי לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשקר. עד ְֲֵֵֶָברע

.·הּממֹון8מאּימין7לפיכ עדי על מאּימין9אף וכיצד . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּכל ּבפני עליהם] [מאּימין ּכח10עליהן? אֹותן ּומֹודיעין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשקר הּבא11עדּות ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ,12. ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר

ואֹומר לזה.13ׁשּבעדים, חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא אמר: אמר14אם ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

ּכלּום אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ּבפנינּו15לי ׁשּיאמר: עד , ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו לֹו16הֹודה חּיב הּׁשני17ׁשהּוא העד את מכניסין והיּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ונֹות נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ אֹותֹו ניןּובֹודקין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָֻ
הּדין. וגֹומרין ְְִִַַָָּבּדבר,

עצמֹו‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ,18הּמטמין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ
אצלי ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוהעדים
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, .19אינּה ְִִֵֵֵֵֶֶַָ
הֹודאה„. ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה זה20אחד יׁש21: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ אצלי ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
הּמלוה22עדים ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין הּלוה23, וׁשתק ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

לדבריו מאמין עדים24דר אּלּו הרי לֹומר25- צרי ואין . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּידֹו קנּו לזה26אם ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .וכ ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאצלי
ּפיו על .27ּומעידין ְִִִַ

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי1) עד, עם לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים על האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור
מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו. שיודה הלווה את ולהפחיד הם, ששניים שהם2)להראות הנוסח: תימן יד בכתב

איננה. אומרים, ותיבת: כך.3)ראו. על להעיד ממנו זה.4)ומבקשים מעין ה הלכה בסמוך "ראיה5)ראה ב: לג, שבועות
פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם אם הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה כיצד? ידיעה בלא
מעידים, אלו הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע דרש הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו, ופלוני
ראייה", בלא ידיעה היא זו ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית מנה כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה
המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב לו הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת העדות אין נפשות בעדות אבל

להעיד. לו א.6)אסור לא, להם7)שם אסור ביותר, נאמנים אנשים להם העידו ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
אימה.8)להעיד. סנהדרין9)מטילים הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות עידי על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא

ג. הלכה י"ב, דין.10)פרק בבית שעה באותה שקר,11)הנמצאים עדות על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר
ברעהו עונה איש שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל איש אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב

שקר". י)12)עד כא, (מלכיםֿא, ככתוב שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא הבא בעולם רק שלא
בליעל בני קוראתם: שוכרתם, עצמה שאיזבל הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו בליעל בני אנשים שניים "והושיבו

ואומרים.13)(שם). תימן: יד ובכתב שבדיינים. יחזיקוהו15)הלווה.14)גדול שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן לתובע.16)עשיר,

וברש"י).17) א כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה המוחבאים.18)נתכוון העדים את ראה והשווה19)שלא (שם). אותם שיראה
שטען בין העדים, באלו בדין תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני "שמא ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות
עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל) כופר (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר

וכו'. עדי" "אתם הלווה וכו'.20)שיאמר לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר בפנינו.21)כגון העומד הזה שאני22)התובע
לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה בקשר שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל וכך. כך לו חייב
"אתם לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם שיאמר "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב שהוא
נתכוונתי עצמי את ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי",

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות והשווה לד), קטן סעיף פא משפט לחושן לתביעתי23)(ש"ך הודה שהלווה עדים עלי היו
הן. לי בו.24)ואמר משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם שם.25)פרט רבינא של מאמרו ב כט, סנהדרין

הוד26) שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה הוא: שכלל המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין אה,קיבלו
וברש"י). (שם עומד לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על עליו27)אף לכתוב להם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

מסכים אם בשטר, שחתמו אחר בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר ואפילו מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה
א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה בהלכות כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק בשטר", "מלווה לעשותו הוא
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סז zecr zekld - hay e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd xc` 'aÎhay e"k -

ה'תשע"ב שבט כ"ו ראשון יום

zEcr zFkld¦§¥
עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק

¤¤¦§¨¨¨

ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי
אֹומרים ׁשּלוה2ׁשהם אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ראהּו3מּפלֹוני ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ,4 ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ
מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, לא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

ממֹון עדּות אּלא ּבידיעה -5אֹו אחרים מּפי הּמעיד וכל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
תעּׂשה ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה תענה6הרי לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשקר. עד ְֲֵֵֶָברע

.·הּממֹון8מאּימין7לפיכ עדי על מאּימין9אף וכיצד . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּכל ּבפני עליהם] [מאּימין ּכח10עליהן? אֹותן ּומֹודיעין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשקר הּבא11עדּות ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ,12. ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר

ואֹומר לזה.13ׁשּבעדים, חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא אמר: אמר14אם ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

ּכלּום אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ּבפנינּו15לי ׁשּיאמר: עד , ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו לֹו16הֹודה חּיב הּׁשני17ׁשהּוא העד את מכניסין והיּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ונֹות נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ אֹותֹו ניןּובֹודקין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָֻ
הּדין. וגֹומרין ְְִִַַָָּבּדבר,

עצמֹו‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ,18הּמטמין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ
אצלי ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוהעדים
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, .19אינּה ְִִֵֵֵֵֶֶַָ
הֹודאה„. ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה זה20אחד יׁש21: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ אצלי ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
הּמלוה22עדים ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין הּלוה23, וׁשתק ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

לדבריו מאמין עדים24דר אּלּו הרי לֹומר25- צרי ואין . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּידֹו קנּו לזה26אם ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .וכ ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאצלי
ּפיו על .27ּומעידין ְִִִַ

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי1) עד, עם לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים על האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור
מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו. שיודה הלווה את ולהפחיד הם, ששניים שהם2)להראות הנוסח: תימן יד בכתב

איננה. אומרים, ותיבת: כך.3)ראו. על להעיד ממנו זה.4)ומבקשים מעין ה הלכה בסמוך "ראיה5)ראה ב: לג, שבועות
פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם אם הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה כיצד? ידיעה בלא
מעידים, אלו הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע דרש הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו, ופלוני
ראייה", בלא ידיעה היא זו ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית מנה כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה
המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב לו הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת העדות אין נפשות בעדות אבל

להעיד. לו א.6)אסור לא, להם7)שם אסור ביותר, נאמנים אנשים להם העידו ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
אימה.8)להעיד. סנהדרין9)מטילים הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות עידי על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא

ג. הלכה י"ב, דין.10)פרק בבית שעה באותה שקר,11)הנמצאים עדות על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר
ברעהו עונה איש שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל איש אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב

שקר". י)12)עד כא, (מלכיםֿא, ככתוב שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא הבא בעולם רק שלא
בליעל בני קוראתם: שוכרתם, עצמה שאיזבל הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו בליעל בני אנשים שניים "והושיבו

ואומרים.13)(שם). תימן: יד ובכתב שבדיינים. יחזיקוהו15)הלווה.14)גדול שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן לתובע.16)עשיר,

וברש"י).17) א כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה המוחבאים.18)נתכוון העדים את ראה והשווה19)שלא (שם). אותם שיראה
שטען בין העדים, באלו בדין תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני "שמא ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות
עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל) כופר (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר

וכו'. עדי" "אתם הלווה וכו'.20)שיאמר לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר בפנינו.21)כגון העומד הזה שאני22)התובע
לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה בקשר שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל וכך. כך לו חייב
"אתם לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם שיאמר "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב שהוא
נתכוונתי עצמי את ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי",

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות והשווה לד), קטן סעיף פא משפט לחושן לתביעתי23)(ש"ך הודה שהלווה עדים עלי היו
הן. לי בו.24)ואמר משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם שם.25)פרט רבינא של מאמרו ב כט, סנהדרין

הוד26) שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה הוא: שכלל המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין אה,קיבלו
וברש"י). (שם עומד לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על עליו27)אף לכתוב להם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

מסכים אם בשטר, שחתמו אחר בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר ואפילו מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה
א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה בהלכות כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק בשטר", "מלווה לעשותו הוא
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zecrסח zekld - hay e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר. איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
עד זה הרי - נצטרף אם עּמֹו. והצטרף ל אחד, עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

.28ׁשקר ֶֶ
.Âׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד עם ועמד ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה עדים ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹמעצמֹו

מעיד ׁשאינֹו ׁשקר29ּפי מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
.30ּתרחק ְִָ

.Êלחברֹו להעיד ׁשקר עדי אדם31הּׂשֹוכר מּדיני ּפטּור -32, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשמים ּבדיני ׁשּכבׁש33וחּיב אחד עד וכן העיד34. ולא עדּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמים ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור -35. ְְִִִִֵֵַַָָָָָ

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

זהּו‡. - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי
ׁשרצה ּכמה לֹו לעּׂשֹות עּׂשה ּומצות זֹומם, עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנקרא
סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם לחברֹו. ּבעדּותֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכן נּׂשרפין; - ּבּׂשרפה ואם ּכּלן; נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻהעידּו
מהן אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם הּמיתֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר
העידּו ואם אֹותֹו. ּומלקין ּכחֹו ואֹומדין מלקּות. מחּיבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֻּכׁשאר
ּכל העדים, מנין לפי ּביניהן הּממֹון מׁשּלׁשין - ממֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלחּיבֹו
ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואין לֹו. הּמּגיע חלק יּתן ואחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד

ּכּתֹות·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו; ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבּמה
אחת את עֹונׁשין אין - עדּות ּכאן ואין זֹו את זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמכחיׁשֹות
ּומה הּׁשּקרנית. הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהן,
זאת עצמּה. ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבין
הּזה, הּדבר היה לא אֹומרת: וזאת הּזה, הּדבר היה ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאֹומרת:
עצמן, ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה מּכלל יבֹוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאֹו
לא אֹו הּדבר נהיה אם יֹודעים אינן ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
הּנפׁש, את ׁשהרג זה ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה.
ואחר ּפלֹוני; ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום לפלֹוני, מנה הלוה ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו
ּובמקֹום זה ּביֹום ואמרּו: אחרים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהעידּו
מעֹולם, דברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה את הלוה זה ולא זה את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ?ּכ מעידים אּתם היא להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג

הרג לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת!
נהיה ולא היּו עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ולא זה, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹזה
להם: אמרּו אם אבל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹדבר
ּכמֹו ּבירּוׁשלים זה ּביֹום זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאנּו
עצמכם ׁשאּתם מעידים ואנּו הרגֹו, לא אֹו אֹומרין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאּתם
אֹו ונהרגין זֹוממים, אּלּו הרי - ּבבבל זה ּביֹום עּמנּו ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהייתם
עצמּה על הׁשּגיחּו לא ׁשהזּמּום והעדים הֹואיל ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹמׁשּלמין.

ׁשקר. אֹו היה אמת אם ּכלל עדּות ְֱִֵֶֶֶֶָָָׁשל
העדים‚. על האחרֹונים עדּות ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוזֹו

הראׁשֹונים העדים היּו אפּלּו הּוא. הּכתּוב ּגזרת - ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָהראׁשֹונים
ׁשאּתם מעידים, אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻהּמאה
וכן ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם. על נענׁשין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
אחר הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את דֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,
ׁשהכחׁשּו„. ועדים התראה. צריכין אינן זֹוממין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻעדים

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
נגמרה. לא ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת ׁשהכחׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

את‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם, אּלא העדים את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
הרי - ּבפניהן ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
אֹותם ׁשיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻהכחׁשּו.
זה. את זה הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבפניהם

.Âהּנהרג ּבא אפּלּו הּוזּמּו, ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּברגליו
מּכת אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ּדין, ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבית

ּׁשּיראּו. מה ּכפי ְְְִִֶַַמרּדּות
.Êההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

העידּו ּופלֹוני ּפלֹוני ועיר: עיר ּבכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָׁשּלהן?
אֹותן ענׁשנּו אֹו ּבפנינּו, לקּו אֹו והרגנּום, והּוזּמּו, ,וכ ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָּבכ

ויראּו. יׁשמעּו והּנׁשארים ׁשּנאמר: ּדינרין. וכ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָּכ
.Áקנס - לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם זֹוממים העדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחּיּוב

ׁשהעידּו, הרי ּכיצד? עצמן. ּפי על מׁשּלמין אין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
עדּותן ׁשקרונחקרה עדּות ׁשניהם: אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

זה על העדנּו ׁשאמרּו: אֹו ּכלּום; זה אצל לזה ואין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדנּו,
אמרּו: אם אבל ּפיהן. על מׁשּלמין אין - והּוזמנּו וכ ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבכ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.28) הלכה לעיל כמבואר שקר", עד ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, תענה29)שבועות לא משום: עובר ואינו ֵ
וגו'. משפט30)ברעך לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם, שבועות ֵ

יד). קטן סעיף חבירו.31)כח, לשמעון מראובן כסף ראובן,32)להוציא את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין בית אין
א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם אלא זה (שם).33)שאין חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי לצאת כדי

משפט ובחושן שם כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
ב. סעיף נבואתו".34)לב, את "הכובש א פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה ככתוב והעלים, עצר

ממון35) הפסד לו שגרם נמצא משלם, והיה שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את מחייב היה מעיד היה שאילו
ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין וברש"י). שם קמא (בבא

שאינ נשבעו לא ואפילו א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר השבעתעוונו" בלא עדותם וכבשו עדות, לו יודעים ם
פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות כמבואר יישאו, ועוונם גדול חטאם להזמה.1)התובע, הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי חיוב דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף שהוכחשו עדים

zecr zekld - hay f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית והּוזמנּו זה, על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהעדנּו
ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו מׁשּלמין; אּלּו הרי - וכ ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

חלקֹו. מׁשּלם - ּכ האחד אמר ואם לּתנֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדינֹו

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

הּנפׁש‡. את זה הרג הּבירה ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּבירה ּבמערב להן: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּבׁשעה
ּבמערב העֹומד יכֹול אם הּזאת: ּבעת עּמנּו הייתם ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּזאת
לראֹות יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינן - ּׁשּבמזרח מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשל עיניהם מאֹור ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
העידּו אם וכן אדם. מּכל יתר מרחֹוק ורֹואין רב, ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָראׁשֹונים
ּובאּו ּבירּוׁשלים, הּנפׁש את זה הרג ּבּבקר ואמרּו: ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשנים
אם ּבלד: עּמנּו הייתם ּבערב זה ּביֹום להן: ואמרּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
עד מּבקר ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ואין זֹוממין. אּלּו הרי - לאו ואם זֹוממין; אינן - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָערב
.הּדר את וקּפלּו להן נזּדּמן ּביֹותר קל ּכר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומרין:
אֹותן. ּומזּמין לעֹולם, מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבמקֹום·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשנים
אחר ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָּפלֹוני,
העידּו אפּלּו ּבוּדאי; הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחֹוק,
עדיו עם ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחרֹונים
עדין ׁשהרג ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו. ׁשהרי נהרגין, ֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
ּובאּו להריגה, ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמרּו:
ּפלֹוני ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
אין - ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבׁשני אֹו ׁשּבת מערב אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרחֹוק,
ׁשהעידּו ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי נהרגין, ׁשהּוזּמּו אּלּו ֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעליו
וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבאּו
הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו, ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָונגמר
אמרּו: אפּלּו ּדינֹו; נגמר ׁשּבת ּבערב אבל רחֹוק, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבמקֹום

- ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּובׁשני ּומכר, וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּבאחד
ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי מׁשּלמין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהעידּו
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין נעּׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אמרּו לא אם אבל אחרנּוהּו. ולא ּכתבנּוהּו ּבזמּנֹו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשטר
ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכן,
זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּובאּו
ואחרּוהּו, ׁשּכתבּוהּו ׁשאפׁשר ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ּבאחד ּבירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשהיּו
אם והּוזּמּו: ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו אמרּו: ּבניסן. זמּנֹו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָזמּנֹו
עדים אֹו הּׁשטר, על ׁשחתמּו הּיֹום ׁשּיֹודעים עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
ׁשהּוזּמּו ּכיון ּפלֹוני, ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת הּׁשטר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע נפסלּו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעדים
ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ּדין ּבבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעדּותן

אּלא נפסלין אין - מּקדם הּׁשטר ראּו ולא מעתעדּותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּכתבנּוהּו; ּבזמּנֹו ואמרּו: ידן ּכתב ׁשּזה ּדין ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעידּו
על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ׁשּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ּכתבנּו. ּבזמּנֹו ואמרּו: ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום
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ׁשּיהיּו‡. עד מׁשּלמין ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאין
לעדּות ראּויין ויזּמּו2ׁשניהם הּדין3, ׁשּנגמר אחר אבל4ׁשניהם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבלבד מהן אחד הּוזם ּדין,5אם ּגמר קדם ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אין6אֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף .7נענׁשין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין עּׂשה8מן לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: .9. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זה הּקּבלה10ודבר עליו11מּפי ׁשהעידּו זה לקה אם אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העיר,1) במזרח שאירע מעשה על המעשההעידו בגוף והודאה לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר שבמערב והוזמו
זוממים. נעשים כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה ההבדל1)- שניהם. ויזומו לעדות כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים או טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש לעדות נפשות, עדות בין בהזמה
שזינתה. כהן בת על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב לא בה להעיד,2)שאין פסול נמצא מהם אחד שאם

אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה). (כסף נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר בטילה, עדותם הרי
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון היה ויוזמו.3)לא שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר

את לקחו כבר וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות הדין שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
הרי5)נפשו. "עד" שנאמר מקום כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו יח) (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,

ג. הלכה לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן, אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, ממילא,6)כאן עדותם בטלה ואז
נהרגים. אינם לכל7)ושוב פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם שאפילו ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

וחומר).8)עדות. קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא - כשנהרג נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
בהכרח9) הרי - עשה כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, - קיים" אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות

המתחיל דיבור ב יא, בחולין רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר זה הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר,
לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה שהדגישה וזהו נהרגין. אין

שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש, תחת נהרגים.10)בו: העדים אין הנידון נהרג מסיני.11)שאם משה שקיבל
פי על מעשה נעשה כשכבר נפטרנו לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב הכתוב שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד
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לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית והּוזמנּו זה, על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהעדנּו
ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו מׁשּלמין; אּלּו הרי - וכ ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

חלקֹו. מׁשּלם - ּכ האחד אמר ואם לּתנֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדינֹו

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

הּנפׁש‡. את זה הרג הּבירה ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּבירה ּבמערב להן: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּבׁשעה
ּבמערב העֹומד יכֹול אם הּזאת: ּבעת עּמנּו הייתם ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּזאת
לראֹות יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינן - ּׁשּבמזרח מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשל עיניהם מאֹור ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
העידּו אם וכן אדם. מּכל יתר מרחֹוק ורֹואין רב, ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָראׁשֹונים
ּובאּו ּבירּוׁשלים, הּנפׁש את זה הרג ּבּבקר ואמרּו: ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשנים
אם ּבלד: עּמנּו הייתם ּבערב זה ּביֹום להן: ואמרּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
עד מּבקר ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ואין זֹוממין. אּלּו הרי - לאו ואם זֹוממין; אינן - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָערב
.הּדר את וקּפלּו להן נזּדּמן ּביֹותר קל ּכר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומרין:
אֹותן. ּומזּמין לעֹולם, מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבמקֹום·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשנים
אחר ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָּפלֹוני,
העידּו אפּלּו ּבוּדאי; הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחֹוק,
עדיו עם ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחרֹונים
עדין ׁשהרג ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו. ׁשהרי נהרגין, ֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
ּובאּו להריגה, ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמרּו:
ּפלֹוני ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
אין - ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבׁשני אֹו ׁשּבת מערב אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרחֹוק,
ׁשהעידּו ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי נהרגין, ׁשהּוזּמּו אּלּו ֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעליו
וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבאּו
הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו, ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָונגמר
אמרּו: אפּלּו ּדינֹו; נגמר ׁשּבת ּבערב אבל רחֹוק, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבמקֹום

- ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּובׁשני ּומכר, וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּבאחד
ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי מׁשּלמין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהעידּו
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין נעּׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אמרּו לא אם אבל אחרנּוהּו. ולא ּכתבנּוהּו ּבזמּנֹו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשטר
ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכן,
זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּובאּו
ואחרּוהּו, ׁשּכתבּוהּו ׁשאפׁשר ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ּבאחד ּבירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשהיּו
אם והּוזּמּו: ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו אמרּו: ּבניסן. זמּנֹו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָזמּנֹו
עדים אֹו הּׁשטר, על ׁשחתמּו הּיֹום ׁשּיֹודעים עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
ׁשהּוזּמּו ּכיון ּפלֹוני, ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת הּׁשטר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע נפסלּו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעדים
ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ּדין ּבבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעדּותן

אּלא נפסלין אין - מּקדם הּׁשטר ראּו ולא מעתעדּותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּכתבנּוהּו; ּבזמּנֹו ואמרּו: ידן ּכתב ׁשּזה ּדין ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעידּו
על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ׁשּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ּכתבנּו. ּבזמּנֹו ואמרּו: ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום
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ׁשּיהיּו‡. עד מׁשּלמין ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאין
לעדּות ראּויין ויזּמּו2ׁשניהם הּדין3, ׁשּנגמר אחר אבל4ׁשניהם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבלבד מהן אחד הּוזם ּדין,5אם ּגמר קדם ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אין6אֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף .7נענׁשין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין עּׂשה8מן לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: .9. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זה הּקּבלה10ודבר עליו11מּפי ׁשהעידּו זה לקה אם אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העיר,1) במזרח שאירע מעשה על המעשההעידו בגוף והודאה לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר שבמערב והוזמו
זוממים. נעשים כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה ההבדל1)- שניהם. ויזומו לעדות כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים או טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש לעדות נפשות, עדות בין בהזמה
שזינתה. כהן בת על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב לא בה להעיד,2)שאין פסול נמצא מהם אחד שאם

אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה). (כסף נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר בטילה, עדותם הרי
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון היה ויוזמו.3)לא שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר

את לקחו כבר וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות הדין שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
הרי5)נפשו. "עד" שנאמר מקום כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו יח) (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,

ג. הלכה לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן, אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, ממילא,6)כאן עדותם בטלה ואז
נהרגים. אינם לכל7)ושוב פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם שאפילו ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

וחומר).8)עדות. קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא - כשנהרג נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
בהכרח9) הרי - עשה כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, - קיים" אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות

המתחיל דיבור ב יא, בחולין רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר זה הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר,
לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה שהדגישה וזהו נהרגין. אין

שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש, תחת נהרגים.10)בו: העדים אין הנידון נהרג מסיני.11)שאם משה שקיבל
פי על מעשה נעשה כשכבר נפטרנו לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב הכתוב שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד



zecrע zekld - hay f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹוקין -12- ּבעדּותן זה ליד זה מּיד הּממֹון יצא אם וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לבעליו לֹו13חֹוזר ּומׁשּלמין ,14. ְְְִִֵַָָ

זה‚. ּדין ּבבית העידּו אם מאה, אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָהיּו
דּבּור ּכדי ּבתֹו חברֹו אחר מהן אחד ּכל והעיד זה, ,15אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכּלן ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתן אם16והּוזּמּו אבל . ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשאלת ּכדי ׁשהּוא דּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיה

לרב ּתלמיד ׁשהּוזּמּו17ׁשלֹום והּׁשנים העדּות; נחלקה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
נענׁשין ודברי18- ּדבריהן ּבין ׁשהיה האחרים, והּׁשנים , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נענׁשין אין - הפסק ׁשּבטלה19הראׁשֹונים ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלּה אחת20העדּות ּכת ׁשהן מּפני ונפסלה21; הֹואיל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכּלּה נפסלה - .22מקצתּה ְְְִִָָָָֻ
הּׁשני„. ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד אני23העיד אף : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הרי - ׁשניהן והּוזּמּו ּבזה, ּכּיֹוצא הן ׁשאמר: אֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו,
אחר ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין. אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהן

'הן' חברֹו ׁשהעיד24עדּות ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ׁשגגה25חברֹו זֹוממין לעדים ואין ּבּה26. ׁשאין לפי ,27 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ
לפיכ התראה28מעּׂשה. צריכים ׁשּבארנּו29אין ּכמֹו ,30. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבבת‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ׁשנים31אחת ּובאּו ּכת חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הן ּכ , ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחר
והזּמּוה עדים ׁשני ּובאּו ׁשנּיה32ּבירּוׁשלים, ּכת ּובאת , ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה, עדּות אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהעידה
וכן הּׁשנּיה, הּכת זֹו גם והזּמּוה הּׁשנים אֹותן ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָועמדּו

נהרגין הן ּכּלן - מאה אפּלּו הרביעית, וכן על33הּׁשליׁשית, ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
הּׁשנים אּלּו .34ּפי ְִִֵַַ

.Âּובאה ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכת
הּזֹוממין, העדים יהרגּו - ראׁשֹונה הּכת את והזּמה ׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכת

ראּובן הּׁשנּיה35ויּנצל הּכת את והזּמה ׁשליׁשית ּכת ּבאה .36- ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּוראּובן הּׁשנּיה הּכת ּכת37ּתהרג ּבאה ראׁשֹונה. הּכת ותּנצל , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

הּׁשליׁשית הּכת ּתהרג - ׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרביעית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר: שאם הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה ורבי שם). (מלבי"ם עדותו
לעז להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים, את להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים יביאו הנהרג

לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, מיתה,12)על הנידון חייב היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא, לאלוקים המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים בעדתֿא'ל) ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא

יט). פסוק שם לתורה, ברמב"ן וראה משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל מוות, משפט לעדים לומר13)אין שאין
אותם ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר בו קוראים אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא בממון:
זוממים). ועדים המתחיל דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים "אין הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין

ד. משנה ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות (רדב"ז).14)וראה כפל בתשלומי הנגנב זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
חבירו.15) של שקר16)סיומו עד "והנה אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים אינם אחת עדות שהם מכיוון

(רש"י). כאחד הם הרי י"ז.17)העד" הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום שהאחרונים18)האומר: פי על אף
נפרדות. עדים כיתי כשתי הן הרי הוזמו, כאחד19)לא הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו? לא והלא ייענשו, למה לכאורה,

ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי אומר והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים אומר, הייתי
ייענשו לא משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך" את
אלא העידו שלא נמצא ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי אחר להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים

הרוג. אדם האחרונים.20)על עדות פי על נהרג הנידון הדין.21)שאין בית לפני אחת בבת והטעם,22)שהופיעו א. ו, מכות
המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת, נחשבים הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי נחשבים הם הזמה שלעניין
נחשבים הם כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת מתחילה ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה רבא, אמר
אחת, בבת הייתה וראייתם העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם אחד נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם אחד היה שראו שבעת דיבור.23)ומכיוון כדי רומי)24תוך בדפוסי
איננה. זו תיבה כמותו25)ווינציאה, אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

ונענשים.26)שמעתי". חייבים שוגגים היו (במדבר27)שאפילו אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
(רדב"ז), שגגה בו אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו שיש דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בהן שיש פי על אף זוממים "ועדים שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו". מעשה דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה
ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה אני "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין קרבן, בהם אין דין בית מיתת

מעשה. בהם שאין אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת (=לעניין שוגגים.28)זוממין? כשהם נענשים והם הואיל
ב.29) הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג שמא למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

עדותם (=שכל התראה בלא הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה להצריך אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות
כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו התרו ולא נבראה, ולא הייתה לא

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, בלא הנידון את להרוג ד.30)שרצו הלכה י"ח, י"ח,31)פרק פרק לעיל כמבואר
כשניים". ומאה כמאה "שהשניים ג והזימו.32)הלכה תימן: יד נהרגין.33)בכתב כולם מאה הם אפילו תימן: יד ובכתב

(מכות34) עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה שנטלו היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית" אומרים ואין
וברש"י). א ב.36)הנידון.35)ה, הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה אם כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,

zecr zekld - hay f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראּובן38והראׁשֹונה ויּנצל מאה39, הן אפּלּו וכן הּׁשנּיה. והּכת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו יֹוצאת40ּכת, .41וכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו אין42עדים - והּוזּמּו ׁשהרג, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ּבידיהן הרגּוהּו ׁשאפּלּו ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנהרגין;

ׁשחּיבין43טרפה ּבדבר והעידּו טרפה, ׁשהיּו העדים וכן .44 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין - והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו

זֹוממיהן45זֹוממיהן אין טרפה46- אּלא הזּמּו ׁשּלא .47נהרגין, ְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו לא48עדים ּבֹו ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו נתּגרׁשה נחלצה49ּבפנינּו ּביֹום50אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
לֹוקין הן הרי - והּוזּמּו אדם51ּפלֹוני, על העידּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבׁשגגה ּגֹולין52ׁשהרג ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו על53, העידּו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּנפׁש ׁשהרג זה ׁשל ואין54ׁשֹורֹו לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּכפר את עברי55מׁשּלמין ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו .56, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹוקיןוהּוזּמּו הן57- הּקּבלה מּפי אּלּו דברים וארּבעה .58. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו 59ּכ ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבעדּותן הרׁשע את והזּמּום,60והצּדיקּו אחרים עדים ּובאּו , ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
הּצּדיק את עדים61והצּדיקּו הרי - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּצּדיק62הראׁשֹונים הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹ
ּבחלב63להלקֹותֹו ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל אֹו64. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש
זמם .65ּכאׁשר ֲֶַַָ

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
לּׂשרפה הּנֹואפת ודין לחנק נמצאּו66ראּובן ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹזֹוממין
.67הּקּבלה ַַָָ
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הראשונה.38) את הזימה היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת צדיק39)שנתברר הנידון ראובן הרי זוממת, הראשונה הכת שאם
הקודמת,41)להעיד.40)ונקי. בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות חמישים להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד נפסלת

מפורשים רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים השניים את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים ששניים שכן, כל
שם. דוד" ב"חסדי וכן יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה כת חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא

ח.42) הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה ימות, ובה רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, הטריפה43)שחלה את וההורג
א). עח, (סנהדרין מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני עליו.44)פטור להרוג46)מזימיהם.45)העובר שזממו המזימים אלו

טריפה. שהם העדים אתה47)את שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג
הדי בית דן איך קשה, ועדיין ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה - להזימה טריפהיכול עדי פי על מתחילה ן

וייתכן, עדות! זו אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול אתה אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
משנה). (כסף טריפה שהם הדין בית בהם הכיר לא עדותם, חלל49)אשמה.48)שבשעת זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם

בעמיו". זרעו יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, סופרים50)ופסול מדברי לכהן אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
א). ב, למכות (ר"ן חכמים מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, כהנים51)(יבמות והם הוזמו אם לומר אפשר שאי שם, גמרא

זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו, ולא לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר בהם: לקיים חללים, ייעשו
(גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק נפסול ואם לעולם,

גלות.52)שם). ולא53)וחייב הוא - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח שנאמר תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
נפשו".54)זוממיו. פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא, (שמות ככתוב נפשו, כופר לשלם חיוב55)וחייב אינו שהכופר

שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם הזוממים ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה אלא נזקים, תשלומי כשאר ממוני
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב עמוד (שם אדם דינו56)שום ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב

כלומר, שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי ולדעת בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב להימכר,
שמשלמים ממון, חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות אלא זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר

לוקים. ואינם שם).57)הזוממים (מכות בזממו ולא בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים אינם כך58)אבל
נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל שהבאנו הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא שילקו, מסיני, למשה נתקבל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על מידות, י"ג מפשע.59)ממדרש נקי שהוא מי על לשון60)שהעלילו
שהרשיעו "עדים אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם, תקיים הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה, קשה זו
הרשע את ומזכים (=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי אלא לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את

המלך). עמק (הגהות הרשע את ומצדיקים הצדיק, את מרשיעים נמצאו: הנידון.61)(=הנידון), הוא העדים62)מעיקרו, הם
להרשיע. "והצדיקו63)שזממו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון זה ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו אלא

תענה מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד שהוא ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק ִאת
ב. ד, שם כמבואר שקר", עד ג.64)ברעך הלכה י, פרק לעיל ראה התורה, מן מלקות זה על צורך65)שחייב אין כלומר, ֵ

ללקות. דינו הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא, של פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום כמבואר66)בזה
בשריפה, בועלה ואין בשריפה היא - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין ג. הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות

איש. אשת בועל כל כשאר כל67)אלא רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו לעשות זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
תשע בן קטן שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם מקום
דרשו כן כי בשריפה, ולא בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים הכירו שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים
כהן). בת זוממי המתחיל דיבור א ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין
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ראּובן38והראׁשֹונה ויּנצל מאה39, הן אפּלּו וכן הּׁשנּיה. והּכת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו יֹוצאת40ּכת, .41וכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו אין42עדים - והּוזּמּו ׁשהרג, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ּבידיהן הרגּוהּו ׁשאפּלּו ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנהרגין;

ׁשחּיבין43טרפה ּבדבר והעידּו טרפה, ׁשהיּו העדים וכן .44 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין - והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו

זֹוממיהן45זֹוממיהן אין טרפה46- אּלא הזּמּו ׁשּלא .47נהרגין, ְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו לא48עדים ּבֹו ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו נתּגרׁשה נחלצה49ּבפנינּו ּביֹום50אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
לֹוקין הן הרי - והּוזּמּו אדם51ּפלֹוני, על העידּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבׁשגגה ּגֹולין52ׁשהרג ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו על53, העידּו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּנפׁש ׁשהרג זה ׁשל ואין54ׁשֹורֹו לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּכפר את עברי55מׁשּלמין ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו .56, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹוקיןוהּוזּמּו הן57- הּקּבלה מּפי אּלּו דברים וארּבעה .58. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו 59ּכ ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבעדּותן הרׁשע את והזּמּום,60והצּדיקּו אחרים עדים ּובאּו , ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
הּצּדיק את עדים61והצּדיקּו הרי - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּצּדיק62הראׁשֹונים הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹ
ּבחלב63להלקֹותֹו ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל אֹו64. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש
זמם .65ּכאׁשר ֲֶַַָ

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
לּׂשרפה הּנֹואפת ודין לחנק נמצאּו66ראּובן ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹזֹוממין
.67הּקּבלה ַַָָ
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הראשונה.38) את הזימה היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת צדיק39)שנתברר הנידון ראובן הרי זוממת, הראשונה הכת שאם
הקודמת,41)להעיד.40)ונקי. בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות חמישים להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד נפסלת

מפורשים רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים השניים את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים ששניים שכן, כל
שם. דוד" ב"חסדי וכן יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה כת חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא

ח.42) הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה ימות, ובה רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, הטריפה43)שחלה את וההורג
א). עח, (סנהדרין מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני עליו.44)פטור להרוג46)מזימיהם.45)העובר שזממו המזימים אלו

טריפה. שהם העדים אתה47)את שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג
הדי בית דן איך קשה, ועדיין ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה - להזימה טריפהיכול עדי פי על מתחילה ן

וייתכן, עדות! זו אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול אתה אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
משנה). (כסף טריפה שהם הדין בית בהם הכיר לא עדותם, חלל49)אשמה.48)שבשעת זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם

בעמיו". זרעו יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, סופרים50)ופסול מדברי לכהן אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
א). ב, למכות (ר"ן חכמים מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, כהנים51)(יבמות והם הוזמו אם לומר אפשר שאי שם, גמרא

זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו, ולא לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר בהם: לקיים חללים, ייעשו
(גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק נפסול ואם לעולם,

גלות.52)שם). ולא53)וחייב הוא - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח שנאמר תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
נפשו".54)זוממיו. פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא, (שמות ככתוב נפשו, כופר לשלם חיוב55)וחייב אינו שהכופר

שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם הזוממים ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה אלא נזקים, תשלומי כשאר ממוני
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב עמוד (שם אדם דינו56)שום ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב

כלומר, שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי ולדעת בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב להימכר,
שמשלמים ממון, חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות אלא זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר

לוקים. ואינם שם).57)הזוממים (מכות בזממו ולא בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים אינם כך58)אבל
נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל שהבאנו הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא שילקו, מסיני, למשה נתקבל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על מידות, י"ג מפשע.59)ממדרש נקי שהוא מי על לשון60)שהעלילו
שהרשיעו "עדים אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם, תקיים הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה, קשה זו
הרשע את ומזכים (=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי אלא לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את

המלך). עמק (הגהות הרשע את ומצדיקים הצדיק, את מרשיעים נמצאו: הנידון.61)(=הנידון), הוא העדים62)מעיקרו, הם
להרשיע. "והצדיקו63)שזממו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון זה ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו אלא

תענה מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד שהוא ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק ִאת
ב. ד, שם כמבואר שקר", עד ג.64)ברעך הלכה י, פרק לעיל ראה התורה, מן מלקות זה על צורך65)שחייב אין כלומר, ֵ

ללקות. דינו הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא, של פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום כמבואר66)בזה
בשריפה, בועלה ואין בשריפה היא - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין ג. הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות

איש. אשת בועל כל כשאר כל67)אלא רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו לעשות זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
תשע בן קטן שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם מקום
דרשו כן כי בשריפה, ולא בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים הכירו שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים
כהן). בת זוממי המתחיל דיבור א ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין
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ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּגרׁש ׁשּפלֹוני ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעדים
לּתן סֹופֹו ּגרׁש, אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלֹוא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוהּוזּמּו;
זֹו, ׁשל ּבכתּבתּה לּתן אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה
זֹו. הנאה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין הנאה, ּבטֹובת אֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתמּכר
אֹו חֹולה היתה האּׁשה ׁשאם ּובכתּבתּה. ּבאּׁשה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָֻּומׁשערין
הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ׁשלֹום ׁשהיה אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻזקנה,
אם ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם דמיה ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּכׁשּתּמכר
מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין מן קרֹובה ׁשּזֹו קטטה; ּביניהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
טֹובת לפי המרּבה ּכתּבה ׁשל הנאה טֹובת אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻהּמיתה.
- זּוז אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם הּמּועטת; ּכתּבה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻהנאה
- מאה היתה ואם ּבמאה, הנאה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
מה ּכפי אּלּו ּדברים ּבפחֹות. אּלא ּבעּׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינים. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
מּכאן·. לּתן מנת על זּוז אלף לפלֹוני ׁשחּיב זה על ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעידּו

אחר ׁשנים חמׁש עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹועד
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָָהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידֹו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

הּׁשֹור ּדמי מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחצי
העידּו אם ,לפיכ מּגּופֹו. אּלא נזק חצי מׁשּלם ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד;
מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּבדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. ְֵֵֵֶֶֶַָָֹנזק
את„. סּמא ּכ ואחר עבּדֹו ׁשן ׁשהּפיל ּפלֹוני על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהעידּו

העידּו עינֹו. ּודמי העבד ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעינֹו,
ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
עינֹו את סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

עי ּדמי מׁשּלמין ּבזה.- ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. ן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
והעיד‰. אחד עד ּבא לֹוקין. - ׁשהּוזּמּו ּוסתירה קּנּוי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעדי

מׁשּלם - זֹומם העד אֹותֹו [ונמצא ּוסתירה, קּנּוי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּזנתה
והּטמאה], והּסתירה הּקּנּוי עדי והן ׁשנים, היּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו
ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא

.Â- והּוזּמּו מכר, אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנב, ׁשנים העידּו הּכל. את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמׁשּלמין
מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ואּלּו אּלּו והּוזּמּו מכר, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּטבח
הּוזּמּו ּוׁשלׁשה. ׁשנים מׁשּלמין ואחרֹונים ּכפל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתׁשלּומי
והעדים ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחרֹונים
נמצא וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאחרֹונים
אחד נמצא ׁשנּיה. עדּות ּבטלה - זֹומם האחרֹונים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
- ּגנבה אין ׁשאם העדּות; ּכל ּבטלה - זֹומם הראׁשֹונים ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמן

ּכלּום. לׁשּלם מחּיבּתֹו הּמכירה אֹו הּטביחה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָאין

.Êונמצאּו ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּׂשדה ׁשאכל ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים
ׁשנים העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזֹוממין
ּוׁשנים ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאכלּה
ׁשאף ּביניהן. מׁשּלׁשין - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאכלּה
ּכעדּות הן הרי - הן עדּיֹות ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻעל
ּכל עם מצטרף ואחד אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחת
עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי - ׁשנה ּבׁשנה והעידּו ואחד, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻאחד
הּוזּמּו ׁשאם להזּמה; אחת ּכעדּות והן החזקה, ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותתקּים
וזה הּׂשדה, דמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּלן

דמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנצטרף
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותן ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי על ׁשאף הּנזק; לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
מּכירין ׁשהיּו אֹו רצּופין, ׁשּבאּו אֹו זה, את זה רֹומזין ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻּכּלן
מאּלּו אחת ׁשם אין אם אבל הּׁשֹור; הּכירּו ולא הּׁשֹור ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבעל
לא אֹומרין: הן ׁשהרי ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ
אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאנּו

מּועד. ְֵֶָָויעּׂשה
.Ë,הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

ׁשּבּה האחרֹונה עדּות עליו והעידּו אחריהם ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובאּו
נהרגת, ואינּה לֹוקה הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיהרג,
האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו; להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמּפני
האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרגת,
ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים גנב, ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָארּבעה,
נפׁש גנב ׁשּזה ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאכל,
ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּיּׂשראל
גנבה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ׁשּמכרֹו, אחרים ׁשנים והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגנבֹו,
נהרגת; ׁשהּוזּמה מהן ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים העידּו למיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
- ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיּׂשראל, לזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמכרֹו
מּפני נהרג, זה היה לא הּוזּמּו לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהרי
ׁשהּוזּמּו אחר גנבה עדי ּבאּו מכרּתי. עבּדי לֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּיכֹול

מכירה איןעדי - זה את זה רֹומזין אֹותן ראינּו אפּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ֱִֶָנהרגין.

.Èּכׁשהיא ׁשּזנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹוציא
נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים אביה והביא ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
האב עדי הרי - האב עדי והזּמּו עדים והביא הּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָחזר
הּבעל ׁשעדי מּפני - נהרגין לּבעל. ממֹון ּומׁשּלמין ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנהרגין,
ּדין ׁשּנגמר מּפני - קנס ּומׁשּלמין ּבעדּותן, להריגה ּדינם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנגמר
ּוממֹון לזה נפׁשֹות חּיבין ונמצאּו ּבעדּותן, קנס לׁשּלם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבעל
המארסה, נערה על ׁשּבא זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה.
והּוזּמּו ּפלֹוני, ׁשל ּבּתֹו על ּבא מׁשּלמין; ואין נהרגין - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָוהּוזּמּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וסתירה1) קינוי עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות הזמה כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה
ומורה, בסורר זוממים עדות והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו.

כאחד. ממון ותשלומי מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות

mixnn zekld - hay g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּוזּמּו הּׁשֹור, רבע ּפלֹוני לאביה. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, -ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני ׁשל ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹּדמי

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

אחד‡. עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי
ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא מי ידּוע ואין ׁשּקר, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
ּכת ּובאה עדּות, והעידה עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּׁשניהן.
מהן אחד ּכל מקּבלין - עצמּה ּבפני אחרת עדּות והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזֹו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
ואחד·. ּבמנה אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראּובן

ּכת זה ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבמאתים,
הּׁשני הּׁשטר ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הׁשּתים מאֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת
על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּכת
ׁשּיּׁשבע זֹו ׁשּׁשבּועה לי, יראה הּׁשאר. על ויּׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה,
עליו ׁשהרי ּבמקצת; מֹודה ּכדין חפץ, ּבנקיטת - הּׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ולא ּבכּלֹו, ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתהא

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי

והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים

הּטע ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ עצמּה,ואחר נה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב שבט כ"ח שלישי יום
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹט)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ׁשּבירּוׁשלים‡. הּגדֹול ּדין ּפה2ּבית ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ,3הם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ההֹוראה עּמּודי יּׂשראל4והם לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּתֹורה הבטיחה יֹורּו6ועליהן אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: . ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עּׂשה מצות זֹו חּיב7- - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן הּדת מעּׂשה עליהן8לסמ .9ולּׁשען ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

הּדבר מּכל תסּור לא ימין10ׁשּנאמר: ל יּגידּו אׁשר ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
מיתת11ּוּׂשמאל לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ׁשּמֹורה12ּבית חכם ׁשּכל ּבחנק,13; מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעניין1) דינם מה - מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות להעיד שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין
והוזמו, אחת טענה על עדים כתי כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון.

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה אותה על עדים הביא עיקר1)ולבסוף הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר
בשל - נוטה הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים. לדברי קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל פה. שבעל תורה

המקיל. אחר הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך פרק2)תורה, סנהדרין הלכות לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה למשה3)א, לו שניתנו המצוות "כל בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש שהיא

'והתורה ניתנו... בפירושן פירושה".בסיני, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה הכתוב,4)והמצוה'. את לפרש איך מורים
ממנו. להוציא יש ישראל".5)ומה לכל תורה יוצאה "שממנו ב פו, בסנהדרין מצוותיה,6)משנה בפירוש עליהם, סמכה התורה

כמשפט. יפרשוה הם שם.7)שרק אליהן.8)ספרי, תימן: יד ולא9)בכתב ההלכה, לכוון תנהלם ה' רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם הדבר.10)יטעו מן על11)בכתוב: בעיניך נראים אפילו - ושמאל "ימין שם: אמרו וכן שם. ספרי

להם". שמע - שמאל שהוא ימין ועל ימין, שהוא שלא12)שמאל דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים אין הוא: וכלל
ב הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש על להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן

ב). יג, שמורד.13)(מכות שי"א: ויניציאה ובדפוס שממרה,
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והּוזּמּו הּׁשֹור, רבע ּפלֹוני לאביה. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, -ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני ׁשל ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹּדמי

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
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אחד‡. עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי
ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא מי ידּוע ואין ׁשּקר, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
ּכת ּובאה עדּות, והעידה עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּׁשניהן.
מהן אחד ּכל מקּבלין - עצמּה ּבפני אחרת עדּות והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזֹו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
ואחד·. ּבמנה אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראּובן

ּכת זה ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבמאתים,
הּׁשני הּׁשטר ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הׁשּתים מאֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת
על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּכת
ׁשּיּׁשבע זֹו ׁשּׁשבּועה לי, יראה הּׁשאר. על ויּׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה,
עליו ׁשהרי ּבמקצת; מֹודה ּכדין חפץ, ּבנקיטת - הּׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ולא ּבכּלֹו, ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתהא

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי

והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים

הּטע ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ עצמּה,ואחר נה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב שבט כ"ח שלישי יום
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹט)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ׁשּבירּוׁשלים‡. הּגדֹול ּדין ּפה2ּבית ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ,3הם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ההֹוראה עּמּודי יּׂשראל4והם לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּתֹורה הבטיחה יֹורּו6ועליהן אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: . ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עּׂשה מצות זֹו חּיב7- - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן הּדת מעּׂשה עליהן8לסמ .9ולּׁשען ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

הּדבר מּכל תסּור לא ימין10ׁשּנאמר: ל יּגידּו אׁשר ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
מיתת11ּוּׂשמאל לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ׁשּמֹורה12ּבית חכם ׁשּכל ּבחנק,13; מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעניין1) דינם מה - מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות להעיד שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין
והוזמו, אחת טענה על עדים כתי כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון.

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה אותה על עדים הביא עיקר1)ולבסוף הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר
בשל - נוטה הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים. לדברי קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל פה. שבעל תורה

המקיל. אחר הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך פרק2)תורה, סנהדרין הלכות לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה למשה3)א, לו שניתנו המצוות "כל בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש שהיא

'והתורה ניתנו... בפירושן פירושה".בסיני, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה הכתוב,4)והמצוה'. את לפרש איך מורים
ממנו. להוציא יש ישראל".5)ומה לכל תורה יוצאה "שממנו ב פו, בסנהדרין מצוותיה,6)משנה בפירוש עליהם, סמכה התורה

כמשפט. יפרשוה הם שם.7)שרק אליהן.8)ספרי, תימן: יד ולא9)בכתב ההלכה, לכוון תנהלם ה' רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם הדבר.10)יטעו מן על11)בכתוב: בעיניך נראים אפילו - ושמאל "ימין שם: אמרו וכן שם. ספרי

להם". שמע - שמאל שהוא ימין ועל ימין, שהוא שלא12)שמאל דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים אין הוא: וכלל
ב הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש על להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן

ב). יג, שמורד.13)(מכות שי"א: ויניציאה ובדפוס שממרה,
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ּדברים אחד וגֹומר. בזדֹון יעּׂשה אׁשר והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה מּפי אֹותן ּפה14ׁשּלמדּו ׁשּבעל ּתֹורה והם ,15; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמּדֹות מן ּבאחת דעּתם מּפי ׁשּלמדּום ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואחד
ּבהן נדרׁשת הּוא;16ׁשהּתֹורה ּכ זה ׁשּדבר ּבעיניהם ונראה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

סיג ׁשעּׂשאּום ּדברים ּׁשהּׁשעה17ואחד מה ּולפי לּתֹורה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגזרֹות והן אחד20והּמנהגֹות19והּתּקנֹות18צריכה, ּכל - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

להן, לׁשמע עּׂשה מצות דברים הּׁשלׁשה מאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחד
תעּׂשה ּבלא עֹובר - מהן אחד ּכל על הּוא21והעֹובר הרי . ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

והּגזרֹות הּתּקנֹות אּלּו - יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָאֹומר:
ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהם ׁשּיֹורּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּמנהגֹות,

וע ׁשּילמדּוהעֹולם; דברים אּלּו - יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּדין מן ּבהן;22אֹותן נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מּפי איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו - ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּכל
.23איש ִ

קּבלה‚. לעֹולם24ּדברי מחלקת ּבהן אין ּדבר25- וכל . ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע - מחלקת ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתמצא

הּדין מן ׁשּלמדין ּדין26ּודברים ּבית עליהן הסּכימּו אם , ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

אחר הֹולכין - ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי - ּכּלן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּגדֹול
והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן הרּבים. אחר הּדין ּומֹוציאין ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהרב,
לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמנהגֹות,

הּזה הּמנהג העם ׁשּיּניחּו אֹו ׁשאין27ּתּקנה מקצתן וראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹראּוי

רּבן,28זה אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוּׂשאין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הרּבים אחר הּדבר .29ּומֹוציאין ִִִַַַַָָָ

ּביּׂשראל.„. מחלקת היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
לבית ׁשֹואל - מּיּׂשראל לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא
הּׁשֹואל הרי - לאו אם לֹו; אמרּו - ידעּו אם ׁשּבעירֹו. ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּדין
לירּוׁשלים עֹולין ׁשלּוחיו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו 30עם ְִִִִִִֵַָָ

הּבית ׁשּבהר ּדין לבית אם31וׁשֹואלין לֹו; אמרּו - ידעּו אם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
העזרה ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל - -32לאו ידעּו אם . ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל - לאו ואם להן; ּדין33אמרּו לבית ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ידּוע לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹול
ׁשּדנּו הּמּדה מּפי ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית ִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל
ּדין ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא אם מּיד; אֹומרים - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבּה
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מסיני.14) למשה עד איש מפי איש לימדה15)ששמעו אלא כתבה, לא רבינו ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
בהקדמתו. רבינו כדברי פה בעל - וליהושע המובאת16)לזקנים ישמעאל" דרבי ב"ברייתא המנויות מידות עשרה שלוש הן

בהן". נדרשת שהתורה מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין כהנים". "תורת כגון,18)גדר.17)בראש
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת כמבואר19)איסור תיקנון, דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,

ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, רבים20)בעירובין בהם שהחזיקו
רבה בהושענא ערבה חיבוט או א) נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון, העולם, לתיקון או הדת, לחיזוק
העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת הוצאת של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל קריאת או א), מד, (סוכה
שבא עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו, יותר טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה ש"בראשונה
פרק אבל והלכות ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן

א). הלכה תסור".21)ד, דלא לאו על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן וגו', הדבר" מן תסור "לא של
שווה.22) גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש הדין" זה - "למשפט א פז, (דברים23)סנהדרין הכתוב אומר וכן

שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון שורש המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך ויגדך אביך "שאל ז) לב,
בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר כשהוא ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת עושה שאינו מי
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה מן הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו היה תעשה,
להקל", דרבנן "ספיקא א לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי שהקילו מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי דאורייתא ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו כלי "ביטול אמרו: ב קכח, ושם
דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל חמור עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו שהחכמים מתרץ,
על ממרה זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל, יידון
- בסירובו עמד ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר
בשעה בניסן י"ד ביום החמץ שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם, על רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי
ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם וראה תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן: באמרו רבינו נתכוון ולזה שישית"

לו. והסכים מסיני.24)הזה משה מפי אחד:25)שקיבלו שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא עתה ועד מאז "שהרי
שאמר במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד כופר אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין המוציא
מפי מקובלים פירושים שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב

למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון בהם.26)משה" נדרשת שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" להם27)מ"גזירה להשאיר
כמנהגם. לבטלו.28)לנהוג גזרו29)אלא דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי בית ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו

שנים בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני על נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד ביום", בו
"ואם30)רבות. ב פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן והמופלא "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא

כן ואחרי לעירו, שסמוך דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל לזה באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד שבנוסח וכנראה הבית, הר שעל שלפנים31)לזה המזרחי, בשער והוא

ב). פו, בסנהדרין (רש"י נשים עזרת לפני החיל, (שם).32)מן ישראל עזרת לפתח ובאים נשים, עזרת שהיא33)כשעברו
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין" הסנהדרין היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה העזרה, בתוך בנוייה

mixnn zekld - hay g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - עד34הּגדֹול ּבּדבר ונֹותנין ונֹוּׂשאין , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻׁשּיסּכימּו
ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין הלכה, ּכ הּׁשֹואלים: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלכל
טעם ונֹותן מטּמא זה ּביּׂשראל, מחלקת רבתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול
וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלדבריו,

.35מּתיר ִַ
ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו דינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

להן36הּסנהדרין ּברּור הּדבר היה ׁשּלא עד אֹו ּבזמן37, ּבין , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -38. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ

ׁשני 1ּפרק
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ּׁשּנראה‡. מה ּכפי הּמּדֹות מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו ּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּב אחריהם ועמד דין, ודנּו ,ּכ ׁשהּדין אחר,ּבעיניהם ּדין ית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - אֹותֹו לסּתר אחר טעם לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹונראה
ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט אל ׁשּנאמר: ּבעיניו. ּׁשּנראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמה
.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת חּיב אינ - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההם

מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה ּתּקנּו אֹו גזרה ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית
אחר ּדין ּבית אחריהם ועמד יּׂשראל, ּבכל הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופׁשט
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים, ּדברים לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּובּקׁש
מן גדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה גדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו. את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים גזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהם. גדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָגדֹולים
וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור, חכמי מנין זה הּוא? ואחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשבעים

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול ּדין ּבית ׁשאמרּו ְְְִֵֶַַָָָָָֹהּדבר
ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּדברים אבל ּתֹורה; ּדיני ּכׁשאר אּלא לּתֹורה, סיג ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
אּסּורן ּפׁשט אם סיג, לעּׂשֹות ּולאסרן לגזר ּדין ּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשראּו
לעקרן יכֹול אחר ּגדֹול ּדין ּבית אין - [יּׂשראל] ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבכל

הראׁשֹונים. מן גדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,
על„. אף ׁשעה, לפי אּלּו ּדברים אף לעקר ּדין לבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹויׁש

חמּורין אּלּו גזרֹות יהּו ׁשּלא הראׁשֹונים; מן קטן ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּפי

ּדין ּבית לכל יׁש ּתֹורה דברי ׁשאפּלּו עצמּה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּדברי
הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעקרֹו
מּכין - ּתֹורה ּדברי על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולעּׂשֹות
לדֹורֹות הּדבר קֹובעין אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹועֹונׁשין
לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן הּוא. ּכ ׁשהלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָואֹומרים
להחזיר ּכדי תעּׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עּׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹמצות
ּבדברים מּלהּכׁשל מּיּׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָרּבים
ׁשהרֹופא ּכׁשם הּׁשעה. ּׁשּצריכה מה לפי עֹוּׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים
ּדין ּבית ּכ ּכּלֹו; ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחֹות
ׁשעה, לפי מצֹות קצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמֹורים
חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר [ּכּלם]. ׁשּיתקּימּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכדי

הרּבה. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו
אֹו‰. ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר להן ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

רב אם ּתחּלה ולידע ּבּדבר להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלהנהיג
ּולעֹולם לעמד. יכֹולין אין אם אֹו ּבהן לעמד יכֹולין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּצּבּור
יכֹולין הּצּבּור רב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּבּה. ֲַָֹלעמד
.Âלעמד יכֹולין הּקהל ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהרי

הּקהל ּברב ּפׁשטה ולא ּבּה העם ּפקּפקּו ׁשּגזרּוה ואחר ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
ּבּה. ללכת העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יּׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יּׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל
הראׁשֹון ּדין מּבית ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטל, רׁשּות ְְֲִִִִֵֵַַָָָָלֹו

ּובמנין. ְְְְִָָָּבחכמה
.Áּדבר להּתיר ימהר אל - דברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל

ְִִׁשליׁשי.
.Ëויעמד הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ּדין לבית ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻהֹואיל

ׁשעה, לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
מּמּנּו? תגרע ולא עליו תסף לא הּתֹורה: ׁשהזהירה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּו
הּדבר ולקּבע מהן לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם
ּגדי תבּׁשל לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
לבּׁשל אסר הּכתּוב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אּמֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחלב
אבל חּיה; ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבחלב, ּבּׂשר ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולאכל
ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. מן ּבחלב מּתר - העֹוף ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבּׂשר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שעה.34) ונעשית35)באותה בישראל מחלוקות רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי "משרבו אמרו: ב פח, בסנהדרין
ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל שווים בהיותם אנשים שני "כל מסביר: המשנה, לפירוש בהקדמתו ורבינו תורות" כשתי תורה
סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה כאשר אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים... בשום בסברתם מחלוקת
שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל שסברת בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי הלל סברת כנגד

העיקרים". מן הגדול.36)בידו דין בית צריכים37)משבטל ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם הגדול הדין שבית טרם
לפני לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן. הדבר הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה. לעשות השואלים

גדול38)הסנהדרין. האחד, נודע "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה. בן יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
בשל משניהם, גדול מי נודע ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן, וכו', המחמיר" אחר הלך דין1)תורה בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית יכול בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד קודמו,
ממנו. תגרע ולא עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל הציבור רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
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ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - עד34הּגדֹול ּבּדבר ונֹותנין ונֹוּׂשאין , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻׁשּיסּכימּו
ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין הלכה, ּכ הּׁשֹואלים: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלכל
טעם ונֹותן מטּמא זה ּביּׂשראל, מחלקת רבתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול
וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלדבריו,

.35מּתיר ִַ
ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו דינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

להן36הּסנהדרין ּברּור הּדבר היה ׁשּלא עד אֹו ּבזמן37, ּבין , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -38. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ

ׁשני 1ּפרק
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ּׁשּנראה‡. מה ּכפי הּמּדֹות מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו ּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּב אחריהם ועמד דין, ודנּו ,ּכ ׁשהּדין אחר,ּבעיניהם ּדין ית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - אֹותֹו לסּתר אחר טעם לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹונראה
ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט אל ׁשּנאמר: ּבעיניו. ּׁשּנראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמה
.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת חּיב אינ - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההם

מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה ּתּקנּו אֹו גזרה ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית
אחר ּדין ּבית אחריהם ועמד יּׂשראל, ּבכל הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופׁשט
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים, ּדברים לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּובּקׁש
מן גדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה גדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו. את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים גזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהם. גדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָגדֹולים
וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור, חכמי מנין זה הּוא? ואחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשבעים

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול ּדין ּבית ׁשאמרּו ְְְִֵֶַַָָָָָֹהּדבר
ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּדברים אבל ּתֹורה; ּדיני ּכׁשאר אּלא לּתֹורה, סיג ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
אּסּורן ּפׁשט אם סיג, לעּׂשֹות ּולאסרן לגזר ּדין ּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשראּו
לעקרן יכֹול אחר ּגדֹול ּדין ּבית אין - [יּׂשראל] ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבכל

הראׁשֹונים. מן גדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,
על„. אף ׁשעה, לפי אּלּו ּדברים אף לעקר ּדין לבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹויׁש

חמּורין אּלּו גזרֹות יהּו ׁשּלא הראׁשֹונים; מן קטן ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּפי

ּדין ּבית לכל יׁש ּתֹורה דברי ׁשאפּלּו עצמּה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּדברי
הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעקרֹו
מּכין - ּתֹורה ּדברי על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולעּׂשֹות
לדֹורֹות הּדבר קֹובעין אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹועֹונׁשין
לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן הּוא. ּכ ׁשהלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָואֹומרים
להחזיר ּכדי תעּׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עּׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹמצות
ּבדברים מּלהּכׁשל מּיּׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָרּבים
ׁשהרֹופא ּכׁשם הּׁשעה. ּׁשּצריכה מה לפי עֹוּׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים
ּדין ּבית ּכ ּכּלֹו; ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחֹות
ׁשעה, לפי מצֹות קצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמֹורים
חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר [ּכּלם]. ׁשּיתקּימּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכדי

הרּבה. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו
אֹו‰. ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר להן ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

רב אם ּתחּלה ולידע ּבּדבר להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלהנהיג
ּולעֹולם לעמד. יכֹולין אין אם אֹו ּבהן לעמד יכֹולין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּצּבּור
יכֹולין הּצּבּור רב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּבּה. ֲַָֹלעמד
.Âלעמד יכֹולין הּקהל ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהרי

הּקהל ּברב ּפׁשטה ולא ּבּה העם ּפקּפקּו ׁשּגזרּוה ואחר ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
ּבּה. ללכת העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יּׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יּׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל
הראׁשֹון ּדין מּבית ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטל, רׁשּות ְְֲִִִִֵֵַַָָָָלֹו

ּובמנין. ְְְְִָָָּבחכמה
.Áּדבר להּתיר ימהר אל - דברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל

ְִִׁשליׁשי.
.Ëויעמד הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ּדין לבית ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻהֹואיל

ׁשעה, לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
מּמּנּו? תגרע ולא עליו תסף לא הּתֹורה: ׁשהזהירה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּו
הּדבר ולקּבע מהן לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם
ּגדי תבּׁשל לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
לבּׁשל אסר הּכתּוב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אּמֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחלב
אבל חּיה; ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבחלב, ּבּׂשר ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולאכל
ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. מן ּבחלב מּתר - העֹוף ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבּׂשר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שעה.34) ונעשית35)באותה בישראל מחלוקות רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי "משרבו אמרו: ב פח, בסנהדרין
ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל שווים בהיותם אנשים שני "כל מסביר: המשנה, לפירוש בהקדמתו ורבינו תורות" כשתי תורה
סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה כאשר אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים... בשום בסברתם מחלוקת
שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל שסברת בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי הלל סברת כנגד

העיקרים". מן הגדול.36)בידו דין בית צריכים37)משבטל ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם הגדול הדין שבית טרם
לפני לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן. הדבר הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה. לעשות השואלים

גדול38)הסנהדרין. האחד, נודע "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה. בן יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
בשל משניהם, גדול מי נודע ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן, וכו', המחמיר" אחר הלך דין1)תורה בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית יכול בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד קודמו,
ממנו. תגרע ולא עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל הציבור רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
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העֹוף ּבּׂשר יאסר ואם גֹורע; זה הרי - ּבחלב חּיה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
זה הרי - הּתֹורה מן אסּור והּוא הּגדי ּבכלל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹויאמר
ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ּבּׂשר אמר: אם אבל ְְֲִִִַַַָָָָָָֻמֹוסיף.
הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא גזרה, ׁשהּוא לעם ונֹודיע אֹותֹו, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאסר
החּיה ּכ נתּפרׁש, ׁשּלא מּפני מּתר העֹוף ויאמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻחֹובה
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא נתּפרׁשה; לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז; מן חּוץ מּתרת, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבהמה
'אּמֹו', אּלא נאמר ׁשּלא הּכבּׂשה, אֹו ּפרה ּבחלב מּתר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהעז
אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב אף לֹומר: אחר ויבֹוא מינֹו; ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּבחלב, ּבּׂשר ּכל נאסר לפיכ 'אּמֹו'; אּלא נאמר ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמּתר,
לּתֹורה. סיג עֹוּׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף ּבּׂשר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאפּלּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ממרא‡. זקן אינֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מֹודה ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
[ּומיתתֹו האּפיקֹורֹוסין, ּבכלל זה הרי אּלא ּבּתֹורה; ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּור

אדם]. ְָָָּבכל
.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר

ּכל ּכׁשאר הּוא והרי מעלין. ולא אֹותֹו] ְְֲֲִִִִֵַַָָֹ[מֹורידין
והּמֹוסרין הּׁשמים מן ּתֹורה אין והאֹומרין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהאּפיקֹורֹוסין
לא צרי ואין יּׂשראל, ּבכלל אינם אּלּו ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהּמּומרין.
- מהן אחד ההֹורג ּכל [אּלא דּינים, ולא התראה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעדים

הּמכׁשֹול]. והסיר גדֹולה מצוה ְְְְִִִֵַָָָָעּׂשה
ּפה‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבּתֹו
ּכצדֹוק ּתחּלה, ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכֹופר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואחר
ּובני האּלה הּתֹועים ּבני אבל אחריו. הּתֹועים ּכל וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּוביּתֹוס
וגּדלּו הּקראים ּבין ונֹולדּו אבֹותם, אֹותם ׁשהּדיחּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָבניהם,
ּביניהם ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הּוא הרי - ּדעּתם על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותם
ּכאנּוס. הּוא ׁשהרי הּמצֹות, ּבדרכי לאחז זריז ואינֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוגּדלּוהּו,
הּיהּודים וראה יהּודי, [ׁשהּוא ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואף
אּלּו ּכ טעּותם]. על גּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָודתם
לפיכ ׁשּטעּו. הּקראים אבֹותם ּבדרכי האֹוחזים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ּבדברי ּולמׁשכם ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָראּוי

הּתֹורה. ְֵַַָלאיתן
מחכמי„. אחד חכם הּוא ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל

ּכמֹו ּתֹורה ּבדברי ּומֹורה ודן קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשראל,
מן ּבדין מחלקת לֹו ׁשּבאת יּׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּידּונּו
חלק אּלא לדבריהם, חזר ולא הּגדֹול, ּדין ּבית עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדינים
ּתֹור עליו ּגזרה - ּכהֹוראתן ׁשּלא לעּׂשֹות והֹורה העליהם ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיתה.
להם חלקה הּתֹורה הרי - קּבלּו והם קּבל הּוא ּדנים, והן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדן
אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודן על למחל ּדין ּבית רצּו ואם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכבֹוד.

ּביּׂשראל. מחלֹוקֹות ירּבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹיכֹולין,

ׁשהּגיע‰. חכם ׁשּיהא עד מיתה חּיב ממרא זקן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשּזדֹונֹו ּבדבר ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, סמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהֹוראה
ּכהֹוראתֹו לעּׂשֹות ויֹורה ּבתפּלין, אֹו חּטאת, וׁשגגתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכרת
יֹוׁשבין והן עליהן ויחלק הֹוראתֹו, ּפי על הּוא יעּׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה אם אבל הּגזית. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבלׁשּכת
דבר מּמ יּפלא ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָוהֹורה

מפלא. דבר אּלא מּמּנּו יּפלא ׁשּלא מי - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלּמׁשּפט
.Âלאחרים ולּמד וׁשנה וחלק, ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה

והאיׁש ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות הֹורה לא אבל ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכדבריו,
אֹו לעּׂשֹות יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא בזדֹון. יעּׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ּבעצמֹו. הּוא ְְֲֶַַיעּׂשה
.Ê:ׁשּנאמר ּפטּור. - עליהן והמרה למקֹומן חּוץ ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָמצאן

מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום מלּמד, - הּמקֹום אל ועלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוקמּת
ּדין לבית יׁש הּמיתה, מן ּפטּורין ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
מה ּכפי מּללּמד, ּולמנען ּולהּכֹותן ּולהפריׁשן לנּדֹותם ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹול

.לכ צרי ׁשהּדבר להן ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשּיראה
.Áּבֹו ויֹורה דבר ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכיצד

ּבדבר ּבין ּבעיניו ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, הּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָחכם
עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - מרּבֹותיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָׁשּקּבל
אֹומרים הּבית. הר ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּובאין ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלירּוׁשלים,
מּוטב; - וקּבל ׁשמע אם הּדין. הּוא ּכ ּדין: ּבית ְִִִִֵֵֶַַָָָָלהן
העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּכּלן ּבאין - לאו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻואם
ילכ - קּבלּו אם הּדין. הּוא ּכ הם: ּגם להם ּוואֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
ללׁשּכת הּגדֹול ּדין לבית ּבאין ּכּלן - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻלהן;
מן ׁשּנאמר: יּׂשראל. לכל יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגזית,
ּכ להם: אֹומר ּדין ּובית יי. יבחר אׁשר ההּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקֹום
ולּמד וׁשנה לעירֹו החכם זה חזר ּכּלן. ויֹוצאין הּדין, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּוא
אֹו לעּׂשֹות הֹורה ּפטּור. זה הרי - למּוד ׁשהּוא ְֲֲֵֶֶֶֶַָָָּכדר
אפּלּו התראה. צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשעּׂשה
עדים ׁשּבאּו ּכיון אּלא לֹו. ׁשֹומעין אין - לדבריו טעם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנתן
ּגֹומרין - לעּׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשעּׂשה
ּומעלין אֹותֹו ותֹופסין ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית למיתה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָּדינֹו
ּדין ּבבית אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָאֹותֹו
אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבעירֹו,
הרגל ועד ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעלין
יּׂשראל וכל ׁשּנאמר: ּברגל. אֹותֹו וחֹונקין אֹותֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָמׁשּמרין
צריכין וארּבעה הכרזה. ׁשּצרי מּכלל ויראּו; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיׁשמעּו
סֹורר ּובן והּמסית, זֹוממין, ועדים ממרא, זקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהכרזה:

ויראּו. יׁשמעּו נאמר: ּבכּלן ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֻּומֹורה;

ה'תשע"ב שבט כ"ט רביעי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

זדֹונֹו‡. על ׁשחּיבין ּבדבר הּגדֹול ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכרזה.1) שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא. לזקן אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן זקן1)איזה נעשה שאינו
כרת, עליהם שחייבים דבר לידי המביאים דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים בדבר, חבריו על שיחלוק עד ממרא

mixnn zekld - hay h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּטאת ׁשגגתֹו ועל מּתיר2ּכרת והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מיתה חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו אפּלּו3ּבין . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא
נֹותן ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ונתן4אֹומרים: ונּׂשא הֹואיל ,5 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
הּקּבלה מּפי מֹורים הם אם לֹומר חלק6צרי אם וכן . ְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם
החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּבניסן7ּוזדֹונֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּׁשית חמיׁשית8ּבׁשעה ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו זה9, הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
מיתה וכ10חּיב ּבזה.. ּכּיֹוצא ּכל ן ְִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו

ערוה לאו11היא אֹו12אם ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא13לא אֹו לדה טמאה זֹו אם לא14, אֹו זבה זֹו אם אם15, , ְִִִֵֵָָָָֹֹֹ

אסּור זה חֹולק16חלב הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמביא
ּבכל אֹו הּפּורים עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכגֹון

ּבפסח חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי - אם17אדר וכן . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ּבדין ּדיני18נחלקּו ׁשּדנין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָממֹונֹות
נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל, ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָולדבריו

ׁשּנטל19לדּון ּכל ,20- אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מקּדׁשת נטל21אינּה ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי עליה22; הּבא , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

חּטאת חּיב - ּבׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - הּדבר23ּבמזיד ונמצא ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמביא
אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב זה אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכן

ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינים ּבמנין חּיב;24ׁשחלק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
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כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק הזקן שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר ואפילו רחוקה, בדרך אפילו
כרת. עונש לידי דבר2)מביאה ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר שווה" "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין

אף חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן מה - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר למשפט",
ממרא. כזקן נידון הוא תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. בישראל.3)כאן" מחלוקות ירבו שלא מצד4)כדי

העצמי. והעיון עליהן".5)הסברא וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב עימם. והתווכח פח,6)דן (שם יותר עדיפה שקבלתם
ד. הלכה ג, פרק לעיל והשווה חמץ.7)א), כמבואר8)אכילת זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר החמץ על גזרו וחכמים

ט. הלכה א, פרק ומצה חמץ שם.9)בהלכות כמבואר בלבד, באכילה אלא אסור אינו חכמים איסור10)ולדעת שעיקר כיוון
שישית, בשעה בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה זו גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש חמץ
היא מקודשת החולק הזקן ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה אחר יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי
ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה כרת. איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא כלל, בה תופסים השני קידושי ואין לראשון,
היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא, זקן נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון, בשורש לרבינו המצוות
איסור על שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר מאן "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי מביאה
בסנהדרין מקורם רבינו דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את אלא הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן
הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב זה הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור עליהם חלק אם שם: שאמרו א פז,

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן בגזירה עליהם חלק בכרת.11)שאפילו שהיא ערווה, איסור מאנוסתו12)אסורה בתו כגון,
א). עו, (סנהדרין בתו מבת וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא

ו). הלכה ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי - ערוה שאינה ואמר הזקן חלק שראתה13)ואם כגון,
ב). פז, (שם מטמא מהללאל בן ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה מטהרים שהחכמים ירוק, כגון,14)דם

לידה טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק שלא שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים מתוך דם ששפעה
או ה), יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של טוהר ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם זה הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה אחד15)ו, בתוך לידה) קישוי מחמת רצופים ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה כגון
דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה זיבה), (=ימי יום עשר
טהורה לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום לילה אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה לא שראתה
טמאה היא אם בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה כשבת שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,

ב).זב פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או כרת,16)ה עליו חייבים ישמעאל שלרבי קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות מאכלות והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי
הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי יחמיר הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא הרי והזקן החכמים

של17)זו. באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה לעבר שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
הבא, בחודש הפסח יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה, יעברו לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים

א). פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ, בו ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו להיות18)ובחודש צריך כמה
שלושה. או דיינים שני הדין, בית של משלושה.19)ההרכב פחות דין בית ואין שניים, אלא ואינם התובע.20)הואיל

א).21) נב, (קידושין מקודשת אינה בגזל גלוייה.22)שהמקדש טעות והיא נטל, שלא וילנא; והרי23)בדפוס היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש אשת א).24)היא י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים או הם, שלושה אם



עז mixnn zekld - hay h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּטאת ׁשגגתֹו ועל מּתיר2ּכרת והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מיתה חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו אפּלּו3ּבין . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא
נֹותן ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ונתן4אֹומרים: ונּׂשא הֹואיל ,5 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
הּקּבלה מּפי מֹורים הם אם לֹומר חלק6צרי אם וכן . ְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם
החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּבניסן7ּוזדֹונֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּׁשית חמיׁשית8ּבׁשעה ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו זה9, הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
מיתה וכ10חּיב ּבזה.. ּכּיֹוצא ּכל ן ְִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו

ערוה לאו11היא אֹו12אם ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא13לא אֹו לדה טמאה זֹו אם לא14, אֹו זבה זֹו אם אם15, , ְִִִֵֵָָָָֹֹֹ

אסּור זה חֹולק16חלב הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמביא
ּבכל אֹו הּפּורים עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכגֹון

ּבפסח חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי - אם17אדר וכן . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ּבדין ּדיני18נחלקּו ׁשּדנין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָממֹונֹות
נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל, ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָולדבריו

ׁשּנטל19לדּון ּכל ,20- אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מקּדׁשת נטל21אינּה ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי עליה22; הּבא , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

חּטאת חּיב - ּבׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - הּדבר23ּבמזיד ונמצא ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין דבר לידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמביא
אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב זה אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכן

ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינים ּבמנין חּיב;24ׁשחלק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק הזקן שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר ואפילו רחוקה, בדרך אפילו
כרת. עונש לידי דבר2)מביאה ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר שווה" "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין

אף חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן מה - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר למשפט",
ממרא. כזקן נידון הוא תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. בישראל.3)כאן" מחלוקות ירבו שלא מצד4)כדי

העצמי. והעיון עליהן".5)הסברא וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב עימם. והתווכח פח,6)דן (שם יותר עדיפה שקבלתם
ד. הלכה ג, פרק לעיל והשווה חמץ.7)א), כמבואר8)אכילת זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר החמץ על גזרו וחכמים

ט. הלכה א, פרק ומצה חמץ שם.9)בהלכות כמבואר בלבד, באכילה אלא אסור אינו חכמים איסור10)ולדעת שעיקר כיוון
שישית, בשעה בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה זו גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש חמץ
היא מקודשת החולק הזקן ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה אחר יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי
ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה כרת. איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא כלל, בה תופסים השני קידושי ואין לראשון,
היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא, זקן נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון, בשורש לרבינו המצוות
איסור על שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר מאן "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי מביאה
בסנהדרין מקורם רבינו דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את אלא הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן
הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב זה הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור עליהם חלק אם שם: שאמרו א פז,

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן בגזירה עליהם חלק בכרת.11)שאפילו שהיא ערווה, איסור מאנוסתו12)אסורה בתו כגון,
א). עו, (סנהדרין בתו מבת וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא

ו). הלכה ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי - ערוה שאינה ואמר הזקן חלק שראתה13)ואם כגון,
ב). פז, (שם מטמא מהללאל בן ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה מטהרים שהחכמים ירוק, כגון,14)דם

לידה טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק שלא שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים מתוך דם ששפעה
או ה), יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של טוהר ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם זה הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה אחד15)ו, בתוך לידה) קישוי מחמת רצופים ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה כגון
דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה זיבה), (=ימי יום עשר
טהורה לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום לילה אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה לא שראתה
טמאה היא אם בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה כשבת שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,

ב).זב פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או כרת,16)ה עליו חייבים ישמעאל שלרבי קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות מאכלות והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי
הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי יחמיר הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא הרי והזקן החכמים

של17)זו. באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה לעבר שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
הבא, בחודש הפסח יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה, יעברו לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים

א). פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ, בו ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו להיות18)ובחודש צריך כמה
שלושה. או דיינים שני הדין, בית של משלושה.19)ההרכב פחות דין בית ואין שניים, אלא ואינם התובע.20)הואיל

א).21) נב, (קידושין מקודשת אינה בגזל גלוייה.22)שהמקדש טעות והיא נטל, שלא וילנא; והרי23)בדפוס היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש אשת א).24)היא י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים או הם, שלושה אם
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לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ו25ׁשהרי ּבֹו, הם חֹובלין חּיבין- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבן26לׁשּלם האֹומר ּולדברי נֹוטל; ּכדין - מהן ׁשּיּטל וכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּוא קּדׁש27מלקּות ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - מהן ׁשּיּטל ּכל , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
מקּדׁשת אינּה - אּׁשה ּבערכין28ּבֹו נחלקּו אם וכן אֹו29. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

זה30ּבחרמין הרי - אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ׁשהרי31, חּיב; ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
גזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם לּתן, חּיב אינֹו האֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלדברי

מקּדׁשת אינּה - אּׁשה ּבֹו עליהן32והמקּדׁש חלק אם וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נפּדּו לא אֹו נפּדּו אם קדׁשים, חּיב;33ּבפדיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ

- אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, זה אין האֹומר לדברי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשהרי
מקּדׁשת העגלה34אינּה ּבעריפת נחלקּו אם וכן אּלּו35. אם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לא אֹו להביא האֹומר36חּיבין לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו והמקּדׁש ּבהנאה, אסּורה היא הרי - להביא 37חּיבים ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

מקּדׁשת אינּה - ּבערלה38אּׁשה נחלקּו אם וכן אם39. וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ּבלקט 40נחלקּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אם וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ּביד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻגזל

ּבּׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאה, מאבֹות ּבאב עליהן נגעי41חלק אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבגדים42ּבּתים נגעי לדברי43אֹו ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ולאכל ּבּמקּדׁש להּכנס מּתר - טהֹור קדׁשים;44האֹומר ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
נכנס אם טמא, האֹומר ענּוׁש45ּולדברי - ּבמזיד אכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. חּיב - ּובׁשֹוגג ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכרת,
לזה יׁש ּבהׁשקאת46אם נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו אם זה47סֹוטה, הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
קדם הּבעל מת אם צריכה, האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחּיב;

ליבמּה אסּורה זֹו הרי - אינּה48ׁשּתׁשּתה האֹומר ּולדברי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
לבּדק צריכין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצריכה
זה ודבר זה, דבר לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולחקר
יבֹוא אם דברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי ְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָמביא
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מלקות.25) חייב ב).26)שאינו פג, קמא (בבא דברים חמישה לו לשלם שחייב בחבירו חובל שלושה27)כשאר של שביתֿדין
מכות. דיני ב.28)דן פז, כלום,29)סנהדרין נותן ואינו ערך, עדיין לו שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,

מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה, דבריו מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו, נותן אומר: מאיר רבי אולם
א). פח, (שם דמים לשם והחליט וגמר לכהנים.30)חודש, או הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם אלה נכסי שאמר

ממונו. זה שאין אשה, בו לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו לקדש ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם
זה.31) ממרא שם.32)זקן השמים33)סנהדרין שמאים מעשרה בפחות נפדים הקדש דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

ב. יד, שם ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה, החפץ ערך מקודשת,34)את אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כא,35)כמבואר דברים (ראה היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים

הקרובה36)אֿג). העיר אם מחוטמו, או מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל מודדים בגוף מקום מאיזה שנחלקו
מביאה. מחוטמו לו הקרובה או עגלה, מביאה מטבורו החלל בה.37)אל תימן: יד (סנהדרין38)בכתב ב נו, בקידושין כמבואר

השנים39)שם). שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה, זה עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע כגון,
ע בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק (ערלה מערלה פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, זה,הראשונות עץ של רלה

מקודשת. יהודה ולרבי מקודשת, אינה החכמים ושלושה40)לדעת שכחה, - עומרים "שני ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
אומרים שמאי בית כולם ועל לקט... אינם ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית); לבעל (=ושייכים שכחה אינם
וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים, ישמעאל רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה לעניים - שלושה
בשינוי העיסה קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה העיסה מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה את

א). פח, (סנהדרין שקדם41)מעשה או טמא, והוא לבן לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור שהם אדם, נגעי
ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי מטמאים, החכמים - וטהור לבהרת לבן הבית,42)השיער קירות בשני גריסים כשני שנראו כגון,

בקרן כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה עד טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא, הבית - שלחכמים
(שם). א).43)זווית פח, (שם טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי הבגד, בכל הצרעת שפרחה שהרי44)כגון,

הם. נפרדים דברים המנוגע.45)שני בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו שיש ובוהן46)זה יד בוהן לו שאין
ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם דם את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים שלדעת ימנית, ואוזן רגל
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס לו אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן אליעזר רבי

צריכה47) אליעזר לרבי פלוני, אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד ובא פלוני, עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
א). פח, (שם הסתירה על עדים שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על נאסרה שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות

בלבד,48) לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם על אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף א. ב, בסוטה כמבואר
הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת", ואינה "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו מדברי וכנראה
כרת. חיוב לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה" וב"מרכבת ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם פטורה
עליה, שיבוא עד גמורה, איש אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי שאין יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם
אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו השוק מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר
גמורים, קידושין מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם, אסורה האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת יתחייב אחר,
לאו, איסור אלא עליו אסורה שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על היא שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי
אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני יקדשנה אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה" וב"מגיד ב יא, ביבמות כמבואר
שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם בחיי אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין ואין היא, גמורה

כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה, דין לה
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הּזקן ׁשהיה ּבין חּטאת, וׁשגגתֹו ּכרת ׁשּזדֹונֹו לדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּסֹוף
- מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקל

.49חּיב ַָ
.‚ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ50ואם ּפטּור. זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבלבד ּתפּלין טֹוטפת51מּמצות להֹוסיף הֹורה ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ
ויעּׂשּנה52חמיׁשית חּיב.53ּבּתפּלין זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זה ּכהלכתן ּבּתים ארּבעה ּבּתחּלה ׁשּיעּׂשה ויביא54והּוא , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית ּבחיצֹון; וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשית

ּתמיד55האויר -56- זה ּדבר על ממרא זקן וחיּוב ּפסּול. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּקּבלה מּפי ּכגֹון57הלכה מצֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

לּולב מּדברי ּבדבר ציצית58ׁשחלק אֹומר59אֹו זה ׁשֹופר, אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אֹומר וזה חֹובתֹו, ידי יצא אֹומר זה ּכׁשר, אֹומר וזה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול,

לטמאה ׁשני אֹומר וזה טהֹור, אֹומר זה יצא, זה60לא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
הּמיתה מן ּבזה.61ּפטּור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶַַָָָֹ
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קּלל,‡. ואּמֹו אביו ׁשּנאמר: נסקל; - ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמקּלל
זה הרי - מיתתן לאחר אֹו ּבחּייהן המקּלל ואחד ּבֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמיו
ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻנסקל.
והאנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּדין.

הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו גדֹולים ׁשּיהיּו ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָוהּוא
הּׁשמֹות·. מן ּבׁשם ׁשּיקללם עד סקילה חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו

ולֹוקה הּסקילה, מן ּפטּור - ּבכּנּוי קללם אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֻהמיחדין;
מּיּׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל. ְִַָָָמּׁשאר

ּבפרּוׁש,„. ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו אביו מקּלל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

והּוא הֹואיל חרׁש. תקּלל לא ּבכלל היא הרי האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאבל
יּׂשראל. ּבכלל אביו הרי מּיּׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמזהר

אביו‰. מּכה ׁשּנאמר: ּבחנק; מיתתֹו - ואּמֹו אביו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמּכה
מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת. מֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻואּמֹו
הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמיתת
עד חנק חּיב אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס.
הרי - חּבּורה ּבהן עּׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהן ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ּפטּור. - מיתה לאחר אֹותן והּמּכה מּיּׂשראל. אחד ּכמּכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

.Âׁשאי ונהרג. חּיב - וחרׁשֹו אזנֹו על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
ּדם טּפת יצאת אּלא חּבּורה, ּבלא חרׁש ׁשּיעּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ונתחרׁש. ּבאזן ְְְִִִֵֶָָֹּבפנים
.Êאבר אֹו ּבּׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז

אֹו יעּׂשה. לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
יעּׂשה ׁשּמא יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבּׂשר סּלֹון ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹוציא
לעּׂשֹות; אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּורה.
מצטערין הן והרי הּוא, אּלא ׁשּיעּׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעּׂשֹות. ּׁשּירׁשהּו מה ּכפי וחֹות מּקיז זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áלא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? אביו מּכה ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאזהרה

אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל -ׁשמענּו. מּיּׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבּכלל. ואּמֹו אביו ְְֲִִֵַָָהרי

.Ëּפי על אף אביו. על חּיב ואינֹו אּמֹו, על חּיב - ְְִִִִֵַַַַַַָָָׁשתּוקי
נחנק אֹו נסקל אינֹו - הּוא ּפלֹוני ּבן ואמרה: אּמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובדת ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל ּפיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן אּמֹו. על ולא אביו על לא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹחּיב
מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלדתֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבקדּׁשה,

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.È.אּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להם49) חלקה התורה "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות כשתי תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
חטאת.50)כבוד". שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר הגורם51)לידי דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת בכל52)לידי אחת פרשה תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק שדינה ראש, של בתפילה חמישי בית
בו וידבר הנס יזכור העיניים בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום" אל "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית.

מפרש, שם והרמב"ן טז). יג, לשמות בו(רש"י שמדברים הלשון בעלי היו והם טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו
לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות בתוספות וראה לקבלו. ראוי הלכה53)ומהם ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא או

איננה.54)ו. זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי שבחוץ.55)בדפוס האוויר מפני המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,
איננה.56) זו תיבה תימן יד הקבלה57)בכתב מפי אלא ואינו בתורה, מפורש אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

(=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב פח, ושם א). פט, (סנהדרין
כתוב עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו ואין בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים) שפירשו מה
חמישי בית עליהם יוסיף ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה אין בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם אבל פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי
תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם האומר יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית שלא מתחילתה היא ועומדת
שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא קודמו מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים" מדברי ופירושו
ורדב"ז). משנה (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין למרות תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו', כרת"

שבלולב.58) מינים ארבעה על חמישי מין להוסיף שבציצית.59)שאמר החוטים שמונת על תשיעי חוט וכבר60)להוסיף
כרת. חיוב זה בדבר שאין נמצא כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה ג, פרק מקדש ביאת בהלכות נתבאר

ז.61) הלכה ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו ועונשים מכים והמכה1)אבל ואמו אביו המקלל דיני
אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו. לכיבוד ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל מהו מנתח רופא אותם.
הרוצח. מהאב האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו לבן המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם לבן מותר
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הּזקן ׁשהיה ּבין חּטאת, וׁשגגתֹו ּכרת ׁשּזדֹונֹו לדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּסֹוף
- מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקל

.49חּיב ַָ
.‚ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ50ואם ּפטּור. זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבלבד ּתפּלין טֹוטפת51מּמצות להֹוסיף הֹורה ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ
ויעּׂשּנה52חמיׁשית חּיב.53ּבּתפּלין זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זה ּכהלכתן ּבּתים ארּבעה ּבּתחּלה ׁשּיעּׂשה ויביא54והּוא , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית ּבחיצֹון; וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשית

ּתמיד55האויר -56- זה ּדבר על ממרא זקן וחיּוב ּפסּול. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּקּבלה מּפי ּכגֹון57הלכה מצֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ

לּולב מּדברי ּבדבר ציצית58ׁשחלק אֹומר59אֹו זה ׁשֹופר, אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אֹומר וזה חֹובתֹו, ידי יצא אֹומר זה ּכׁשר, אֹומר וזה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול,

לטמאה ׁשני אֹומר וזה טהֹור, אֹומר זה יצא, זה60לא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
הּמיתה מן ּבזה.61ּפטּור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶַַָָָֹ
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קּלל,‡. ואּמֹו אביו ׁשּנאמר: נסקל; - ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמקּלל
זה הרי - מיתתן לאחר אֹו ּבחּייהן המקּלל ואחד ּבֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמיו
ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻנסקל.
והאנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּדין.

הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו גדֹולים ׁשּיהיּו ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָוהּוא
הּׁשמֹות·. מן ּבׁשם ׁשּיקללם עד סקילה חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו

ולֹוקה הּסקילה, מן ּפטּור - ּבכּנּוי קללם אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֻהמיחדין;
מּיּׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל. ְִַָָָמּׁשאר

ּבפרּוׁש,„. ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו אביו מקּלל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

והּוא הֹואיל חרׁש. תקּלל לא ּבכלל היא הרי האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאבל
יּׂשראל. ּבכלל אביו הרי מּיּׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמזהר

אביו‰. מּכה ׁשּנאמר: ּבחנק; מיתתֹו - ואּמֹו אביו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמּכה
מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת. מֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻואּמֹו
הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמיתת
עד חנק חּיב אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס.
הרי - חּבּורה ּבהן עּׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהן ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ּפטּור. - מיתה לאחר אֹותן והּמּכה מּיּׂשראל. אחד ּכמּכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

.Âׁשאי ונהרג. חּיב - וחרׁשֹו אזנֹו על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
ּדם טּפת יצאת אּלא חּבּורה, ּבלא חרׁש ׁשּיעּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ונתחרׁש. ּבאזן ְְְִִִֵֶָָֹּבפנים
.Êאבר אֹו ּבּׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז

אֹו יעּׂשה. לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
יעּׂשה ׁשּמא יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבּׂשר סּלֹון ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹוציא
לעּׂשֹות; אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּורה.
מצטערין הן והרי הּוא, אּלא ׁשּיעּׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעּׂשֹות. ּׁשּירׁשהּו מה ּכפי וחֹות מּקיז זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áלא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? אביו מּכה ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאזהרה

אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל -ׁשמענּו. מּיּׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבּכלל. ואּמֹו אביו ְְֲִִֵַָָהרי

.Ëּפי על אף אביו. על חּיב ואינֹו אּמֹו, על חּיב - ְְִִִִֵַַַַַַָָָׁשתּוקי
נחנק אֹו נסקל אינֹו - הּוא ּפלֹוני ּבן ואמרה: אּמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובדת ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל ּפיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן אּמֹו. על ולא אביו על לא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹחּיב
מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלדתֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבקדּׁשה,

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.È.אּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להם49) חלקה התורה "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות כשתי תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
חטאת.50)כבוד". שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר הגורם51)לידי דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת בכל52)לידי אחת פרשה תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק שדינה ראש, של בתפילה חמישי בית
בו וידבר הנס יזכור העיניים בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום" אל "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית.

מפרש, שם והרמב"ן טז). יג, לשמות בו(רש"י שמדברים הלשון בעלי היו והם טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו
לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות בתוספות וראה לקבלו. ראוי הלכה53)ומהם ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא או

איננה.54)ו. זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי שבחוץ.55)בדפוס האוויר מפני המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,
איננה.56) זו תיבה תימן יד הקבלה57)בכתב מפי אלא ואינו בתורה, מפורש אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

(=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב פח, ושם א). פט, (סנהדרין
כתוב עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו ואין בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים) שפירשו מה
חמישי בית עליהם יוסיף ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה אין בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם אבל פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי
תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם האומר יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית שלא מתחילתה היא ועומדת
שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא קודמו מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים" מדברי ופירושו
ורדב"ז). משנה (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין למרות תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו', כרת"

שבלולב.58) מינים ארבעה על חמישי מין להוסיף שבציצית.59)שאמר החוטים שמונת על תשיעי חוט וכבר60)להוסיף
כרת. חיוב זה בדבר שאין נמצא כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה ג, פרק מקדש ביאת בהלכות נתבאר

ז.61) הלכה ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו ועונשים מכים והמכה1)אבל ואמו אביו המקלל דיני
אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו. לכיבוד ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל מהו מנתח רופא אותם.
הרוצח. מהאב האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו לבן המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם לבן מותר
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חּיב - אביו על חּיב ׁשהּוא את ואּמֹו. אביו ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו - אביו על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל

.‡Èולא ּולהּכֹותֹו. ּכֹוכבים העֹובד אביו לקּלל אסּור ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּגר
קּלה, לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ּבאּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻיבּזהּו.
העבד אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו נֹוהג אּלא אביו. מבּזה זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא יחּוס, לֹו אין -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּנׁשּתחררּו. ּפי על ְְְִִֶַַַאף
.·È,עברֹות ועֹוברי ּגמּורים רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי

להּכֹותן אסּור - להרג יֹוצאים והם להריגה ּדינן נגמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
ּתׁשּובה עּׂשּו ואם ּפטּור. - ּבהן חבל אֹו קּלל ואם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּולקללם.
יֹוצאין הן ׁשהרי ּפי על אף עליהן, ונהרג חּיב, זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והּכהּו ׁשּבא אחר אבל ּבבנֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמיתה.
הרי - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוקּללֹו
ּבקנס חּיב - ּבּיׁשֹו ואם למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָזה

ְֵַַהמבּיׁש.
.‚Èחּזן הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על ואּמֹו אביו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעבר

לא - נּדּוי נתחּיבּו אם וכן אֹותם. יּכה לא - הּדּינים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלפני
אֹותם יבּזה ולא אֹותם ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
עּׂשּו ולא לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשליחּות

ְָּתׁשּובה.
.„Èחּוץ ּולקללֹו, להּכֹותֹו ׁשליח נעּׂשה הּבן אין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹלּכל

תכּסה ולא תחמל לא ּתֹורה: אמרה ׁשהרי ּומּדיח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּמסית
ָָעליו.

.ÂËׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
אּלא אביו, לקללת ּבא זה ׁשהרי האלה, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּביעֹו
ׁשהרג ׁשהאב ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמׁשּביעֹו
ולא הּדם. גֹואל נעּׂשה נהרג ׁשל מאחיו אחד אין - ּבנֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אף אּלא ּתֹורה, הקּפידה ּבלבד הּקללה על ולא הּכאה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
ואפּלּו ּבדברים אפּלּו אּמֹו, אֹו אביו המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָעל
מקלה ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה. מּפי ארּור זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברמיזה
ליּקהת ותבז לאב ּתלעג עין אֹומר: הּוא והרי ואּמֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאביו
ולענׁש מרּדּות מּכת זה על להּכֹות ּדין לבית ויׁש וגֹומר. ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַאם

ּׁשּיראּו. מה ְְִִֶַּכפי

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ואם.‡. אב מֹורא וכן גדֹולה. עּׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד
אבי את ּכּבד ּכתּוב: ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב אֹותן ְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשקל
ּכתּוב: ואּמֹו ּובאביו .מהֹונ יי את ּכּבד וכתּוב: ,אּמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואת
ּכד ּתירא. אלהי יי את וכתּוב: ּתיראּו, ואביו אּמֹו ראיׁש ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּכבֹודם על צּוה ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּצּוה
ָָּומֹוראם.

ּבסקילה.·. - והמגּדף ּבסקילה, - אּמֹו אֹו אביו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָהמקּלל
והקּדים לכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותן הׁשוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהּנה
ּבין למֹורא ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד למֹורא. לאב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם

ְָלכבֹוד.

ּבמקֹומֹו,‚. עֹומד לא - מֹורא ּכבֹוד? זהּו ואי מֹורא, זהּו ְְִֵֵֵֶֶָָָֹאי
את מכריע ולא ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ּבׁשמֹו, לֹו יקרא ולא ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹֹּדבריו.
אחרים ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו ׁשם היה מרי. אּבא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה ׁשמם. את מׁשּנה -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּקֹוראין הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ּפלא, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ּבהן, וכּיֹוצא מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ואין ּבפניו, ׁשּלא לאחרים ּבהן קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכל
ּומכּסה מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? זהּו אי ּכלּום. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכ
ּכֹופין - לּבן ממֹון ויׁש לאב, ממֹון אין ואם האב. מּׁשל -ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּומכניס ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו
את ּבהן מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר מּפניו ועֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב.
הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין - ּבנֹו ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב

וחּיב ּתלמידֹו. ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבל
ועּׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו עּׂשּית ּבׁשעת ּדרכיו ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָלכּבדֹו
יאמר: לא - למקֹום אביו ּבדבר הּנׁשמע ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹחפציו.
מהרּוני אּלא: עצמי! ּבׁשביל ּפטרּוני עצמי! ּבׁשביל ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַָָמהרּוני
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אּבא! ּבׁשביל ּפטרּוני אּבא! ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשביל
אביו ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו ּבכלל יכלל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ אֹומר: אּלא אּבא; אמר ּכ יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
ׁשנים לאחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא. העֹולם לחּיי זכרֹונֹו אֹומר: - חדׁש ְְִֵֵֶַַָָָָָֹעּׂשר
.Âאּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי לעּׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעּׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
- נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָרׁשּות

ׁשוים. ׁשניהם ְֲִֵֵֶָהרי
.Êזהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד הּוא היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

ּבפניהם, יצער ולא יכלימם, לא - לּים ּבפניו והׁשליכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלֹו
היכן ועד ויׁשּתק. הּכתּוב ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגּדם; יכעס ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב חמּודֹות ּבגדים לֹובׁש היה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹמֹוראן?
וירקּו ּבראׁשֹו והּכּוהּו ּבגדיו וקרעּו ואּמֹו אביו ּובא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָֹהּקהל,
מלכי מּמל ויפחד ויירא יׁשּתק אּלא יכלימם, לא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבפניו
ּדבר עליו ּגזר ודם ּבּׂשר מל ׁשאּלּו .ּבכ ׁשּצּוהּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּמלכים
קל ּבּדבר; לפרּכס יכֹול היה לא - מּזה יתר מצער ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּכרצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹוחמר
.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּוינּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻאף

אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו
ויתע מחּול.ימחל ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשמחל ׁשהאב ּלם; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëעל עֹובר הּוא ׁשהרי אֹותֹו, מנּדין - גדֹול ּבנֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוהּמּכה
מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

.Èלנהג מׁשּתּדל - אּמֹו ׁשל אֹו אביו ׁשל דעּתֹו ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכשול.1) לידי יביאם שלא ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב מותו. לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני
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לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד
ׁשהּוא אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה יתעּסק - לעּׂשֹותּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרים
אב מּכּבּוד ּגדֹול ּתֹורה ותלמּוד מצוה. ּבדבר חּיבים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָואביו

ֵָואם.
.„Èהׁשקני אּמֹו: לֹו ואמרה מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

מּפני ּתחּלה, אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים!
אביו. ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו ְְִִִִֶַָָׁשהּוא

.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכבֹוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו - מיתתּה לאחר אבל קּימת; ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,

הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי
אביו. ְִִָּככבֹוד

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום
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ּבּתֹורה‡. האמּור ּומֹורה סֹורר ּבֹו2ּבן נתּפרׁשה הרי , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הזהיר3סקילה ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא והיכן4; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על תאכלּו לא ְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹֹֹהזהיר?
ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת וזֹו ּדמים; ׁשפיכּות ׁשאינֹו5לידי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת אכילה על אּלא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנהרג
ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמּפי

ּברעבתנּות יין הּׁשֹותה - .6וסֹובא ְְְִֵֶַַַַָ
הרּבה·. ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ּבהם7אכילה ,8יׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה ּכּלן ׁשּיגנב9והן עד סקילה חּיב אינֹו . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבזֹול ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו חּוץ10מּׁשל ויׁשּתה ויאכל ; ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

אביו ּופחּותין11מרׁשּות ריקנין ׁשּכּלן ויאכל12ּבחבּורה ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו חי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּבּׂשר

מזּוג13אֹוכלים הּיין ויׁשּתה ׁשהּגרּגרנים14, ׁשֹותים.15ּכדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדינרין חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל ּבמלּוגמא16והּוא זה מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ

לג17אחת חצי ויׁשּתה מּׁשל18, ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ
אביו ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל מּׁשל19אביו, ׁשּגנב אֹו ; ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבין20אחרים אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּפטּור זה הרי - אחרים אביו,21ּברׁשּות מּׁשל ּגנב אם וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אכילת והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך
בן1) ומורה. סורר בן חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב האכילה תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

למי? שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו יחֿכא.2)סורר כא, דברים
כא).3) (שם ומת" באבנים עירו אנשי כל שם.4)"ורגמוהו ובביאורנו ה, פרק לעיל וראה ב. נו, ואף5)סנהדרין א. סג, שם

"כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו על לוקים שאין פי על
קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות (ספר שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא מפורש, לדבר,6)שהעונש זכר

המצוה: "משורשי רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו" בשר בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי בסיבת יעשו אדם בני חטאות שרוב אמרולפי וכן ויבעט", ישורון "וישמן

לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו כלל ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא ליך גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל
ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת היא ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם שהמזונות ... רעים
עד הנפש על החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו תורתינו תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר, עיסת

לגמרי...". אותה ויאבד והגבלות.7)שיחליאה בה.8)תנאים תימן: יד מסיני.9)בכתב למשה עד איש מפי איש שנתקבלה
וברש"י).10) א ע, (סנהדרין זו באכילה ימשיך לא וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר פוחד11)אבל שאינו

מאביו. וברש"י).12)שם ב עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה יש אם אבל בכך, להם13)שירגילוהו שאין
שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א) (עמוד שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים הואיל צרכו, כל לבשל שהות

מבושל. ואינו מבושל חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי מבושל. ואינו מזוג14)מבושל תימן: יד ובכתב במים.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג הוא אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג. ואינו

"הדינר16)הסובאים.15) י"ב: הלכה א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים ות"ת אלפים ארבעת שמשקלם
שעורות". עשרה שש משקל והמעה מעין הראשונה17)שש החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה היא כאילו הפסק, בלי אחת אכילה

פיו לתוך שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה שנתן עד
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה עשר18)כשיעור". שבעה משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן

ט"ו, פרק כפיים נשיאת בהלכות וראה ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין (הלכות בקרוב" דינר וחצי דינרים
ד. אביו.19)הלכה יראנו שלא עת.20)שפוחד בכל לגנוב לו מצוי זה עלול21)אין אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
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לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד
ׁשהּוא אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה יתעּסק - לעּׂשֹותּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרים
אב מּכּבּוד ּגדֹול ּתֹורה ותלמּוד מצוה. ּבדבר חּיבים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָואביו

ֵָואם.
.„Èהׁשקני אּמֹו: לֹו ואמרה מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

מּפני ּתחּלה, אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים!
אביו. ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו ְְִִִִֶַָָׁשהּוא

.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכבֹוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו - מיתתּה לאחר אבל קּימת; ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,

הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי
אביו. ְִִָּככבֹוד
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ּבּתֹורה‡. האמּור ּומֹורה סֹורר ּבֹו2ּבן נתּפרׁשה הרי , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
הזהיר3סקילה ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא והיכן4; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על תאכלּו לא ְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹֹֹהזהיר?
ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת וזֹו ּדמים; ׁשפיכּות ׁשאינֹו5לידי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת אכילה על אּלא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנהרג
ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמּפי

ּברעבתנּות יין הּׁשֹותה - .6וסֹובא ְְְִֵֶַַַַָ
הרּבה·. ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ּבהם7אכילה ,8יׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה ּכּלן ׁשּיגנב9והן עד סקילה חּיב אינֹו . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבזֹול ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו חּוץ10מּׁשל ויׁשּתה ויאכל ; ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

אביו ּופחּותין11מרׁשּות ריקנין ׁשּכּלן ויאכל12ּבחבּורה ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו חי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּבּׂשר

מזּוג13אֹוכלים הּיין ויׁשּתה ׁשהּגרּגרנים14, ׁשֹותים.15ּכדר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדינרין חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל ּבמלּוגמא16והּוא זה מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ

לג17אחת חצי ויׁשּתה מּׁשל18, ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ
אביו ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל מּׁשל19אביו, ׁשּגנב אֹו ; ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבין20אחרים אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּפטּור זה הרי - אחרים אביו,21ּברׁשּות מּׁשל ּגנב אם וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אכילת והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
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אמו. בעל או אביו אשת כיבוד עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך
בן1) ומורה. סורר בן חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב האכילה תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

למי? שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו יחֿכא.2)סורר כא, דברים
כא).3) (שם ומת" באבנים עירו אנשי כל שם.4)"ורגמוהו ובביאורנו ה, פרק לעיל וראה ב. נו, ואף5)סנהדרין א. סג, שם

"כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו על לוקים שאין פי על
קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות (ספר שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא מפורש, לדבר,6)שהעונש זכר

המצוה: "משורשי רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו" בשר בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי בסיבת יעשו אדם בני חטאות שרוב אמרולפי וכן ויבעט", ישורון "וישמן

לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו כלל ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא ליך גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל
ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת היא ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם שהמזונות ... רעים
עד הנפש על החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו תורתינו תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר, עיסת

לגמרי...". אותה ויאבד והגבלות.7)שיחליאה בה.8)תנאים תימן: יד מסיני.9)בכתב למשה עד איש מפי איש שנתקבלה
וברש"י).10) א ע, (סנהדרין זו באכילה ימשיך לא וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר פוחד11)אבל שאינו

מאביו. וברש"י).12)שם ב עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה יש אם אבל בכך, להם13)שירגילוהו שאין
שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א) (עמוד שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים הואיל צרכו, כל לבשל שהות

מבושל. ואינו מבושל חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי מבושל. ואינו מזוג14)מבושל תימן: יד ובכתב במים.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג הוא אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג. ואינו

"הדינר16)הסובאים.15) י"ב: הלכה א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים ות"ת אלפים ארבעת שמשקלם
שעורות". עשרה שש משקל והמעה מעין הראשונה17)שש החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה היא כאילו הפסק, בלי אחת אכילה

פיו לתוך שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה שנתן עד
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה עשר18)כשיעור". שבעה משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן

ט"ו, פרק כפיים נשיאת בהלכות וראה ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין (הלכות בקרוב" דינר וחצי דינרים
ד. אביו.19)הלכה יראנו שלא עת.20)שפוחד בכל לגנוב לו מצוי זה עלול21)אין אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל



mixnnפב zekld - hay 'l iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּדבריהם] אפּלּו עברה אכילת [אֹו מּדבריהם אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור. -ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתֹורה ּדברי על ּבּה ׁשעבר זה יצא קֹולם. על אּלא אֹו22זֹו , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מצוה ּבדבר עם23ׁשאכלּה המכערת זֹו אכילה אכל ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מצוה ּבדבר עּמהם ׁשאֹוכל הרעה ׁשאכלֹו24החבּורה אֹו , ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבירּוׁשלים ׁשני אבלים25מעּׂשר ּבתנחּומי אכלֹו אפּלּו ,26 ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

אכלּה אם וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהיא
ׁשקצים ּוטרפֹות, ּבתענית28ּורמּׂשים27מּנבלֹות אכל אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ

מּדבריהם29צּבּור עברה מן30ׁשהיא ּפטּור זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
.31הּמיתה ִַָ

ׁשאכל‚. ּפי על אף ּבהמה, ּבּׂשר אכל ולא מאכל ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבּׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. - העֹוף מּבּׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה

העֹוף מּבּׂשר ּדינרים החמּׁשים והׁשלים חּיב.32ּבהמה, - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָ
ּפטּור - יין ׁשתה ולא מׁשקה ּכל .33ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ

חי„. יין וׁשתה חי ּבּׂשר קרי34אכל ׁשּזה ּפטּור; הּוא,35- ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבזה להּמׁש יכֹול אדם מליח36ואין ּבּׂשר אכל אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

למליחתֹו הּׁשליׁשי מּגּתֹו37ּבּיֹום יין ׁשתה אֹו ּפטּור;38, - ְְִִִִִִִַַַָָָָ
ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ְִֵֵֶֶָָָָָׁשאין

קטן‰. הּכתּוב ענׁש איׁש39לא וכן הּמצֹות. לכלל ּבא ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו - עצמֹו ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל

המכערת זֹו אכילה וׁשתה ּכיצד40ואכל הא מּפי41. ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה ּדין ׁשאין למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּׁשמּועה

ׁשּיּקיף עד ּׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד הּגיד42ויֹום ;43ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואינֹו עצמֹו ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשּיּקיף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

ְִָנסקל.
.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינן ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּכל

ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשּתתעּבר44מאחר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
חדׁשים45אׁשּתֹו ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה ּכי46ויהיה ונאמר: , ְְְְְֱֳִִִִִִֶֶַָָָָָֻ

אב ולא - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש הא47יהיה ּומֹורה. סֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּיׁשלים48למדּת קדם הּגיד ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשאם , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור זה הרי - חדׁשים .49ׁשלׁשה ְֲֳִֵֶָָָ
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית סֹורר50ּתחּלה זה ּבננּו להן: ואֹומרין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ויין ּבּׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומֹורה.

ואכל ׁשּגנב, ההתראהּבּמה אחר האמּורה אכילה .51אֹותּה ְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מלקּות, חּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוזֹו

אתֹו ויּסרּו מּׁשל52ׁשּנאמר: וגנב חזר אליהם. יׁשמע ולא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָאביו

ועּׂשרים ׁשלׁשה עליו53ׁשל ּומעידין עדים ׁשני ּומביאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ
ּבֹו ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ואכל היא54ׁשּגנב וזֹו . ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
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לסוף תורה ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של חטאו שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד להימשך
הבריות, את ומלסטם דרכים לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר (לזלול הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו,
אותו. מחייבים אין המכוערת האכילה אחרי להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב" ימות ואל זכאי ימות תורה: אמרה

ב).22) הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו בקול שבשמים"23)שאפילו אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
באכילתו. עבירה כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא והרי או24)(שם) מילה, וברית נישואין כגון מצוה, של בסעודה

קדשים. כו)25)אכילת יד, (דברים ככתוב מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה שני, מעשר ממעות שגנב
ובשכר". וביין ובצאן בבקר נפשך תאווה אשר בכל הכסף הלכות26)"ונתת לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל בבית סועדים שהיו

ח. הלכה י"ג פרק הם".27)אבל שקץ יאכלו "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, הארץ28)עופות על הרומשים שרצים הם
ובהלכות ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו ב הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע, (סנהדרין

ה. הלכה ה, פרק להתענות.29)שבועות הציבור על גוזר דין "ומדברי30)שבית ד: הלכה א, פרק תעניות בהלכות רבינו כדברי
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא צרה כל על להתענות ב.31)סופרים ע, שם).32)סנהדרין (רש"י ממנו כזית

במים.34)שם.33) מזוג חיים.35)בלתי כשהם ויין בשר לאכול נוהג אדם שאין (שער36)מקרה, החכם ואמר א. עמוד שם
תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): במלחו.37)השמים טעמו ונחלף הוא,38)שיצא מתוק ועדיין הגת מן יוצא כשהוא

דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין לשתייה טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח) תוסס שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו
הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים עליו שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה" ל"סורר שבנוגע שנייה,
יום". ארבעים שהה שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים, לעניין ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי. כדברי

א. משנה ו, פרק בעדויות שנה.39)ומקורו עשרה משלוש סח,40)פחות בסנהדרין (משנה איש ולא בן - סורר" "בן שנאמר:
בא.41)ב). לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל שיצא הזמן, השיער.42)מהו שיקיף עד תימן: יד שנאמר:43)בכתב שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש יהיה אלא44)וכי אינם שנה יג לפני שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
י. הלכה ב, פרק אישות בהלכות רבינו כדברי בלבד, שערות.45)שומא שתי שהביא אחרי מכירים46)ממנו, שאז לעיבורה,

הרה". הנה וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב היא, מעוברת הראוי47)אם ולא - "בן א. סט, סנהדרין
אב". למד.48)לקרותו אתה קודם49)מכאן הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו השמועה, מפי נתקבל שאם

נמצא: "אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו ממילא חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
ומורה סורר נעשה אינו שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף

ד.50)(שם). הלכה ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון אחרים,51)המוסמך עדים בפני הוריו, בו שהתרו
וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו וכתוב52)אבל ומורה, סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

(ראה הדם על תאכלו לא משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות שם מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים
ז לאו אלא, שבכללות, לאו על לוקים שאין א), הלכה המתחיללעיל דיבור ובתוספות א סג, (שם המלקות לעונש אזהרה משמש ה

נפשות.53)משום). דיני ואמו.54)הדן אביו

la` zekld - hay 'l iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הראׁשֹונים הּׁשנים היּו אפּלּו אחרֹונה. הם55עדּות ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּמא56האחרֹונים אֹותֹו ּבֹודקין עדּותן ׁשּמקּבלין ואחר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּקיף
ּדין ּבית הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָׁשלׁשה
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. ְְְְְְִִֵֶַָָָוסֹוקלין

ּבפניכם57הראׁשֹונים ׁשּלקה זהּו - זה ּבננּו ׁשּנאמר: .58. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Áואּמֹו אביו לֹו מחלּו ּדינֹו59ואם ׁשּיּגמר ּפטּור60קדם -61. ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

ּפטּור עת62- ּכל - הזקין אפּלּו ּברח, ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא

דם .63לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו ואביו64היה רֹוצה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו ְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - רֹוצה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו
סּומא אֹו אּלם אֹו חּגר אֹו ּגּדם מהן אחד היה ואּמֹו. אביו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָבֹו
ּבֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - חרׁש ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
ולא - ואמרּו חגרים; ולא - אתֹו והֹוציאּו גּדמים; ולא -ְְְְְְְְִִִִִָֹֹֹֹ

זה ּבננּו ולא65אּלמים; - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו סּומים; ולא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ
.66חרׁשים ְִֵ

.‡Èהּבת אבל ּומֹורה. סֹורר ּבן ׁשּיּסקל הּוא הּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגזרת
ּוׁשתּיה ּבאכילה להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבת67ּכאיׁש ולא - ּבן ׁשּנאמר: טמטּום68. ולא , ְְְְֱִֵֶֶַַֹֹֻ
.69ואנּדרֹוגינֹוס ְְְִַ

.·Èׁשּנקרע סֹורר70טמטּום ּבן נעּׂשה אינֹו - זכר ונמצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּיהיה עד - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּומֹורה.

התראה מּׁשעת .71ּבן ְְִֵַַָָ

.‚È?עליו מכריזין ּכיצד הכרזה. צרי ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבן
מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ּדין ּבבית יּׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכֹותבין

ּומֹורה סֹורר ּבן .72ׁשהיה ֵֵֶֶָָ
.„Èׁשּממֹונם ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבן

הּוא73ליֹורׁשיהן הרי - סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נכסיו ּכל .74יֹורׁש ְֵָָָ

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

la` zFkld¦§¥¤
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
ואפּלּו הּקרֹובים. על להתאּבל א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָתעּׂשה,
על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּכהן
ׁשהן זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּוגי
ׁשּלא ב) עּׂשה. מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמעין
ּבאהל. הּמת עם יּכנס ׁשּלא ג) לקרֹובים. ּגדֹול ּכהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹיּטּמא
לקרֹובים אּלא אדם לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹד)

ְִַּבלבד.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ואכלּתי‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים. על להתאּבל עּׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
אּלא הּתֹורה מן אבלּות ואין יי. ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּטאת
אבל הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַַָָָּביֹום
ׁשּנאמר ּפי על אף ּתֹורה. דין אינֹו - ימים הּׁשבעה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאר
ּתֹורה נּתנה - ימים ׁשבעת אבל לאביו וּיעּׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראשונים.55) לחייבו56)העדים האחרונים עם מצטרף הראשונים מן שאחד מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מלקות.57)מיתה". שחייבוהו א.58)הדיינים עא, ו.59)שם הלכה ח, פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו

דין.60) לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר דינו61)אפילו נגמר אם אבל דינו, נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
דין... לבית הביאוהו ולא למחול רצו "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא",
מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם דין לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו בהם: תלה שהכתוב

למלך). (משנה הנ"ל ה.62)בירושלמי הלכה לעיל כמבואר נפטר, היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, משנה63)שנשתנה
ב. עא, ולהאשימו.64)בסנהדרין דין לבית באצבעם.65)להביאו אותו שמראים רוצה66)משמע איני להם: אומר כשהבן

משמעו, בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים שאינו כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם בקולכם, לשמוע
וברש"י). א עמוד (שם דבריהם מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, ראה67)שבשעת הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא

ב. הלכה לעיל ומורה,68)בביאורנו סורר כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי "אמר הנוסח: ושם א. ע, שם
- אתנן בשביל לעבירה הבריות ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול הרגלה תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול

בת". ולא - בן היא: הכתוב גזירת אלא מספק.69)רש"י), עונשים ואין נקיבה, ספק זכר ספק ומצאו70)שניהם שניתחוהו
ב). קכו, בתרא לבבא (רשב"ם בגוף טמונים וביציו גידו נעשה71)את בן, ונמצא ההתראה, לפני נקרע היה אילו מזה, משמע

זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה. משעת הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס אולם ומורה, סורר בן
משעת בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת בהתאם וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע ואפילו גמור,

ג. הלכה ב, פרק נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש שנאמר72)הווייה" האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק לעיל והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, לקמן73)(דברים כמבואר
ט. הלכה ד, פרק מלכים הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי בניגוד ט. הלכה א, פרק אבל חושדים74)הלכות ואין

"לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב, מצינו וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו, נתן עיניו שמא בו
ליורשו וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין יהודה רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות כרם אל
הרג אשר אחיו בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו, את הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת

אחיוונ דם את לגאול כוונתם ואין בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים הם הרד"ק: ומפרש היורש" את גם שמידה
בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג הדם שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על לבבם נתחמם לא כי הנרצח,

שמח). ובהרוגי1)(אור שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה. ומקורה הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת
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הראׁשֹונים הּׁשנים היּו אפּלּו אחרֹונה. הם55עדּות ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּמא56האחרֹונים אֹותֹו ּבֹודקין עדּותן ׁשּמקּבלין ואחר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּקיף
ּדין ּבית הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָׁשלׁשה
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. ְְְְְְִִֵֶַָָָוסֹוקלין

ּבפניכם57הראׁשֹונים ׁשּלקה זהּו - זה ּבננּו ׁשּנאמר: .58. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Áואּמֹו אביו לֹו מחלּו ּדינֹו59ואם ׁשּיּגמר ּפטּור60קדם -61. ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

ּפטּור עת62- ּכל - הזקין אפּלּו ּברח, ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא

דם .63לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו ואביו64היה רֹוצה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו ְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - רֹוצה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאינֹו
סּומא אֹו אּלם אֹו חּגר אֹו ּגּדם מהן אחד היה ואּמֹו. אביו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָבֹו
ּבֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - חרׁש ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
ולא - ואמרּו חגרים; ולא - אתֹו והֹוציאּו גּדמים; ולא -ְְְְְְְְִִִִִָֹֹֹֹ

זה ּבננּו ולא65אּלמים; - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו סּומים; ולא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ
.66חרׁשים ְִֵ

.‡Èהּבת אבל ּומֹורה. סֹורר ּבן ׁשּיּסקל הּוא הּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגזרת
ּוׁשתּיה ּבאכילה להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבת67ּכאיׁש ולא - ּבן ׁשּנאמר: טמטּום68. ולא , ְְְְֱִֵֶֶַַֹֹֻ
.69ואנּדרֹוגינֹוס ְְְִַ

.·Èׁשּנקרע סֹורר70טמטּום ּבן נעּׂשה אינֹו - זכר ונמצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּיהיה עד - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּומֹורה.

התראה מּׁשעת .71ּבן ְְִֵַַָָ

.‚È?עליו מכריזין ּכיצד הכרזה. צרי ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבן
מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ּדין ּבבית יּׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכֹותבין

ּומֹורה סֹורר ּבן .72ׁשהיה ֵֵֶֶָָ
.„Èׁשּממֹונם ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבן

הּוא73ליֹורׁשיהן הרי - סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נכסיו ּכל .74יֹורׁש ְֵָָָ

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

la` zFkld¦§¥¤
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
ואפּלּו הּקרֹובים. על להתאּבל א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָתעּׂשה,
על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּכהן
ׁשהן זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּוגי
ׁשּלא ב) עּׂשה. מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמעין
ּבאהל. הּמת עם יּכנס ׁשּלא ג) לקרֹובים. ּגדֹול ּכהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹיּטּמא
לקרֹובים אּלא אדם לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹד)

ְִַּבלבד.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ואכלּתי‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים. על להתאּבל עּׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
אּלא הּתֹורה מן אבלּות ואין יי. ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּטאת
אבל הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַַָָָּביֹום
ׁשּנאמר ּפי על אף ּתֹורה. דין אינֹו - ימים הּׁשבעה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאר
ּתֹורה נּתנה - ימים ׁשבעת אבל לאביו וּיעּׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראשונים.55) לחייבו56)העדים האחרונים עם מצטרף הראשונים מן שאחד מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מלקות.57)מיתה". שחייבוהו א.58)הדיינים עא, ו.59)שם הלכה ח, פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו

דין.60) לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר דינו61)אפילו נגמר אם אבל דינו, נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
דין... לבית הביאוהו ולא למחול רצו "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא",
מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם דין לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו בהם: תלה שהכתוב

למלך). (משנה הנ"ל ה.62)בירושלמי הלכה לעיל כמבואר נפטר, היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, משנה63)שנשתנה
ב. עא, ולהאשימו.64)בסנהדרין דין לבית באצבעם.65)להביאו אותו שמראים רוצה66)משמע איני להם: אומר כשהבן

משמעו, בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים שאינו כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם בקולכם, לשמוע
וברש"י). א עמוד (שם דבריהם מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, ראה67)שבשעת הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא

ב. הלכה לעיל ומורה,68)בביאורנו סורר כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי "אמר הנוסח: ושם א. ע, שם
- אתנן בשביל לעבירה הבריות ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול הרגלה תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול

בת". ולא - בן היא: הכתוב גזירת אלא מספק.69)רש"י), עונשים ואין נקיבה, ספק זכר ספק ומצאו70)שניהם שניתחוהו
ב). קכו, בתרא לבבא (רשב"ם בגוף טמונים וביציו גידו נעשה71)את בן, ונמצא ההתראה, לפני נקרע היה אילו מזה, משמע

זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה. משעת הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס אולם ומורה, סורר בן
משעת בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת בהתאם וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע ואפילו גמור,

ג. הלכה ב, פרק נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש שנאמר72)הווייה" האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק לעיל והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, לקמן73)(דברים כמבואר
ט. הלכה ד, פרק מלכים הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי בניגוד ט. הלכה א, פרק אבל חושדים74)הלכות ואין

"לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב, מצינו וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו, נתן עיניו שמא בו
ליורשו וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין יהודה רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות כרם אל
הרג אשר אחיו בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו, את הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת

אחיוונ דם את לגאול כוונתם ואין בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים הם הרד"ק: ומפרש היורש" את גם שמידה
בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג הדם שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על לבבם נתחמם לא כי הנרצח,

שמח). ובהרוגי1)(אור שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה. ומקורה הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת
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ימי ׁשבעת ליּׂשראל להם ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתחּדׁשה
הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות

ּכל·. אבל הּגֹולל. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאימתי
ׁשהאבל הּדברים מן ּבדבר אסּור אינֹו - הּמת נקּבר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזמן

ט ּומּפני ּבהן. טרםאסּור הּילד ּכׁשּמת וס ּדוד רחץ זה עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ִֵֶָׁשּיּקבר.

מאימתי‚. להּקבר, אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי
ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולסּפר עליהן להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל לׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּיתיאׁשּו

אֹותן. ְִִָֹמּלגנב
מּׁשּנתיאׁשּו„. - רעה חּיה ׁשאכלּתּו מי אֹו ּבּנהר ׁשּטבע ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמי

ׁשּיּמצא עד לֹו מֹונין אין - איברים איברים מצאּוהּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבּקׁש.
מּלבּקׁש. יתיאׁשּו אֹו ורּבֹו ְְְֲִִֵַָֹֻראׁשֹו

ואינם‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מתחילין מּללּוֹותֹו ּפניהן ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיֹודעים

להתאּבל. ּומתחילין ּוׁשלׁשים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵַַָלמנֹות
.Âׁשלׁשים ׁשהה ׁשּלא וכל עליהן. מתאּבלין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנפלים

אין - ׁשלׁשים ּביֹום מת אפּלּו נפל. זה הרי - ּבאדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָיֹום
עליו. ְְִִַָָמתאּבלין

.Êאפּלּו ּגמּורים, חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי נֹודע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָואם
עליו. מתאּבלים - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְִִֵֶַַַָָמת

.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
ׁשּכלּו ּפי על אף מרּסס אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי ׁשלׁשים, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻלאחר
ולא עליהן, מתאּבלין ואין נפל; זה הרי - חדׁשיו ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹו

עּמהם. ְְִִִֶַָמתעּסקין
.Ë,הּמל ּבדין ׁשּנהרגּו ּפי על אף מלכּות, הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

עליהן, מתאּבלין אּלּו הרי - להרגן רׁשּות לֹו נתנה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוהּתֹורה
ּבקברי ונקּברין ,לּמל ּוממֹונם ּדבר, ּכל מהן מֹונעין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין
עליהן, מתאּבלין אין - ּדין ּבית הרּוגי ּכל אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאבֹותיהן.
עם נקּברין ואין ּבּלב. אּלא אנינּות ׁשאין אֹוננין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבל

ליֹורׁשיהם. ּוממֹונם הּבּׂשר, ׁשּיתאּכל עד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבֹותיהן
.Èעל ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעּׂשּית יּׂשראל ּבכלל נכללין ואין צּוארן, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמצֹות
ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות ּובכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצֹות
האּפיקֹורֹוסין וכן לעצמן, חֹורין ּכבני הן הרי אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמדרׁשֹות,
אּלא עליהן; מתאּבלין אין אּלּו ּכל - והּמֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[והּמּומרים]
לבנים ּומתעּטפים לבנים לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאחיהם
הּקדֹוׁש ׁשל ּׂשֹונאיו אבדּו ׁשהרי ּוּׂשמחים, וׁשֹותים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָואֹוכלים
אּׂשנא. יי מּׂשנאי הלֹוא אֹומר: הּכתּוב ועליהם הּוא. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּברּו

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ואין עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואין

ּכבֹוד ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים, ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,
ונפל לּגג ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד זהּו ואי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלחּיים.
ׁשעלה ראּוהּו הּגג! לראׁש עֹולה הריני האֹומר: אּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹומת,
ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל מצר, ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּיד
אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק ראּוהּו אם אבל לדעת. עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאּבד
הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - סיפֹו ּגב על ּומׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרּוג

דבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ׁשני 1ּפרק
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ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
האיׁש ׁשּיתאּבל ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו ואחיו ּובּתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
אחיו על ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנּׂשּואה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מאּמֹו. ׁשהן אחֹותֹו ְֲִֵֵֶַועל
מאּמֹו,·. ואחֹותֹו לאחיו מּטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאפּלּו

הּוא מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף הּנּׂשּואה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָולאחֹותֹו
הּוא הרי - מאביו הּנּׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן.

ּתֹורה. דין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

נׁשּתחרר אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן ּכלל. עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמתאּבל
- ארּוסה אׁשּתֹו וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ואּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
ולא אֹוננת לא היא וכן אֹונן, ולא עליה מתאּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאינֹו

עליו. ְִֶֶַָָמתאּבלת
מתאּבל„. זה הרי - עליהן להתאּבל חּיב ׁשהּוא קרֹובים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל

אֹו ּבנֹו ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָעּמהם
אבלּות ולנהג ּבנֹו ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹאחי
הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו - ּבפניו ׁשּלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפניו;

אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף הּנּׂשּואה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה, ועל אביה על אּלא קרֹובים; ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמתאּבל
מי ּכיצד? ּבפניה. עליהן אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג מּטתֹו ּכֹופה - חמֹותֹו אֹו חמיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמת
אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ּבפניה. ׁשּלא לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּבפניה,
ּכגֹון קרֹובים, ׁשאר אבל ּבפניו. אבלּות נֹוהגת - ְְְְֲֲֲִֵֶֶָָָָָחמֹותּה
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. על זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת ׁשּמתה ּכגֹון קרֹובתֹו, ּבעל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָקרֹובֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהן. להתאּבל חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
.Âמּפני הּטמאה לֹו נדחית ׁשהרי אבלּות, מצות חמּורה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּכּמה

אם ּכי ׁשּנאמר: עליהן. ויתאּבל עּמהן ׁשּיתעּסק ּכדי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקרֹוביו,
עּׂשה; מצות - יּטּמא לּה וגֹומר, לאּמֹו אליו, הּקרב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלׁשארֹו
ּדברים ּבּמה ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין - להּטּמא רצה לא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשאם
הּכהנֹות, אבל הּטמאה; על ׁשהזהרּו ּבזכרים, ְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָֹֻֻאמּורים?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באבלם דין בית להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו ביום שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
ושאר עימו מתעסקים איך - לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים והמומרים ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם.

אבלו. מיטמא1)דברי שהכהן הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים תורה. דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי
בסוף הכהנים קרובי נקברים ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים שהטומאה חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם.

ביתֿהקברות.

la` zekld - xc` '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להּטמא מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻהֹואיל
מּטּמאֹות. לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלּקרֹובים;

.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו
לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא
ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות

להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
עּמּה. לאחרים מּטּמא אינֹו - יּטּמא לּה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרֹוביו.
ּפלֹוני עצמֹות אלּקט אבי, על ונטמאתי הֹואיל יאמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
צרי - מת לֹו ׁשּמת ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני. ּבקבר אּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו
לבית יּכנס ׁשּלא ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלהּזהר

מתֹו. ּכׁשּיקּבר אחרים ּבקברֹות יּטּמא ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּקברֹות

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל
אׁשּתֹו2ּבּתֹורה לֹוקה.3אֹו זה הרי - והתראה ּבעדים , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו. יּטּמא לא לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות4הּמאהיל ׁשאר ואחד הּמת ואחד הּנֹוּׂשא. אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּמת מן ּבעּמיו5הּפֹורׁשֹות יּטּמא לא לנפׁש ׁשּנאמר: ּוכבר6. . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מת טמאת ּבהלכֹות הּמת7ּפרׁשנּו מן המטּמאין ּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

מּדבריהם אֹו הּתֹורה .8מן ְִִִֵֶַָ
ּבקבר·. הּכהן נגע אם הּוא9וכן נֹוגע אבל לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

טמאת ּבהן ׁשּמּטּמא ּפי על אף ּבמת, ׁשּנגעּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבבגדים
.10ׁשבעה ְִָ

לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן
אחר ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּבארנּו11אף ּוכבר .12 ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלו1) אמות ארבע תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן בשגגה. הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ לצאת לכהן מותר מצוה דבר לאיזה אֿג,2)לטומאה. כא, ויקרא

להם. להיטמא ז.3)שמצווה הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא שהמת4)שמצווה כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך והוא השמים, כיפת תחת המטמא5)בחוץ המת מן כזית או המת, מן דם רביעית כגון,

הקב. רובע כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן שלם, הד6)כמת את לרבות "מניין כהנים: לומרתורת תלמוד ם
את לרבות - אליהם ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות את לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש,

ממנו". הפורשות ב.7)הטומאות וכמה8)פרק מחיים, הגוף מן יצא כמה ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון
ג פרק מכות ובתוספתא לוקה. אינו סופרים מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן, י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא
בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר שאין וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל "זה שנינו: י הלכה

כ"א. הלכה ד, הלכה9)פרק ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל, במגע מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה שם ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר: ט"ו,

הלכה10) ז, פרק נזירות הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת, בכל - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
כמבואר כלל, מטמאים אינם ובאוהל במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה לעיל כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח,

י"ג. הלכה ה, פרק מת טומאת עד11)בהלכות נטהר ולא האוהל נטמא שהרי אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) (שם, אמרה והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר ככתוב הפרה, מאפר עליו שיזו

י"ב.12) הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות



פה la` zekld - xc` '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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להּטמא מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻהֹואיל
מּטּמאֹות. לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלּקרֹובים;

.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו
לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא
ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות

להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
עּמּה. לאחרים מּטּמא אינֹו - יּטּמא לּה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרֹוביו.
ּפלֹוני עצמֹות אלּקט אבי, על ונטמאתי הֹואיל יאמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
צרי - מת לֹו ׁשּמת ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני. ּבקבר אּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו
לבית יּכנס ׁשּלא ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלהּזהר

מתֹו. ּכׁשּיקּבר אחרים ּבקברֹות יּטּמא ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּקברֹות

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל
אׁשּתֹו2ּבּתֹורה לֹוקה.3אֹו זה הרי - והתראה ּבעדים , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו. יּטּמא לא לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות4הּמאהיל ׁשאר ואחד הּמת ואחד הּנֹוּׂשא. אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּמת מן ּבעּמיו5הּפֹורׁשֹות יּטּמא לא לנפׁש ׁשּנאמר: ּוכבר6. . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מת טמאת ּבהלכֹות הּמת7ּפרׁשנּו מן המטּמאין ּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

מּדבריהם אֹו הּתֹורה .8מן ְִִִֵֶַָ
ּבקבר·. הּכהן נגע אם הּוא9וכן נֹוגע אבל לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

טמאת ּבהן ׁשּמּטּמא ּפי על אף ּבמת, ׁשּנגעּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבבגדים
.10ׁשבעה ְִָ

לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן
אחר ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּבארנּו11אף ּוכבר .12 ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלו1) אמות ארבע תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן בשגגה. הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ לצאת לכהן מותר מצוה דבר לאיזה אֿג,2)לטומאה. כא, ויקרא

להם. להיטמא ז.3)שמצווה הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא שהמת4)שמצווה כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך והוא השמים, כיפת תחת המטמא5)בחוץ המת מן כזית או המת, מן דם רביעית כגון,

הקב. רובע כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן שלם, הד6)כמת את לרבות "מניין כהנים: לומרתורת תלמוד ם
את לרבות - אליהם ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות את לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש,

ממנו". הפורשות ב.7)הטומאות וכמה8)פרק מחיים, הגוף מן יצא כמה ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון
ג פרק מכות ובתוספתא לוקה. אינו סופרים מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן, י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא
בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר שאין וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל "זה שנינו: י הלכה

כ"א. הלכה ד, הלכה9)פרק ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל, במגע מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה שם ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר: ט"ו,

הלכה10) ז, פרק נזירות הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת, בכל - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
כמבואר כלל, מטמאים אינם ובאוהל במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה לעיל כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח,

י"ג. הלכה ה, פרק מת טומאת עד11)בהלכות נטהר ולא האוהל נטמא שהרי אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) (שם, אמרה והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר ככתוב הפרה, מאפר עליו שיזו

י"ב.12) הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות



`laפו zekld - xc` '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הּטמאה להן ׁשּתּכנס האהלים מהן13ּכל ׁשּתצא ודין14אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
והּפרעֹות הּטמאה15הּסככֹות את הּמביאין הּדברים וכל ,16 ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

הּטמאה ּבפני זה17והחֹוצצין ואי ּתֹורה ּדין מהן זה ואי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּדבריהן מת18מהן טמאת ּבהלכֹות הּכל ּבארנּו,19- וׁשם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻ

ּבאהל מטּמאין ּכֹוכבים עֹובדי קברֹותיהם20ׁשאין ּולפיכ , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
קברֹותיהם21טהֹורים על ולדר לׁשם לּכנס לכהן ּומּתר ,22. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע אּלא אסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻואינֹו
.23ׁשם ָ

ואחר„. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן
ּכדי ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; - ויצא קפץ אם ּבֹו: התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע

מקּדׁש24הׁשּתחויה טמאת ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו זה25, הרי - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּכל על ּבֹו התרּו אם ויצא, ונכנס וחזר ויצא, נכנס ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָלֹוקה.
ּבמת נגע אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה - ופעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּפעם

ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש ּבֹו, ּפעמים26והתרּו מאה אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ואחת אחת ּכל על לֹוקה ׁשהיה27- אֹו ּפרׁש, ולא נֹוגע היה . ְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהתרּו ּפי על אף אחרים, ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעֹומד
ועֹומד מחּלל ׁשהרי אחת; אּלא לֹוקה אינֹו - ּפעמים ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו

ּפרׁש ׁשּלא זמן .28ּכל ְֵֶַַָֹ
הּכהן‰. הרי - מזידין ׁשניהם היּו אם הּכהן: את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהמטּמא

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ;29לֹוקה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹ
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

.30לֹוקה ֶ
.Âּולאּמֹו לאביו ׁשּנאמר: לּקרֹובים; מּטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

ּבאהל הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא. קרֹוביו;31לא אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
יבא לא מת נפׁשת ּכל ועל ׁשהּוא32ׁשּנאמר: למדּת, הא . ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

יּטּמא ּבלא וחּיב יבא ּבלא -33חּיב נּׂשא אֹו נגע ּכיצד? . ְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
אֹו הּמת; עליו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה

לׁשּדה ּומגּדל34ׁשּנכנס ּופרע35ּתבה חברֹו ּובא ּגג36, עליו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לֹוקה זה הרי - ּכאחד ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשּדה,

יּטּמא לא ּומּׁשּום יבא לא מּׁשּום .37ׁשּתים: ְִִִִַַָָֹֹֹ
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מעץ,13) הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד, הנעשים אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו שיצאה פי על שאף
עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע קוראו הטומאה14)והכתוב ומשיצאה לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל שאין

מטמאים אינם אלה כל בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה אוהל והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו
האדם כשהיהאת טהור, הוא הרי ממנו הטומאה וכשיצאה כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת שהטומאה בשעה אלא

הטומאה. הכנסת הארץ,15)לפני על הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ; על הסוככים האילנות שריגי - סככות
(שעושים בינונית מעזיבה לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם
י"ג, פרק מת טומאת (הלכות חוצצות ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן אלא מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים,

ב). בטומאה.16)הלכה נגעו שלא פי על אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על האהילו אם17)שאם
הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם לפי מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או ואדם תחתיהם, הטומאה

ג). הלכה (שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ, גבם הטומאה,18)על בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
הלכה י"ב, ופרק ב הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו: שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים

י"ג.19)א). הלכה א, בחלל20)פרק נוגע "וכל יט) לא, (במדבר מדין במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע אלא
אוהל". שם הזכיר ולא המת.21)תתחטאו" על מאהיל שהוא מפני אלא מטמא הקבר נטמא22)שאין לא באהלם שהנוגע

וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית עומד שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי א) סא, (יבמות
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם קבלה23)לשואליו, זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות

י"ג). הלכה (שם (דברי24)הוא" חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות וישתחוו, הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, לוקין25)הימיםֿב שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות הלכות והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות

פורש, ואינו מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין לאו על
בביאורנו וראה ל), הלכה י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות הריטב"א פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי

א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה. אחר יישוב ה פרק נזירות לנגיעתו.26)להלכות א.27)סמוך מב, נזיר
נחשב28) הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד", מחולל שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא ב. עמוד שם

שם). (רש"י וחלה חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
אדם כל למת, מחובר שהוא שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר המת מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות
נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב טומאת אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש אבל ימים, שבעת יטמא בו שיגע

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום כאן אין בו והתרו על29)במת לוקים ואין הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
שהכהן במקום מונחת הטומאה אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה לא שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו
(רדב"ז). ממש בו אין ומסייע מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר חבירו אין שם, להגיע יכול בעצמו

הכהן30) שהיה כגון יטמא, לא קורא אתה שאין בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא לקרוא: ואפשר יטמא, לא ְִִֵַַַָָשנאמר:
מזיד, הכהן שהיה יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את יטמא לא בו קרא עוברשוגג, אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין ְְִֵֵַַַָ

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות בתוספתא הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על כשהמת31)הוא
בלבד.32)באוהל. יטמא" "לא על אלא הוזהר, שלא הדיוט לכוהן יטמא".33)בניגוד "לא כעין34)משום עשוייה מרכבה

צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: מפרש ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה הטומאה.35)ארון. ובין בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
וגילה.36) מעשה37)סתר עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר, שלא בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר, ַָ

כדרכו, נכנס אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות ובהלכות שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג, (נזיר

la` zekld - xc` '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמּקדם ּבֹו38נטמא התרּו אם לאהל, נכנס ּכ -39ואחר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
הּביאה על אף .40לֹוקה ִֶַַַָ

.Áאפּלּו לֹו. מּטּמא זה הרי - ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
ּולקברֹו לֹו להּטּמא חּיב ּגדֹול מצוה?41ּכהן מת זהּו ואי . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדבר קֹוברין. לֹו ואין ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיּׂשראל 42אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה ּכׁשהיה43זה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו ואין ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
מת זה אין - אֹותֹו עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָעֹונה;

ּבֹו ויעסקּו ויבֹואּו לאחרים יקרא אּלא .44מצוה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
.Ëּופג ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן יתעּסקהיּו - מצוה ּבמת עּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹולם קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשאין לפי הּנזיר, ּבֹו45ּבֹו יּטּמא ואל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

וכהן ּגדֹול ּכהן היה הדיֹוט. ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכהן,
ההדיֹוט יּטּמא - -46הדיֹוט ּבמעלה חברֹו את הּקֹודם וכל . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטמאה ּוסגן47מתאחר מלחמה48. מׁשּוח ּבמת49עם ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסגן יּטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יּטּמא - .50מצוה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָ

.Èעּׂשאּוהּו51נּׂשיא ּכהנים. אפּלּו לֹו, מּטּמאין הּכל - ׁשּמת ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל52ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו .53אֹוננין ְִָָ
.‡Èאמר ׁשּנאמר: מת. טמאת על הזהרּו לא אהרן ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻּבנֹות

אהרן ּבנֹות ולא - אהרן ּבני הּכהנים החללים54אל וכן .55 ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹ
ּבכהּונם ׁשּיהיּו עד - אהרן ּבני ׁשּנאמר: להּטּמא. .56מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי - קטן ואם57ּכהן . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
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נגע וכאילו הוא, טומאה מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או חוטמו שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו
יבוא" "לא איסור ואין יטמא" "לא משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד ביאה משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו
אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה לאוהל שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר גדול, בכהן זה וכל עליו. חל

בלבד. ייטמא" "לא על אלא מוזהר נשאו.38)שאינו או במת יבוא".39)שנגע "לא מהטומאה40)משום שפירש שמאחר
יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכוהן אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה, על גם לוקה הקודמת
לו הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו אם כי

מתרינן. מאי משום המתחיל דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה א.41)(רדב"ז), מז, בנזיר תימן:42)משנה יד בכתב
(=יש43)ודבר. שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא "לנפש דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

הכתוב במה - יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד שם ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
אלא דין... אינו לקרובים מיטמא שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט... כהן ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר?

מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא ולאביו מדבר, הכתוב אותו44)בקרובים עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה". מת זה שמשון45)אין כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן נזיר היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם

א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו הדיוט, לכוהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא קדושתו אין -ַַָ
אינה אביו, ידי על נזיר והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו תורה זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק נזירות הלכות וראה הקבלה. מפי הלכה י"ג.46)אלא הלכה ז, פרק נזירות הלכות והשווה א, מז, נזיר
ומרובה47) בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים: מעלות שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש כלי ובהלכות

קודם וזה מלחמה, משוח לכוהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם קרי מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
רבינו ולמדו שם בהוריות אינו זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש גם רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן
קודם שקתליקון הרי גדול, לכוהן נותן וקתליקון לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים בירושלמי שאמרו ממה גם

ב והוא הדיוטלאמרכל. לכוהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר, לראש - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן ין
הכהנים. הגדול48)משאר הכהן לימין ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה כמו הגדול, הכהן תחת אותו שממנים

ט"ז). הלכה (שם בֿד,49)תמיד כ, דברים ראה המלחמה, בשעת העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן אותו שמושחים
א. הלכה ז, פרק מלכים הלכות ומשמש50)ולקמן הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע שאם הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות ב מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח ואילו ראש51)תחתיו,
מקום". בכל נשיא החכמים אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה א, פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין,

כשנפטר52) אמרו: א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י: ומפרש נשיא" "דמית ב ע, פסחים
כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה נשיא של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי: רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין לפי מצוה",
הייתי "אלמלי אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות כהן חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו

לו". מיטמא הייתי תם רבינו לקמן53)כשנפטר המבואר האונן כדין יין, שותים ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
"אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו בשר ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם, ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק
אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם למה אתם אבלים

למחר". ב.54)והקריבו לה, לכהן.55)קידושין מגרושה "אבל56)שנולדו י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה
בכיהונם", שיהיו עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים אל אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
תלמוד מומים, בעלי לרבות ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים? יכול אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו
שהרי קדשים, באכילת שאסור לחלל בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין בכיהונם הם שהרי אהרן", בני לומר
י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות (הלכות דבר" לכל "כזר הוא

ח. שם.57)הלכה כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים להזהיר - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות



פז la` zekld - xc` '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמּקדם ּבֹו38נטמא התרּו אם לאהל, נכנס ּכ -39ואחר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
הּביאה על אף .40לֹוקה ִֶַַַָ

.Áאפּלּו לֹו. מּטּמא זה הרי - ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
ּולקברֹו לֹו להּטּמא חּיב ּגדֹול מצוה?41ּכהן מת זהּו ואי . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדבר קֹוברין. לֹו ואין ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיּׂשראל 42אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה ּכׁשהיה43זה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו ואין ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
מת זה אין - אֹותֹו עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָעֹונה;

ּבֹו ויעסקּו ויבֹואּו לאחרים יקרא אּלא .44מצוה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
.Ëּופג ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן יתעּסקהיּו - מצוה ּבמת עּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹולם קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשאין לפי הּנזיר, ּבֹו45ּבֹו יּטּמא ואל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

וכהן ּגדֹול ּכהן היה הדיֹוט. ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכהן,
ההדיֹוט יּטּמא - -46הדיֹוט ּבמעלה חברֹו את הּקֹודם וכל . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטמאה ּוסגן47מתאחר מלחמה48. מׁשּוח ּבמת49עם ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסגן יּטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יּטּמא - .50מצוה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָ

.Èעּׂשאּוהּו51נּׂשיא ּכהנים. אפּלּו לֹו, מּטּמאין הּכל - ׁשּמת ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל52ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו .53אֹוננין ְִָָ
.‡Èאמר ׁשּנאמר: מת. טמאת על הזהרּו לא אהרן ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻּבנֹות

אהרן ּבנֹות ולא - אהרן ּבני הּכהנים החללים54אל וכן .55 ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹ
ּבכהּונם ׁשּיהיּו עד - אהרן ּבני ׁשּנאמר: להּטּמא. .56מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי - קטן ואם57ּכהן . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נגע וכאילו הוא, טומאה מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או חוטמו שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו
יבוא" "לא איסור ואין יטמא" "לא משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד ביאה משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו
אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה לאוהל שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר גדול, בכהן זה וכל עליו. חל

בלבד. ייטמא" "לא על אלא מוזהר נשאו.38)שאינו או במת יבוא".39)שנגע "לא מהטומאה40)משום שפירש שמאחר
יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכוהן אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה, על גם לוקה הקודמת
לו הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו אם כי

מתרינן. מאי משום המתחיל דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה א.41)(רדב"ז), מז, בנזיר תימן:42)משנה יד בכתב
(=יש43)ודבר. שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא "לנפש דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

הכתוב במה - יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד שם ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
אלא דין... אינו לקרובים מיטמא שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט... כהן ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר?

מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא ולאביו מדבר, הכתוב אותו44)בקרובים עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה". מת זה שמשון45)אין כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן נזיר היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם

א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו הדיוט, לכוהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא קדושתו אין -ַַָ
אינה אביו, ידי על נזיר והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו תורה זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק נזירות הלכות וראה הקבלה. מפי הלכה י"ג.46)אלא הלכה ז, פרק נזירות הלכות והשווה א, מז, נזיר
ומרובה47) בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים: מעלות שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש כלי ובהלכות

קודם וזה מלחמה, משוח לכוהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם קרי מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
רבינו ולמדו שם בהוריות אינו זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש גם רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן
קודם שקתליקון הרי גדול, לכוהן נותן וקתליקון לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים בירושלמי שאמרו ממה גם

ב והוא הדיוטלאמרכל. לכוהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר, לראש - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן ין
הכהנים. הגדול48)משאר הכהן לימין ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה כמו הגדול, הכהן תחת אותו שממנים

ט"ז). הלכה (שם בֿד,49)תמיד כ, דברים ראה המלחמה, בשעת העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן אותו שמושחים
א. הלכה ז, פרק מלכים הלכות ומשמש50)ולקמן הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע שאם הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות ב מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח ואילו ראש51)תחתיו,
מקום". בכל נשיא החכמים אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה א, פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין,

כשנפטר52) אמרו: א הלכה ז, פרק נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י: ומפרש נשיא" "דמית ב ע, פסחים
כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה נשיא של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי: רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין לפי מצוה",
הייתי "אלמלי אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות כהן חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו

לו". מיטמא הייתי תם רבינו לקמן53)כשנפטר המבואר האונן כדין יין, שותים ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
"אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו בשר ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם, ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק
אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם למה אתם אבלים

למחר". ב.54)והקריבו לה, לכהן.55)קידושין מגרושה "אבל56)שנולדו י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה
בכיהונם", שיהיו עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים אל אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
תלמוד מומים, בעלי לרבות ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים? יכול אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו
שהרי קדשים, באכילת שאסור לחלל בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין בכיהונם הם שהרי אהרן", בני לומר
י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות (הלכות דבר" לכל "כזר הוא

ח. שם.57)הלכה כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים להזהיר - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
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להפריׁשֹו עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להּטּמא .58ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבקדּׁשה לחּנכֹו צרי אביו .59אבל ְְְֲִִִַָָָָֻ

.‚Èלטמאה ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופּׂש ׁשּנכנס60מת ּכהן וכל . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ
נכנס אם וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַלתֹו

הּפרס לארץ61לבית חּוצה יצא אֹו ּבדם62, ׁשּנטמא אֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּובדֹופק63ּתבּוסה ּבגֹולל אֹו אֹותֹו64, מּכין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל אבֹות ׁשהן מּפני מרּדּות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּכת
מת טמאת לֹוקה65ּבהלכֹות - הּקברֹות לבית נכנס אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻ

הּתֹורה .66מן ִַָ
.„Èלארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להּטּמא לכהן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר

ׁשהל ּכגֹון היא. אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
ּתֹורה ללמד אֹו אּׁשה מי67לּׂשא ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף . ְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ללמד. זֹוכה אדם הּכל מן לא - יּׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּילּמדּנּו
הּברּיֹות לכבֹוד מּדבריהם ּבטמאה מּטּמא ּכיצד?68וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לנחמֹו. ׁשם אחריו הֹולכין הּכל - הּפרס ּבבית ׁשהל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
מדּלגין מלכי69וכן לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבינם70יּׂשראל להבחין ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי מלכי ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
למקֹומן ּכבֹודן ּכׁשּיחזר יּׂשראל מלכי ּכּיֹוצא71לבין ּכל וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

העֹובדי עם לדּון ּדבריהם ׁשל ּבטמאה מּטּמא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבזה.
ּולערער מּידם72ּכֹוכבים מּציל ׁשהּוא מּפני וכן73עּמהן, . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבזה ּכּיֹוצא .74ּכל ֵֶַָֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

עיניו‡. מאּמצין הּוא: ּכ ּובקבּורה ּבמתים יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמנהג

את ּופֹוקקין לחייו. את קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשל
ּבּׂשמים. ּבמיני אֹותֹו וסכין אֹותֹו. ׁשּמדיחין אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָנקביו
ׁשל ּבחּוט ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִִִִִֶַַָוגֹוזזין
ּבסּודר חכמים ונהגּו יקרים. דמיהן יהיּו ולא לבנים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
הּמזהבין·. ּובגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

הרּוח, גּסּות ׁשּזהּו ׁשּביּׂשראל; לנּׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרקּומין,
על הּמת את וסֹובלין ּכֹוכבים. עֹובדי ּומעּׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהׁשחתה,

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף
ּתּפסק‚. ׁשּמא הּסנּדל, ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוּׂשאי

הּמצוה. מן מתעּכב ונמצא מהן, אחד ׁשל מּסנּדלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרצּועה
הּמערה,„. ּבצד ּכּו ועֹוּׂשין מערֹות, ּבעפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוחֹופרין

והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
אֹומרין אֹותֹו והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר להן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעליו.

ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום. ל ּבׁשלֹום.לֹו: אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּקבר. על נפׁש ּובֹונין הּקברֹות, ּבית ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצּינין
ׁשּדבריהם קברֹותיהם, על נפׁש להם ּבֹונים אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהּצּדיקים

הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר. לכל ּכחי הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס

על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות. ׁשעה עד הּמלח, על ולא החל על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּטילין
לנר דֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי - ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע
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כ"ז.58) הלכה י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו מצווה דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
כ"ח.59) הלכה שם רבינו וכדברי דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום המצוות, כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
ירגישו60) ולא ויאהילו יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו לו, להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.

מחיצות עשו לא אם אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע קריאת הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה
פרץ. המתחיל דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז). שם בסוטה כמבואר להיכר, קבר61)סביבותיו בה שנחרש שדה

י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם התגלגלה שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא בעפרה, עצמות ואבדו
א). י"א).62)משנה הלכה י"א, פרק מת טומאת והלכות ב טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה תערובת.63)שגזרו לשון

ב). משנה ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה מחיים רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם גולל64)שזב
שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען שהגולל ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה; הקבר פי בה שסותמים גדולה, אבן -

ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב, המת ודופקות י"גֿט"ז.65)דוחקות הלכה ב, הוא66)פרק שהרי
טו. הלכה ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת... "או טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר, על מאהיל
הקבר על יאהיל ולא הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על אלא להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב

כלל. נטמא לא אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע בתוך עבר ואם תורה, דין לוקה אינו עבודה67)ממש,
לצאת מותר שאינו תורה, ללמוד המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד לצידן שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה
(היבם) זה של אחיו "אם א): קיא, (כתובות אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל, לחזור כשדעתו אלא לחוץֿלארץ,
פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו המקום ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ (שהלך ומת גויה נשא

ט. הלכה דבריהם.68)ה, של לאֿתעשה ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, מפרש:69)ברכות שם ורש"י ודורכים, קופצים
לארון. מארון בכבודם.70)מדלגים ולראות פניהם ט,71)לקבל (שם רש"י ומפרש יבחין" יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות על יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם לראות הבא, לעולם יזכה "שאם ב)
אוהל תורה דבר כי מדבריהם, "טומאהאלא שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו ושאין הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש

חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום בהם שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה. ובוקעת רצוצה"
ב). יט, שלו.72)(שם והם הגוי בם שמחזיק נכסים על משפטם בבית ערעור ולא73)להגיש ממנו, שגזלו שלו, את מציל

א). מז, בעירובין וכן א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה ולדיני74)לעשות ממונות "לדיני כ"ה: הלכה ד, פרק שמחות ראה
השנה". את ולעבר החודש, את לקדש דבר.1)נפשות, לכל כחי הוא הרי שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר
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עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,
חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל וחּיב עליו. ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.
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הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר. עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. ְְִַַַָָָָָֹֹולׁשאל
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

א הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל לסּפרראׁשיכם סּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
.Áאפּלּו מלאכה ּבעּׂשּית אסּור הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּכל

עני היה אם ,ואיל מּכאן הּצדקה. מן הּמתּפרנס עני ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהיה
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טוה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוּׂשה -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה. ּכל החנּות את נֹועלין - מהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָלאחד

.Èאסּור - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו לעּׂשֹותן ׁשּמּתר דברים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוּׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעּׂשֹותן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו לגּוף, וכּדיו ,להפ זיתיו היּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכיצד?
ּכדי לֹו לעּׂשֹות אחרים ּׂשֹוכר - הּיֹורה מן וצמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשרה,
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ּׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא

.‡Èיעּׂשּו אּלּו הרי - והּקּבלנין ׁשּלֹו והחכירין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהאריסין
והּסּפנים ׁשּלֹו ּבבהמֹות והּגּמלים החּמרים אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכדרּכן.
אֹו מחּכרים היּו ואם יעּׂשּו. לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבספינה

יעּׂשּו. אּלּו הרי - קצּוב לזמן מּקדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻמּׂשּכרים
.·È.לֹו יעּׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹּׂשכיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר, לא ועדיין לפניו מוטל שמתו מי ביום1)דין בהם אסור שהאבל הדברים
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים ימים שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר התורה; מן הראשון
חודש י"ב תום עד אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת. חנותם דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים

ואמו. אביו לאבל
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עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,
חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל וחּיב עליו. ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.
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¤¤£¦¦

הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר. עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. ְְִַַַָָָָָֹֹולׁשאל
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

א הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל לסּפרראׁשיכם סּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
.Áאפּלּו מלאכה ּבעּׂשּית אסּור הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּכל

עני היה אם ,ואיל מּכאן הּצדקה. מן הּמתּפרנס עני ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהיה
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טוה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוּׂשה -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה. ּכל החנּות את נֹועלין - מהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָלאחד

.Èאסּור - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו לעּׂשֹותן ׁשּמּתר דברים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוּׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעּׂשֹותן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו לגּוף, וכּדיו ,להפ זיתיו היּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכיצד?
ּכדי לֹו לעּׂשֹות אחרים ּׂשֹוכר - הּיֹורה מן וצמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשרה,
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ּׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא

.‡Èיעּׂשּו אּלּו הרי - והּקּבלנין ׁשּלֹו והחכירין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהאריסין
והּסּפנים ׁשּלֹו ּבבהמֹות והּגּמלים החּמרים אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכדרּכן.
אֹו מחּכרים היּו ואם יעּׂשּו. לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבספינה

יעּׂשּו. אּלּו הרי - קצּוב לזמן מּקדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻמּׂשּכרים
.·È.לֹו יעּׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹּׂשכיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר, לא ועדיין לפניו מוטל שמתו מי ביום1)דין בהם אסור שהאבל הדברים
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים ימים שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר התורה; מן הראשון
חודש י"ב תום עד אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת. חנותם דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים

ואמו. אביו לאבל



`laצ zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל
אחרים: ּביד מלאכּתֹו היתה יעּׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה

עֹוּׂשין. - אחר ּבבית יעּׂשּו, לא - ְְֲִִֵֵַַַֹּבביתֹו
.„È.האבלּות ימי ׁשבעת ּכל ּתֹובעֹו אינֹו - אדם עם דין לֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהיה

הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה ׁשליח. עֹוּׂשה - אבד דבר היה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָואם
.ÂËנאמר ׁשהרי ּתֹורה? ּבדברי אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּנין

ּדם. האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊËולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּבּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

- לֹו צריכין רּבים היּו ואם ּובהלכֹות. ּובּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה
ּבצּדֹו, לאחר ילחׁש אּלא ּתרּגמן; יעמיד ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻמּתר.
לרּבים. מׁשמיע והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוזה

.ÊÈוּיקם ׁשּנאמר: הּמּטה? על יֹוׁשב האבל ׁשאין ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומּנין
ארצה. וּיׁשּכב ּבגדיו את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

.ÁÈהּוא ּבלבד מּטתֹו ולא ׁשבעה. ּכל הּמּטה לכּפֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹוחּיב
ּכֹופה. הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש הּמּטֹות ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶַָָּכֹופה,
לכּפֹות חּיב - עירֹות ּובעּׂשר ּבּתים ּבעּׂשרה מּטֹות עּׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכֹופין ּכּלן - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
אינֹו - למעֹות אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאת
את מּתיר אּלא לכּפֹותֹו, צרי אינֹו - ּדרּגׁש לכּפֹותּה. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי
מּמּנה, יֹוצאין ׁשּנקליטיה מּטה מאליו. נֹופל והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָקרּביטיו
מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - להפכּה אפׁשר אי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ּגּבי על יׁשן הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָוהיה
אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - קרקע ּגּבי על אֹו ארֹון, ּגּבי ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. הּמּטה ּגּבי על ְִֵֵַַַַָָָיׁשן
.ËÈנאמר ׁשהרי הראׁש? ּבפריעת ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּנין

חּיבין האבלים ׁשּׁשאר מּכלל ּׂשפם. על תעטה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹליחזקאל:
מקצתֹו עֹוטה ראׁשֹו ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבעטיפת
ּתרּגם: ואנקלֹוס יעטה, ּׂשפם ועל ׁשּנאמר: ּפיו. על ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמעט

יתעּטף. ְֲִֵַַָָּכאבלא
.Î.ּדם האנק ׁשּנאמר: ׁשלֹום? ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּנין

מחזיר אין - ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן מי הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מי ׁשבעה, ועד ּומּׁשלׁשה אבל; ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלֹו,
- ׁשלׁשים ועד ּומּׁשבעה ׁשלֹום; לֹו מחזיר - ּבׁשלֹומֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשּׁשאל
עד ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואלין אין אחרים אבל אחרים, ּבׁשלֹום ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָׁשֹואל
ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואלין אין - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָלאחר
האבל, נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת אם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּדם. ׁשּנאמר: ולּׂשחק; ּדברים להרּבֹות אסּור ׁשהּוא וחמר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקל
יּכנס ולא ּׂשחֹוק. לידי יביאּנּו ׁשּלא ּבידֹו, ּתינֹוק יאחז ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹולא

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ּכגֹון ּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלמקֹום

ה'תשע"ב אדר ב' קודש שבת יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אבלּות‡. ּדברי ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי
יֹו לׁשלׁשים חכמים סמכּו ּומּנין יֹום. ׁשלׁשים ׁשּנאמר:ּכל ם? ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָ

ימים ירח אּמּה ואת אביה את ׁשהאבל2ּובכתה מּכלל . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
יֹום ׁשלׁשים ּכל .3מצטער ְְִִֵַָ

אסּור·. יֹום: ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָואּלּו
מרעּות ּובּׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, וליל4ּבתסּפרת, , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹ

למדינה מּמדינה דברים5ּבסחֹורה חמּׁשה הּכל .6. ְְְְֲִִִִִִִַָָָָָֹ
אֹו‚. ּגּופֹו ּׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

ׁשבעה ּכל ּבכלי צּפרניו לקץ אֹו ּׂשפמֹו ּכל7לגּלח אסּור ּכ , ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָֹ
יֹום -8ׁשלׁשים ּבאּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָ

ׁשלׁשים עד - והאיׁש ׁשבעה. לאחר ּׂשער ּבנטילת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמּתרת
ׁשּיׁשּלח עד ּׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו ועל ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָיֹום.

חבריו9ּפרע ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,10. ְֲֲִֵֶֶַַָ
ּומגהצין„. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכל11וכן ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹ

יֹום צבּועין12ׁשלׁשים היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד . ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
מּתרין - ׁשהן13ּומגהצין ּפי על אף חדׁשים, היּו לא אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

מּתרין - ּומגהצין מּׁשּום14לבנים ּבהן אין - ּפׁשּתן ּוכלי . ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹֻ
אביו15ּגהּוץ על אפּלּו ּבגהּוץ מּתר - יֹום ׁשלׁשים ּולאחר . ְְְֲִִִִִַַַָָֻ
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צלובים1) שהוריו מי נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים. מדברי - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים
שלושים. לגזירת בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת העיר. באותה לשכון לו המותר אמרו:2)בעיר, ב מ, וביבמות

יום". שלושים - בירושלמי3)"ירח כזה דרש מצאו שלא מעירים, האחרונים גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז לדעת
- ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג, פרק קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה (ראה שלפנינו
שווה גזירה למד יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו: ב יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי שבעה;

שלושים.פ כאן אף שלושים, להלן מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו, אל ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע רע
ב.4) הלכה ה, פרק לעיל ראה ב), כב, קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים לעיר.5)סעודה מתבארים6)מעיר וכולם

זה. בפרק ב.7)והולכים הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מאוד.9)מועד הרבה שיער פרע10)גידול גידל שכבר
הנוסח ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד ואמו אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד מדאי יותר
הנוסח הוא כן ולדעתו חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח רבינו בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי
שלושים, בתוך בו גערו אם אבל יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה: הכסף וכתב הנ"ל. בירושלמי גם

כלום. שמעבירים11)אינה האבן על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ ב, כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
לחידושו. מחזירו הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים א.12)עליו, כג, קטן כך.13)מועד כל בהם ניכר הגיהוץ שאין שם,

מתמעך.14) הוא קצר זמן לאחר כי מרובה, זמן עומד גיהוצם תשעה15)שאין בו שחל שבוע לעניין ב) כט, (תענית שאמרו כמו
שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום בהם אין פשתן "כלי באב:

הזיעה. מפני מיד ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על בהם בבלי,16)מקפידים בתלמוד מצינו ולא הואיל
שהדגישו ב ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס בהם שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה שיחלקו

la` zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּׁשה‰. לּׂשא אסּור ּכיצד? יֹום17ּבנּׂשּואין ׁשלׁשים .18ּכל ְְִִִִִֵַָָָָ
לארּׂשּה הּמיתה19ּומּתר ּביֹום אׁשּתֹו:20אפּלּו ׁשּמתה ּומי . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻ

ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ּכבר ׁשּיׁשּמׁשּנּו,21אם מי לֹו ויׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרת אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים לֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואין

רגלים ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו קּים22עד ׁשּלא מי אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
קטּנים ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ּפרּיה אֹו23מצות , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ולכנס24ׁשאין לארּׂשּה מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
יֹום ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור האּׁשה25מּיד, וכן . ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

אבלה יֹום26ׁשהיתה ׁשלׁשים עד תּבעל לא -27. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
.Âמּיד אֹותּה לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות מּתר28ּׂשמחת - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשבעה לאחר מּיד לפרעּה29לעּׂשֹותּה חּיב אינֹו אם אבל .30 ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ
יֹום ׁשלׁשים עד לּה להּכנס אסּור -31. ְְִִֵַָָָ

.Êאביו על אבל מתים; ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה
ּכ ּובין ּכ ּבין אּמֹו, עד32ועל מרעּות לּׂשמחת יּכנס לא - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ

חדׁש עּׂשר .33ׁשנים ְֵֶָָֹ
.Áלאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו34ׁשלׁשים ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
עּמנּו ל לֹו: .35ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëּבעסקֹו ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל אינֹו36על רצה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻ
ּבעסקֹו37ממעט ממעט - אּמֹו ועל אביו על ;38. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.Èלמקֹום מּמקֹום ּבעסקֹו39ההֹול למעט יכֹול אם :40- ְְְְִִִֵֵַַָָָ
לאו41ימעט ואם ;42הּדר צרכי יקנה ּבהן43- ׁשּיׁש ּודברים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

נפׁש. ֵֶֶַחּיי
.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה אֹו44מי צלּובה, אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, ְְְִִִֶַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אסור הוא המתים כל "על אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם
וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו זה על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד ואמו אביו על שלושים; עד בגיהוץ
שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב כל ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א כותב ג סעיף שפט סימן
מותר במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה, אחר אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד ללבוש לא
שלושים, לאחר חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן מועד בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
כשהוא אפילו ללבשו, לאבל מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו שאם ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא

ואמו. אביו על לביתו.17)מתאבל א.18)לכנסה כג, קטן לנישואין.19)מועד עד לביתו כונסה אינו ועדיין לו, לקדשה
אחר20) יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר יקדמנה שמא

שזוהי שלושים, בתוך אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן, ומדובר י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
א). סעיף שצב סימן דעה ביורה וכן משנה (כסף יתירה ד).21)שמחה הלכה ט"ו, פרק אישות (הלכות ובת בן לו מועד22)שיש

סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם כשיהיה אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף" ה"נמוקי וכפירוש שם. קטן
ברא" ומקורו הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב, קטן סעיף דיבורשצב שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ש

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא הראשונה, מן זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד שיטפל23)המתחיל מי לו ואין
י"א.24)בהם. הלכה ד, פרק יבמות בבית25)ירושלמי לאחותה ואמר הכהן יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד

לו שאסור פי על ואף יום). שלושים (=לאחר מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות
תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל - שלושים בתוך לבעול

(רדב"ז). אחרת אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי מבעלה.26)זו, חוץ קרוביה משאר אחד כלומר,27)על
שיטפל מי ואין קטנים, בנים לו שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך
אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה כי שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה התירו בהם,
בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין להבחין כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה מות על אבלה היא
האשה כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה האשה אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק גירושין
ב). קטן סעיף שצב סימן ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר הראשון בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל

אבל.28) שנעשה קודם שהאכילוהו מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם ב29)שחייב כב, קטן (מועד לפרוע שלא לו, אפשר שאי
כמותו.30)וברש"י). סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה אותו מזמין חבירו כשחייב32)שם.31)אלא אפילו

מיד. אותה כלומר33)לפרוע מותר", החודש קידוש או מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי שם.
שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה ולפיכך ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס לו מותר מצוה לסעודת
אסור שלושים תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה, יתבטל שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל משיא
שאין מותרת, - אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל דיבור שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל

ושתייה. אכילה בלא שיש34)שמחה גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור שהולך ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים. שבעה לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה גדול פרסום בה

משנה). (כסף שם.35)מלאכה ולא36)ירושלמי אלו "עברו גשמים: עצירת על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ח. הלכה ג, פרק תעניות הלכות ראה ומתן" במשא ממעטים בסחורה.37)נענו שמותר כאן, ידובר שבעה שלושים38)ולאחר כל

א). כב, קטן (מועד ואמו.39)יום אביו על אבל והוא שבעה דברים.40)לאחר הרבה לקנות הקודמת41)לא בהלכה כמבואר
ואמו. אביו על לדרך.42)באבל צידה לו תחסר שם יקנה לא ואם עבורו, שיקנה מי לו לו43)שאין שתספיק גדולה, בכמות

שבבי פי על אף הדרך, רבינולכל וכפירוש עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות אלא לקנות לו התירו לא תו
שם. בידי44)חננאל שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס: מתרגם כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.

שמו). סימן דעה יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות



צי la` zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּׁשה‰. לּׂשא אסּור ּכיצד? יֹום17ּבנּׂשּואין ׁשלׁשים .18ּכל ְְִִִִִֵַָָָָ
לארּׂשּה הּמיתה19ּומּתר ּביֹום אׁשּתֹו:20אפּלּו ׁשּמתה ּומי . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻ

ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ּכבר ׁשּיׁשּמׁשּנּו,21אם מי לֹו ויׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרת אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים לֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואין

רגלים ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו קּים22עד ׁשּלא מי אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
קטּנים ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ּפרּיה אֹו23מצות , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ולכנס24ׁשאין לארּׂשּה מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
יֹום ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור האּׁשה25מּיד, וכן . ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

אבלה יֹום26ׁשהיתה ׁשלׁשים עד תּבעל לא -27. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
.Âמּיד אֹותּה לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות מּתר28ּׂשמחת - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשבעה לאחר מּיד לפרעּה29לעּׂשֹותּה חּיב אינֹו אם אבל .30 ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ
יֹום ׁשלׁשים עד לּה להּכנס אסּור -31. ְְִִֵַָָָ

.Êאביו על אבל מתים; ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה
ּכ ּובין ּכ ּבין אּמֹו, עד32ועל מרעּות לּׂשמחת יּכנס לא - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ

חדׁש עּׂשר .33ׁשנים ְֵֶָָֹ
.Áלאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו34ׁשלׁשים ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
עּמנּו ל לֹו: .35ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëּבעסקֹו ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל אינֹו36על רצה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻ
ּבעסקֹו37ממעט ממעט - אּמֹו ועל אביו על ;38. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.Èלמקֹום מּמקֹום ּבעסקֹו39ההֹול למעט יכֹול אם :40- ְְְְִִִֵֵַַָָָ
לאו41ימעט ואם ;42הּדר צרכי יקנה ּבהן43- ׁשּיׁש ּודברים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

נפׁש. ֵֶֶַחּיי
.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה אֹו44מי צלּובה, אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, ְְְִִִֶַָָָָָָ
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אסור הוא המתים כל "על אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם
וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו זה על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד ואמו אביו על שלושים; עד בגיהוץ
שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב כל ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א כותב ג סעיף שפט סימן
מותר במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה, אחר אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד ללבוש לא
שלושים, לאחר חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן מועד בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
כשהוא אפילו ללבשו, לאבל מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו שאם ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא

ואמו. אביו על לביתו.17)מתאבל א.18)לכנסה כג, קטן לנישואין.19)מועד עד לביתו כונסה אינו ועדיין לו, לקדשה
אחר20) יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר יקדמנה שמא

שזוהי שלושים, בתוך אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן, ומדובר י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
א). סעיף שצב סימן דעה ביורה וכן משנה (כסף יתירה ד).21)שמחה הלכה ט"ו, פרק אישות (הלכות ובת בן לו מועד22)שיש

סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם כשיהיה אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף" ה"נמוקי וכפירוש שם. קטן
ברא" ומקורו הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב, קטן סעיף דיבורשצב שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ש

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא הראשונה, מן זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד שיטפל23)המתחיל מי לו ואין
י"א.24)בהם. הלכה ד, פרק יבמות בבית25)ירושלמי לאחותה ואמר הכהן יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד

לו שאסור פי על ואף יום). שלושים (=לאחר מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות
תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל - שלושים בתוך לבעול

(רדב"ז). אחרת אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי מבעלה.26)זו, חוץ קרוביה משאר אחד כלומר,27)על
שיטפל מי ואין קטנים, בנים לו שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך
אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה כי שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים בתוך להינשא לה התירו בהם,
בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין להבחין כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה מות על אבלה היא
האשה כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה האשה אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק גירושין
ב). קטן סעיף שצב סימן ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר הראשון בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל

אבל.28) שנעשה קודם שהאכילוהו מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם ב29)שחייב כב, קטן (מועד לפרוע שלא לו, אפשר שאי
כמותו.30)וברש"י). סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה אותו מזמין חבירו כשחייב32)שם.31)אלא אפילו

מיד. אותה כלומר33)לפרוע מותר", החודש קידוש או מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם ובירושלמי שם.
שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה ולפיכך ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס לו מותר מצוה לסעודת
אסור שלושים תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה, יתבטל שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל משיא
שאין מותרת, - אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל דיבור שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל

ושתייה. אכילה בלא שיש34)שמחה גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור שהולך ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים. שבעה לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה גדול פרסום בה

משנה). (כסף שם.35)מלאכה ולא36)ירושלמי אלו "עברו גשמים: עצירת על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ח. הלכה ג, פרק תעניות הלכות ראה ומתן" במשא ממעטים בסחורה.37)נענו שמותר כאן, ידובר שבעה שלושים38)ולאחר כל

א). כב, קטן (מועד ואמו.39)יום אביו על אבל והוא שבעה דברים.40)לאחר הרבה לקנות הקודמת41)לא בהלכה כמבואר
ואמו. אביו על לדרך.42)באבל צידה לו תחסר שם יקנה לא ואם עבורו, שיקנה מי לו לו43)שאין שתספיק גדולה, בכמות

שבבי פי על אף הדרך, רבינולכל וכפירוש עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות אלא לקנות לו התירו לא תו
שם. בידי44)חננאל שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס: מתרגם כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.

שמו). סימן דעה יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות
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ׁשּיכלה עד העיר ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹאביו
ּכאנטּוכיא45הּבּׂשר ּגדֹולה עיר היתה ואם לׁשּכן46. לֹו יׁש - ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

ּבֹו צלּובין ׁשאינן האחר .47ּבּצד ְִֵֵֶַַַָָ
.·Èּככּלֹו מקצתֹו - ׁשביעי ּולכאן48יֹום לכאן עֹולה והּוא ,49. ְְְְְְִִִֶָָָֻ

ּביֹום הּדברים ׁשאר ולעּׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻּולפיכ
לסּפר50ׁשביעי ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן . ְְְְְְִִִִֵֵַָָֻֻ

ׁשלׁשים ּביֹום .51ּולגהץ ְְְִֵַ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו ּׂשערֹו52מי ּבתער,53והכּביד מקל - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבמסּפרים ּבנתר54לא לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס ולא55. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבחּמין56ּבחֹול לא אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ מי57. וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֹ

הּים מּמדינת ּובא אבליו הּׁשביה58ׁשּתכפּוהּו אֹו59ּומּבית , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מנּדה ׁשהיה אֹו האסּורים, מּבית ׁשהיה60ׁשּיצא אֹו והּתר, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

והּתר נדרֹו על ונׁשאל לטהרה61מּדר מּטמאה הּיֹוצא וכל ,62 ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָֻֻֻ
ּבי מגּלחין אּלּו הרי אבלם- אחר63מי אבל ּותכפם הֹואיל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּפנאי מצאּו ולא .64אבל ְְְֵֶַָֹ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשלׁשים‡. ּבתֹו אם קרֹוב: לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְִִִֵֶֶָָָָמי
זֹו הרי - עצמֹו ׁשלׁשים יֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה ְְְֲֲִִִִֵַַָָיֹום
מּיֹום אבלּות ימי ׁשבעה לנהג וחּיב קרֹובה, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹׁשמּועה
הּתסּפרת לאּסּור ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע. הּׁשמּועה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּגיעה
- הּקרֹובה ׁשמּועתֹו יֹום ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם
הּׁשלׁשים אחר הּׁשמּועה לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּכיֹום
אחד, יֹום אּלא נֹוהגת ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָיֹום

ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא הּׁשמּועה יֹום ּוכאּלּו קֹורע. ְְְְְִִִֵֵַַָואינֹו
ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ְְְִִַָֻׁשלׁשים,

אחת·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד
ּולגּלח ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו. הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּדברים. ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום, ְְְְִִֵַַָָָָֻּבׁשאר
ׁשּבת,‚. ּביֹום אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָמי

ואינֹו לֹו, עֹולה - רחֹוקה נעּׂשית הרגל אחר אֹו ׁשּבת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולאחר
ּבלבד, אחד יֹום אּלא הּׁשּבת לאחר אֹו הרגל לאחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְִֵֶַַָֻּומקצת
ּבמקֹום„. היה אם ׁשּבא: עד ידע ולא קרֹוב לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּביֹום ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר ּפרסאֹות, עּׂשרה מהל ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָקרֹוב,
אצל מנחמים מצא אם הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבא אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד,
ּומצא הֹואיל לעמד, ׁשּננערּו ּפי על אף הּבית, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול
יֹום; ׁשלׁשים ּתׁשלּום עּמהן ּומֹונה לֹו, עֹולה - ְְְֲִִִֶֶֶַַָמנחמים
ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה - מנחמים מצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואם
ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה - ׁשני ּביֹום ּבא אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָרחֹוק,

ׁשּבא. ִֶָמּיֹום
לבית‰. אפּלּו הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאבל

ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו .הֹול - ואיל מּכאן אחר; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָאבל
אחר למקֹום יצא ולא הּמתנחמין. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמין,
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה. ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו. מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו.

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן
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ואינו45) צלוב, זה של אביו הרי שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת הצורה "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן למועד הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר משכלה אבל אבילות עליו נוהג

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה שאין כיוון - לגמרי, בראשית46)מעוכל במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה, עיר
אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג פרשה שלא47)רבה לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי שאין ומתוך

שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב מלאכה48)ידעו, ולעשות להתרחץ לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
אפילו). המתחיל דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז היום ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל השבעה49)וכו'. ימי לגמר

גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל כאילו זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם השלושים, מניין ולהתחלת
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק לקמן כמבואר "נהגו50)שלושים, היום אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר

א, סעיף שפא סימן דעה ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג כי המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור
ו). אות י פרק אבל הלכות מיימוניות" ב"הגהות שם.51)ומקורו קטן שקם52)מועד וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו

שני. אבל לו אירע הראשון, השני.53)מאבלו האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר להסתפר היה יכול שלא
אלא54) כהוגן לגלחו אפשר ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר ידוע, והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

הרמב"ן). בשם משנה (כסף מספריים של (ירמיה55)בזוג ככתוב ומטהר, מנקה כחומר קדם, בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
בורית". לך ותרבי בנתר תכבסי "אם כב) ג56)ב, פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא הנוסח: ושם ב יז, קטן מועד

באהל". ולא בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול, ולא שם.57)גורס: קטן למועד טרוד58)רי"ף שהיה
אבל. אחר אבל כאן ותכפו לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה האוייב.59)שם אסור60)ממחנה והמנודה

ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר נדרו.61)בתספורת, את לו והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא כגון,62)נדר
ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי בהם הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם מי אין נידה, בועל או מת טמא
שביורה להעיר וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה" ב"מגיד וראה א). משנה

עימהם. מונה אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו שלא אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן כדרכם,63)דעה
במספריים. בין בתער כסותם64)בין את לכבס להם שמותר הדין והוא ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם, לפני

שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן שם וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול, או בנתר אבלם בימי
לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר ולא1)כשם קרוב לו מת קרובו. מיתת על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

באבלו. המלך מנחמי הם מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי שבעת את ימנה איך שבא, עד ידע
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העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,
ואם הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .ּכּפרת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָאנּו
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח
אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.

ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע
.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ל ואין להּכנס. אּלארׁשּות ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיצא

ְִַָמּלמּטה.
ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה

ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.
ּבצנעה. וקֹורע ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבפני

ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו
.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו
אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו

לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו

.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין
ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין

מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין
אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן
.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי

אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
את לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ׁשּמת ּומצאֹו והל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחֹולה,
מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,

ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
.Áׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

וקֹורע; חֹוזר אינֹו - דּבּור ּכדי ּבתֹו אם מת: ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָוקרע,
מי וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר - מת דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַואם
אמרּו ּבנֹו; ׁשּמת נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו, מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבנֹו: נמצא ּכ ואחר וקרע, ׁשאביו ּוכסבּור מת, לֹו מת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

אמּת לֹו נֹודע דּבּור ּכדי ּתֹו קריעה;אם ידי יצא - הּדבר ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
אחר. קרע לקרע וחּיב יצא, לא - דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹואם

.Ëאחד קרע קֹורע - ּכאחד הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלם.

אחר. קרע אּמֹו ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל
.Èמת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמי

לאחר ואם אחר; קרע קֹורע - ׁשבעה ּבתֹו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:
מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על מֹוסיף - ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה
וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף - ׁשני ׁשל ׁשבעה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשי
ׁשלׁש מרחיק - לטּבּורֹו הּגיע טּבּורֹו. עד והֹול ְְְִִִִֵַַַַַָמֹוסיף
לאחֹוריו. מחזירֹו - מּלפניו נתמּלא וקֹורע. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצּבעֹות
אביו, מת לֹו אמרּו למּטה. הֹופכֹו - מלמעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָנתמּלא
הּתחּתֹון מתאחה - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָוקרע,
ואחר וקרע, ּבנֹו, מת לֹו אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו העליֹון, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ְְִִֵֶֶֶָׁשאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבה1) מתים על הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן הקריעה שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב
מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף חולה על הקורע אמו. או אביו ובכללם



צג la` zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,
ואם הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .ּכּפרת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָאנּו
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח
אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.

ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע
.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ל ואין להּכנס. אּלארׁשּות ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיצא

ְִַָמּלמּטה.
ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה

ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.
ּבצנעה. וקֹורע ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבפני

ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו
.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו
אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו

לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו

.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין
ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין

מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין
אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן
.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי

אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
את לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ׁשּמת ּומצאֹו והל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחֹולה,
מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,

ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
.Áׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

וקֹורע; חֹוזר אינֹו - דּבּור ּכדי ּבתֹו אם מת: ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָוקרע,
מי וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר - מת דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַואם
אמרּו ּבנֹו; ׁשּמת נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו, מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבנֹו: נמצא ּכ ואחר וקרע, ׁשאביו ּוכסבּור מת, לֹו מת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

אמּת לֹו נֹודע דּבּור ּכדי ּתֹו קריעה;אם ידי יצא - הּדבר ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
אחר. קרע לקרע וחּיב יצא, לא - דּבּור ּכדי לאחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹואם

.Ëאחד קרע קֹורע - ּכאחד הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלם.

אחר. קרע אּמֹו ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל
.Èמת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמי

לאחר ואם אחר; קרע קֹורע - ׁשבעה ּבתֹו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:
מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על מֹוסיף - ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה
וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף - ׁשני ׁשל ׁשבעה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשי
ׁשלׁש מרחיק - לטּבּורֹו הּגיע טּבּורֹו. עד והֹול ְְְִִִִֵַַַַַָמֹוסיף
לאחֹוריו. מחזירֹו - מּלפניו נתמּלא וקֹורע. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצּבעֹות
אביו, מת לֹו אמרּו למּטה. הֹופכֹו - מלמעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָנתמּלא
הּתחּתֹון מתאחה - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָוקרע,
ואחר וקרע, ּבנֹו, מת לֹו אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו העליֹון, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ְְִִֵֶֶֶָׁשאין

�

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבה1) מתים על הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן הקריעה שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב
מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף חולה על הקורע אמו. או אביו ובכללם



`laצד zekld - hay e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd xc` 'aÎhay e"k -

ה'תשע"ב שבט כ"ו ראשון יום
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עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

אבלים,‡. ּולנחם חֹולים, לבּקר ּדבריהם ׁשל עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמצות
ּולהתעּסק האֹורחים, ּוללּוֹות הּכּלה, ּולהכניס הּמת, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּולהֹוציא
ולסּפד, לפניו, וליל הּכתף, על לּׂשאת הּקבּורה: צרכי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבכל
ּבכל ּולסעדם והחתן, הּכּלה לּׂשּמח וכן ולקּבר. ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹולחּפר,
להם ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הן ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָצרכיהם.
ּבכלל הן הרי מּדבריהם, אּלּו מצֹות ׁשּכל ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעּור.
ׁשּיעּׂשּו רֹוצה ׁשאּתה הּדברים ּכל - ּכמֹו לרע ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואהבּת
ּובמצֹות. ּבתֹורה לאחי אֹותן אּתה עּׂשה אחרים, ל ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאֹותם

אברהם·. ׁשחקקֹו החק והּוא הּכל. מן מרּבה הּלויה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּׂשכר
ּומׁשקה דרכים, עֹוברי מאכיל ּבּה: ׁשּנהג החסד ודר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבינּו,
ּפני מהקּבלת אֹורחים הכנסת ּוגדֹולה אֹותן. ּומלּוה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותן,
יֹותר ולּוּוים אנׁשים. ׁשלׁשה והּנה וּירא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשכינה,
ׁשֹופ ּכאּלּו - מלּוה ׁשאינֹו ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמהכנסתן.

ִָּדמים.
מתּקנין‚. היּו ּדין ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכֹופין

נתעּצלּו ואם למקֹום. מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָׁשלּוחין
המלּוה אפּלּו דמים. ׁשפכּו ּכאּלּו עליהם מעלה - זה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבדבר
ׁשעּור וכּמה הרּבה. ּׂשכר לֹו יׁש - אּמֹות ארּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָאת
עיר. ׁשל עּבּורּה עד - לּתלמיד הרב ּבּה? אדם ׁשחּיב ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלויה
ּפרסה. עד - לרב והּתלמיד ׁשּבת. ּתחּום עד - לחברֹו ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָוהאיׁש

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד - מבהק רּבֹו היה ְְְִַַַָָָָָֻואם
את„. מבּקר גדֹול אפּלּו הּכל. על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

מׁשּבח. - הּמֹוסיף וכל ּבּיֹום. ּפעמים הרּבה ּומבּקרין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהּקטן.
נטל ּכאּלּו - החֹולה את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּובלבד
ׁשֹופ ּכאּלּו - ּמבּקר ׁשאינֹו וכל מעליו; והקל מחליֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹחלק

ִָּדמים.
ואם‰. והלאה. ׁשליׁשי מּיֹום אּלא החֹולה את מבּקרין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאין

מבּקרין ואין מּיד. אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי עליו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹקפץ
ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא החֹולה ְְְִֶֶַַָָָֹֹאת
מבּקרין ואין החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחרֹונֹות,
מּפני הראׁש, מחֹוׁשי ולא העין חֹולי ולא מעים חֹולי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹֹלא

להן. קׁשה ִֶֶֶַָָׁשהּבּקּור
.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס

מקֹום ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
למּטה ויֹוׁשב מתעּטף אּלא מּמראׁשֹותיו. למעלה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגבֹוּה,

ויֹוצא. רחמים עליו ּומבּקׁש ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָמּמראׁשֹותיו,
.Êׁשּנחּום חֹולים; לבּקּור קֹודם אבלים ׁשּנחמת לי, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיראה

הּמת ועם החּיים עם חסד ּגמילּות ים.אבלים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַ

.Áּומתעּסק הּכּלה את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
מת וגֹומר. אבל ּבבית חכמים לב אֹומר: הּוא וכן הּמת. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָעם
מּלפני הּמת את מעבירין - ּבּדר ּבזה זה ׁשּפגעּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּלה

.הּמל מּלפני עֹוברין וזה וזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכּלה.
.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
חּיבין - ּבּתֹורה מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצרּכֹו

עּמֹו. ְְִִֵַלהתעּסק
.Èמלאכה ּבעּׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת

מּתרין. - ּבצרכיו ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻעד
.‡È- רּבֹוא ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו ׁשּמת, חכם ְֲִִִִִִֵֶַַָָָּתלמיד

אין - רּבֹוא ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו. ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְִִִִֵַַָָָָמבּטלין
אּלא ׁשעּור, לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמבּטלין.

להֹוצאתֹו. הּכל ְְְִַַָָֹמבּטלין
.·Èּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּכֹוכבים, עֹובדי מתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָקֹוברין

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִֵֵֵֶַָחֹוליהם,
.‚È,ּבהן אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהנאה. אסּורין הּקברֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבּתי

ּבהן, קֹורין ולא מלאכה, ּבהן עֹוּׂשין ואין ּבהן, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
נֹוהגין ולא ּבהן, נאֹותין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבהן. ׁשֹונין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹולא
קבר ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם יל לא ראׁש. קּלּות ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבהן
ּוברחֹוק ׁשם. יתּפּלל ולא ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּותפּלין

מּתר. - אּמֹות ְַַַָֻארּבע
.„Èּבדסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי

מנהג ּבהן ׁשּנֹוהג מּפני עליהם, וירּכב חמֹורֹו ּגּבי על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָויּניחם
מּתר. - הּלסטים ּומּפני הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּזיֹון.

.ÂË.למכּבד מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאין
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו - ּׂשדהּו ּבתֹו היה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻואם

.ÊË,ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
עּמּה. נקּבר - אּמֹו עם הּיׁשן וקטן הּוא. ְְִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּבּזיֹון

.ÊÈעֹולם קרקע ׁשאין ּבהנאה, אסּור אינֹו - הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
ּבהנאה. אסּור - הּבנין קבר אבל ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָנאסרת.

.ÁÈואפּלּו הּמת. ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר לא - למת קבר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּבֹונה
ּבהנאה. נאסר - נפל ּבֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָהטיל

.ËÈדימֹוס ּבֹו והֹוסיף הּמת, ּבֹו וּׂשם חי, לׁשם ׁשּנעּׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנפׁש
אסּור הּכל - הּמת ׁשּפּנה ּפי על אף הּמת, לׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - הּתֹוספת את הּכיר ואם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבהנאה.
אף נאסר, הּמת ּבֹו ׁשהּוטל ּכיון - הּמת לׁשם נעּׂשה ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר.

ׁשּפּנהּו. ּפי ִִֶַָעל
.Îלא קבר זההּבֹונה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל ביו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבהנאה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית, אחר מת ּבֹו יּקבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
אביו. ּכבֹוד ְְִִֵָמּפני

.‡Îמּתר ׁשהּוא מּׂשערֹו חּוץ ּכּלֹו; ּבהנאה אסּור ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻהּמת
אסּורין - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן גּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהנאה,
ּבהנאה. נאסרּו לא - לתכרי הּמּוכנים ּכלים אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהנאה.
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הּנקּברת ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאפּלּו
אֹוסרת. ההזמנה ׁשאין ְִֵֶֶֶַַָָעּמֹו.

.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל
ּבתכריכין. יתחּלפּו ׁשּלא ּבהנאה, אסּורין -ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ

.‚Îמצוה - הּמת על ּבחמתן ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו
אין - עּמֹו הּנקּברת לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילן. אחרים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

אֹותן. ִִַָמּצילין
.„Îאת יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין

יׁשליכם ואל לענּיים, לתּתם מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּכלים
ּבלא עֹובר - הּמת על ּכלים הּמרּבה וכל ותֹולעה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלרּמה

ְִַתׁשחית.
.‰Îועגלה עליו. רֹוכב ׁשהיה סּוס עֹוקרין - ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמל

מן ּפרסֹותיה מנּׁשר - ּבֹו יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה
ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה ׁשאין מקֹום ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהארכּבה
לֹו עּׂשּו וכבֹוד ׁשּנאמר: ימים. ׁשבעה קברֹו על ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָיׁשיבה
- ׁשּמת ונּׂשיא קברֹו. על יׁשיבה לֹו ׁשהֹוׁשיבּו זה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָבמֹותֹו

יֹום. ׁשלׁשים על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין ְְְְִִִֵֵַַָָאין
.ÂÎּכלי וכל מּטתֹו לּׂשרף להן יׁש - ׁשּמת נּׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה. מּׁשּום ולא האמֹורי ּדר ּבזה ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו,
הראׁשנים אבֹותי ּובמּׂשרפֹות ּתמּות ּבׁשלֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

.ל ְְִָיּׂשרפּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא אבל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָסליקּו

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום
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ּוׁשלׁשֿ עּׂשה מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש

ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹעּׂשרה
ג)‡). ּגרים. מּקהל ימנה ׁשּלא ב) ּביּׂשראל. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלמּנֹות

ׁשּלא ה) סּוסים. ּלֹו ירּבה ׁשּלא ד) נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ז) עממים. ׁשבעה להחרים ו) וזהב. ּכסף ּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹירּבה
לזּכר ט) עמלק. ׁשל זרעֹו למחֹות ח) נׁשמה. ּכל מהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּיֹות
ואריבתֹו הרעים מעּׂשיו לׁשּכח ׁשּלא י) עמלק. ּׁשעּׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמה
ׁשלֹום לׁשלח יב) ּבארץֿמצרים. לׁשּכן ׁשּלא יא) .ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּדר
מפרׁש ּכאׁשר ּבּה, ולדּון עליה ּכׁשּצרים העיר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹליֹוׁשבי
לדרׁש ׁשּלא יג) תׁשלים". לא "ואם ּתׁשלים"; "ואם ְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹּבּתֹורה:
ׁשּלא יד) עליהם. ּכׁשּצרים ּבלבד ּומֹואב מעּמֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלֹום
בֹו ׁשּיצאּו יד, להתקין טו) ּבּמצֹור. מאכל אילני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלהׁשחית
יז) ּבֹו. לחּפר יתד להתקין טז) ּבֹו. להּפנֹות הּמחנה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבעלי
יח) הּמלחמה. ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלמׁשח
ׁשנה ּבקנינם ּׂשמחים ּכרם, ונֹוטע ּבנין, ּובֹונה מארס, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהיֹות
יעבר ׁשּלא יט) הּמלחמה. מן אֹותן ּומחזירין ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹתמימה,
ּולצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, לכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹעליהם
ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא כ) להם. ודֹומה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגדּוד

י תּמכר ׁשּלא כב) יפתּֿתאר. ּדין כא) פתּֿתאר.הּמלחמה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ
ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹכג)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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למּנֹות‡. לארץ: ּכניסתן ּבׁשעת יּׂשראל נצטּוּו מצֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלׁש
זרעֹו ּולהכרית ,"מל עלי ּתּׂשים "ּׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהם
ולבנֹות עמלק", זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
ּׁשּמה". ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּביתֿהּבחירה,

ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
זרע והכרתת עמלק". את והּכיתה ל עּתה ...למל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמׁשח
הּמל יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעמלק
אל הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבביתֹו
ׁשהקמת מאחר וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנתן
ּכׁשּׁשאלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹמל
לקּים ׁשאלּו ולא ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמל
לא "ּכי ׁשּנאמר: הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמצוה,

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, ְְֲִִָָָֹֹאת
ׁשל‚. ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאין

רּבנּו מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע נביא, ועלּֿפי זקנים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשבעים
ּוביתּֿדינֹו. הרמתי ׁשמּואל ׁשּמּנם ודוד, ּוכׁשאּול ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּוביתּֿדינֹו,

דֹורֹות,„. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיּׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
אּלא ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹאיׁש
אֹו חמּׁשים ּׂשר לא ּׂשרֿצבא, לא ׁשּביּׂשראל: ּׂשררּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל
מּמּנה ׁשּמחּלק אּמתֿהּמים על ממּנה אפּלּו עּׂשרה, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּׂשר
אּלא יהא ׁשּלא נּׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּׂשדֹות;
ּכל - "מל עלי ּתּׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,

.אחי מּקרב אּלא יהּו לא מּׂשים ׁשאּתה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּׂשימֹות
.‰- "מל עלי" ׁשּנאמר: ּבּמלכּות, אּׁשה מעמידין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין

ּבהם ממּנים אין ׁשּביּׂשראל מּׂשימֹות ּכל וכן מלּכה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Â,סּפר ולא קּצב, לא - ּגדֹול כהן ולא מל מעמידין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹואין
הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהן מּפני לא - בּורסי ולא בּלן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
ּומּׁשּיעּׂשה לעֹולם. ּבהן מזלזלין העם נקּלה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻואּמנּותן

נפסל. - אחד יֹום מאּלּו ְְִִֵֵֶָָָָּבמלאכה
.Ê,הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין ,הּמל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמעמידין

ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו לֹו זֹוכה זה הרי ,הּמל ׁשּמֹוׁשחין ּומאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוּיּׁשקהּו".
ימים יארי "למען ׁשּנאמר: ירּׁשה, ׁשהּמלכּות עֹולם; ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
- קטן ּבן הּניח יּׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהֹוידע ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּמרין
והּבן הּמלּוכה. לירּׁשת קֹודם - ּבנחלה הּקֹודם וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻליֹואׁש.
ּכל אּלא ּבלבד, הּמלכּות ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול,
עד ּולבןּֿבנֹו לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׂשררֹות
ּבחכמה אבֹותיו מקֹום ממּלא הּבן ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָעֹולם;
ממּלא ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ביראה, ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.

ּומלּמדין אביו ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - וכלבחכמה אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ
אין - מרּבה ׁשחכמתֹו אףֿעלּֿפי ׁשמים, יראתֿ ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
ּדוד, ׁשּנמׁשח ּכיון ׁשּביּׂשראל. הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָממּנין
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הּנקּברת ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאפּלּו
אֹוסרת. ההזמנה ׁשאין ְִֵֶֶֶַַָָעּמֹו.

.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל
ּבתכריכין. יתחּלפּו ׁשּלא ּבהנאה, אסּורין -ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ

.‚Îמצוה - הּמת על ּבחמתן ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו
אין - עּמֹו הּנקּברת לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילן. אחרים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

אֹותן. ִִַָמּצילין
.„Îאת יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין

יׁשליכם ואל לענּיים, לתּתם מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּכלים
ּבלא עֹובר - הּמת על ּכלים הּמרּבה וכל ותֹולעה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלרּמה

ְִַתׁשחית.
.‰Îועגלה עליו. רֹוכב ׁשהיה סּוס עֹוקרין - ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמל

מן ּפרסֹותיה מנּׁשר - ּבֹו יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה
ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה ׁשאין מקֹום ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהארכּבה
לֹו עּׂשּו וכבֹוד ׁשּנאמר: ימים. ׁשבעה קברֹו על ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָיׁשיבה
- ׁשּמת ונּׂשיא קברֹו. על יׁשיבה לֹו ׁשהֹוׁשיבּו זה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָבמֹותֹו

יֹום. ׁשלׁשים על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין ְְְְִִִֵֵַַָָאין
.ÂÎּכלי וכל מּטתֹו לּׂשרף להן יׁש - ׁשּמת נּׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה. מּׁשּום ולא האמֹורי ּדר ּבזה ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו,
הראׁשנים אבֹותי ּובמּׂשרפֹות ּתמּות ּבׁשלֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

.ל ְְִָיּׂשרפּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא אבל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָסליקּו

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום
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ּוׁשלׁשֿ עּׂשה מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש

ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹעּׂשרה
ג)‡). ּגרים. מּקהל ימנה ׁשּלא ב) ּביּׂשראל. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלמּנֹות

ׁשּלא ה) סּוסים. ּלֹו ירּבה ׁשּלא ד) נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ז) עממים. ׁשבעה להחרים ו) וזהב. ּכסף ּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹירּבה
לזּכר ט) עמלק. ׁשל זרעֹו למחֹות ח) נׁשמה. ּכל מהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּיֹות
ואריבתֹו הרעים מעּׂשיו לׁשּכח ׁשּלא י) עמלק. ּׁשעּׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמה
ׁשלֹום לׁשלח יב) ּבארץֿמצרים. לׁשּכן ׁשּלא יא) .ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּדר
מפרׁש ּכאׁשר ּבּה, ולדּון עליה ּכׁשּצרים העיר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹליֹוׁשבי
לדרׁש ׁשּלא יג) תׁשלים". לא "ואם ּתׁשלים"; "ואם ְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹּבּתֹורה:
ׁשּלא יד) עליהם. ּכׁשּצרים ּבלבד ּומֹואב מעּמֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלֹום
בֹו ׁשּיצאּו יד, להתקין טו) ּבּמצֹור. מאכל אילני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלהׁשחית
יז) ּבֹו. לחּפר יתד להתקין טז) ּבֹו. להּפנֹות הּמחנה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבעלי
יח) הּמלחמה. ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלמׁשח
ׁשנה ּבקנינם ּׂשמחים ּכרם, ונֹוטע ּבנין, ּובֹונה מארס, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהיֹות
יעבר ׁשּלא יט) הּמלחמה. מן אֹותן ּומחזירין ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹתמימה,
ּולצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, לכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹעליהם
ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא כ) להם. ודֹומה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגדּוד

י תּמכר ׁשּלא כב) יפתּֿתאר. ּדין כא) פתּֿתאר.הּמלחמה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ
ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹכג)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

למּנֹות‡. לארץ: ּכניסתן ּבׁשעת יּׂשראל נצטּוּו מצֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלׁש
זרעֹו ּולהכרית ,"מל עלי ּתּׂשים "ּׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהם
ולבנֹות עמלק", זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
ּׁשּמה". ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּביתֿהּבחירה,

ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
זרע והכרתת עמלק". את והּכיתה ל עּתה ...למל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמׁשח
הּמל יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעמלק
אל הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבביתֹו
ׁשהקמת מאחר וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנתן
ּכׁשּׁשאלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹמל
לקּים ׁשאלּו ולא ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמל
לא "ּכי ׁשּנאמר: הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמצוה,

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, ְְֲִִָָָֹֹאת
ׁשל‚. ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאין

רּבנּו מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע נביא, ועלּֿפי זקנים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשבעים
ּוביתּֿדינֹו. הרמתי ׁשמּואל ׁשּמּנם ודוד, ּוכׁשאּול ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּוביתּֿדינֹו,

דֹורֹות,„. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיּׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
אּלא ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹאיׁש
אֹו חמּׁשים ּׂשר לא ּׂשרֿצבא, לא ׁשּביּׂשראל: ּׂשררּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל
מּמּנה ׁשּמחּלק אּמתֿהּמים על ממּנה אפּלּו עּׂשרה, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּׂשר
אּלא יהא ׁשּלא נּׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּׂשדֹות;
ּכל - "מל עלי ּתּׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,

.אחי מּקרב אּלא יהּו לא מּׂשים ׁשאּתה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּׂשימֹות
.‰- "מל עלי" ׁשּנאמר: ּבּמלכּות, אּׁשה מעמידין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין

ּבהם ממּנים אין ׁשּביּׂשראל מּׂשימֹות ּכל וכן מלּכה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Â,סּפר ולא קּצב, לא - ּגדֹול כהן ולא מל מעמידין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹואין
הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהן מּפני לא - בּורסי ולא בּלן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
ּומּׁשּיעּׂשה לעֹולם. ּבהן מזלזלין העם נקּלה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻואּמנּותן

נפסל. - אחד יֹום מאּלּו ְְִִֵֵֶָָָָּבמלאכה
.Ê,הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין ,הּמל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמעמידין

ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו לֹו זֹוכה זה הרי ,הּמל ׁשּמֹוׁשחין ּומאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוּיּׁשקהּו".
ימים יארי "למען ׁשּנאמר: ירּׁשה, ׁשהּמלכּות עֹולם; ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
- קטן ּבן הּניח יּׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהֹוידע ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּמרין
והּבן הּמלּוכה. לירּׁשת קֹודם - ּבנחלה הּקֹודם וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻליֹואׁש.
ּכל אּלא ּבלבד, הּמלכּות ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול,
עד ּולבןּֿבנֹו לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׂשררֹות
ּבחכמה אבֹותיו מקֹום ממּלא הּבן ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָעֹולם;
ממּלא ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ביראה, ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.

ּומלּמדין אביו ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - וכלבחכמה אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ
אין - מרּבה ׁשחכמתֹו אףֿעלּֿפי ׁשמים, יראתֿ ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
ּדוד, ׁשּנמׁשח ּכיון ׁשּביּׂשראל. הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָממּנין
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עד הּזכרים ּולבניו לֹו הּמלכּות והרי מלכּות; ּבכתר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָזכה
אּלא זכה ולא עֹולם". עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולם,
אףֿעלּֿפי ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָלכׁשרים,
ּדוד מּזרע הּמלּוכה תּכרת לא - לכׁשרים אּלא זכה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
"אם ׁשּנאמר: ,בכ הבטיחֹו ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁשֿ ְְְֱִִִֶֶַַָָָָלעֹולם.
בׁשבט ּופקדּתי ילכּון... לא ּובמׁשּפטי ּתֹורתי בניו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיעזבּו

מעּמֹו". אפיר לא וחסּדי עֹונם. ּובנגעים ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּפׁשעם
.Áאֹותֹו והיה יּׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה הּתֹורה ּבדר הֹול ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמל
אףֿעלּֿפי ּבֹו; נֹוהגֹות הּמלכּות מצֹות וכל ,מל זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָהרי
אחּיה ׁשהרי .מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
ּכל את ּתׁשמע אם "והיה לֹו: ואמר ירבעם העמיד ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
וגֹו'". לדוד ּבניתי ּכאׁשר נאמן בית ל ּובניתי ...אצּו ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ניר היֹות למען אחד, ׁשבט אּתן "ולבנֹו אחּיה: לֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואמר

ּבירּוׁשלים". לפני הּימים ּכל עבּדי ְְְִִִִִַַַַָָָָָלדויד
.Ëּכסא" ׁשּנאמר: לעֹולם, העֹומדים הם ביתּֿדוד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמלכי

- יּׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה
כל לא א" לירבעם: נאמר ׁשהרי מּביתֹו, הּמלכּות ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתּפסק

ִַָהּימים".
.Èּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יּׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין

מל אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפרסמֹון.
ּדוד. זרע אּלא מֹוׁשחין ואין ּדוד. מּזרע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיּׂשראל

.‡Èעל אּלא אֹותן מֹוׁשחין אין ביתּֿדוד, מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
ְַַָהּמעין.

.·Èׁשם היתה אּלאֿאםּֿכן ,מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּמחלקת. לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין מלחמה, אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמחלקת
עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, מּפני ׁשלמה מׁשחּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹלפיכ

אחיו. יהֹויקים מּפני יהֹואחז ְְְְִִִֵָָָָָּומׁשחּו

ה'תשע"ב שבט כ"ח שלישי יום
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ּבלב‡. ויראה אימה לֹו ּומּׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבֹוד
אין .עלי אימתֹו ׁשּתהא ּתּׂשים", "ּׂשֹום ׁשּנאמר: אדם, ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכל
מׁשּתּמׁשין ואין ּכסאֹו, על יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַרֹוכבין
תׁשמיׁשיו. ּכלי מּכל באחד ולא בכתרֹו ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּבׁשרביטֹו
ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. נּׂשרפין ּכּלן - מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוכׁשהּוא
היתה אביׁשג ,לפיכ אחר. מל אּלא וׁשּמׁשיו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשפחֹותיו

לאדנּיה. ואסּורה לׁשלמה ְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻמּתרת
אפּלּו·. לעֹולם. לאחר נבעלת אינּה מל ׁשל אׁשּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאבל

אחר. מל ׁשל גרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוּׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ולא‚. מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ערם ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹואסּור

חֹולץ, ואינֹו מסּתּפג. ּכׁשהּוא ולא ּבביתֿהּמרחץ ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּכׁשהּוא
אין - רצה ואפּלּו ּבזיֹון. וזה ּבפניו", "וירקה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מחּול. ּכבֹודֹו אין - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ׁשהּמל לֹו; ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹומעין
ּכיון הּוא, מת אם וכן מיּבם. אינֹו - חֹולץ ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָוהֹואיל

א תׁשבׁשאי אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ אׁשּתֹו, את ליּבם פׁשר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבזיקתּה. ְְִָָָלעֹולם

ּוכׁשּמברין„. ׁשּלֹו. ּפלטרין מּפתח יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמת
הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה לעזרה נכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואם
הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ביתּֿדוד למלכי אּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעזרה

ה'". לפני וּיׁשב ְִִֵֵֶַָּדוד
ּומתנאה‰. עצמֹו ּומתּקן יֹום, ּבכל מסּתּפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמל

ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: ּומפארים, נאים ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבמלּבּוׁשין
ּכתר ּומּׂשים ׁשּלֹו, ּבפלטרין מלכּותֹו ּכּסא על ויֹוׁשב ."ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַעיני
לפניו ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם וכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹּבראׁשֹו,
מׁשּתחוה - הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּתחוין
וּיׁשּתחּו הּמל לפני וּיבא הּנביא, נתן "הּנה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצה,
רצה. אם אּלא הּמל לפני בא אינֹו ּגדֹול ּכהן אבל ."ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּמל
ּגדֹול, כהן לפני עֹומד הּמל אּלא לפניו, עֹומד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואינֹו
מצוה אףֿעלּֿפיֿכן יעמד". הּכהן אלעזר "ולפני ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מּפניו ולעמד ּולהֹוׁשיבֹו הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
לֹו ּכׁשּיׁשאל אּלא לפניו הּמל יעמד ולא לֹו. ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבֹוא
הּתֹורה. לֹומדי לכּבד הּמל על מצוה וכן האּורים. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמׁשּפט
לפניהם יעמד יּׂשראל, וחכמי סנהדרין לפניו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּוכׁשּיּכנסּו
אפּלּו עֹוּׂשה, יהּודה מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָויֹוׁשיבם
רּבי לֹו: וקֹורא ּומנּׁשקֹו מּכסאֹו עֹומד היה חכם ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלתלמידֿ
ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומֹורי!
ּבפני ּבפרהסיא, אבל ּבצנעה; זה יעּׂשה ועבדיו, הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלבּדֹו
רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ולא יעּׂשה. לא - ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹהעם

ׁשּתהי ּכדי בׁשמֹו, אּלא לאדם יקרא הּכל.ולא ּבלב יראתֹו ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
.Âהּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ׁשּנאמר: וחלל, ׁשפל ּבקרּבֹו לּבֹו להיֹות צּוהּו ּכ ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָּבכבֹודֹו,
מּדי, יֹותר ּביּׂשראל ּגּסּותֿלב ינהג ולא ּבקרּבי". חלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ"ולּבי
ּומרחם חֹונן ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ויחּוס ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלקטּנים
ּבלׁשֹון הּקהל ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבקטּנים. קטן ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
ואֹומר: ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: רּכֹות, ידּבר - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרּבים
ּבענוה יתנהג לעֹולם וגֹו'"; הּזה לעם עבד ּתהיה הּיֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"אם
מה "ונחנּו אֹומר: והּוא רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָיתרה.
וקצּפם ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל תלּנתיכם". עלינּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹֻֻלא
"לרעֹות הּכתּוב: קראֹו רֹועה הּיֹונק. את האֹומן יּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר
עדרֹו "ּכרעה ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עּמֹו". ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּביעקב

וגֹו'". יּׂשא ּובחיקֹו טלאים יקּבץ ּבזרעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹירעה,
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ספרּֿתֹורה‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת
מּספר ּומּגיהֹו אבֹותיו. לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו
לֹו הּניחּו לֹו אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ביתּֿדין ּפי עלֿ ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָהעזרה
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מּניחֹו אחד ספריֿתֹורה: ׁשני ּכֹותב - ׁשּנאבד אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותיו
לא והּׁשני מּיּׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבבית
לביתֿ אֹו הּכּסא לביתֿ ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מלפניו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָיזּוז
- לּמלחמה יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמרחץ,
מסב עּמֹו; והּוא - ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו; והּוא - נכנס עּמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּוא

לֹוקח·. ׁשהּוא למדּו, הּׁשמּועה מּפי נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא
הּכל - ּופילגׁשים הּנׁשים ּבין - נׁשים ׁשמֹונהֿעּׂשרה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעד
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמֹונהֿעּׂשרה.

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש
אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו. ּכדי אּלא סּוסים, ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. - הּמלכים ׁשאר ׁשעֹוּׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. - הֹוסיף ְִִֶואם

אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף ּלֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ּולׁשּמׁשיו. ולעבדיו לחילֹותיו ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהתנאֹות
מּוכן ׁשם ולהיֹות ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ואין להרּבֹותֹו. מצוה זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלצרכי
ירּבה "ולא ׁשּנאמר: ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא ְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

לֹוקה. - הרּבה ואם ְְִִֶָּלֹו".
לּמלכים‰. "אל ׁשּנאמר: ׁשכרּות, ּדר לׁשּתֹות אסּור ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

ּבּיֹום יּׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובּלילה,

.Âאחת אּלא לֹו היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ׁשטּוף יהיה לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוכן
"אל ׁשּנאמר: הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתֹורה, הקּפידה לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
לפיכ יּׂשראל; קהל ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו לבבֹו", יסּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ"ולא
ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדּבקֹו

ַָחּייו".
.Ê.עליהן ּומעידין אֹותן ּדנין ּדוד, בית ׁשּמלכי ּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר

אֹותֹו, דנין ולא ידּון ׁשּלא חכמים ּגזרּו יּׂשראל, מלכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאבל
מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ׁשּלּבן מּפני עליו, מעידין ולא מעיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

הּדת. על והפסד ּתּקלה ְְֵֶַַַַָָָָָהּדבר
.Áאפּלּו להרגֹו. רׁשּות לּמל יׁש יּׂשראל, ּבמל הּמֹורד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹגזר
- להרגֹו רצה ואם מיתה. חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכל וכן ."ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהרג,
להרגֹו רׁשּות לּמל יׁש המחרפֹו, אֹו הּמל את ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהמבּזה
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשמעי
יפקיר לא אבל לכבֹודֹו; ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות לאסר לֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָֹֹויׁש

גזל. זה הרי - הפקיר ואם ְְֲִִִֵֵֶָָממֹון.
.Ëאפּלּו ּבמצֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל

ּדברי העבד, ודברי הרב ּדברי - ּפטּור זה הרי קּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמצוה
מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין
.È,התראה בלא אֹו ברּורה בראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורג ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּכל

רׁשּות לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ּׂשֹונא אֹו אחד, ּבעד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו
רּבים והֹורג צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהרגֹו

אימה להּטיל רּבים, ימים ּתלּויים ּומּניחן ותֹולה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּביֹום
העֹולם. רׁשעי יד ְְִֵֵַַָָּולׁשּבר
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.‡לצר אֹו לצרכיו העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות
ׁשּיׁש הּמכס, מן להבריח ואסּור מכס, לֹו וקֹוצב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמלחמֹות.
יהרג, אֹו ממֹונֹו יּלקח - הּמכס ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹו
אֹומר: הּוא ּולהּלן לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
מכס, וקֹוצב מס ׁשּנֹותן מּכאן, ,"ועבדּו למס ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"יהיּו
האמּור ׁשּכל ּדין, - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָודיניו

בֹו. זֹוכה מל - מל ְֶֶֶֶֶַָָּבפרׁשת
הּגּבֹורים·. העם מן ולֹוקח יּׂשראל ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואנׁשיֿחיל,
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהן ּומעמיד לפניו, עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהן
מרּכבּתֹו". לפני ורצּו ּובפרׁשיו ּבמרּכבּתֹו לֹו "וּׂשם ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
לפניו, ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָולֹוקח
למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, הּטֹובים... ּבחּוריכם "ואת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ועֹוּׂשין‚. צרי ּׁשהּוא מה ּכל האּמנּיֹות ּבעלי מן לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן
והעבדים הּבהמֹות ּכל ולֹוקח ּׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלֹו
ׁשּנאמר: דמיהן, אֹו ּׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשפחֹות
ּוכלי מלחמּתֹו ּכלי ולעּׂשֹות קצירֹו ולקצר חריׁשֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹ"ולחרׁש
הּטֹובים ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרכּבֹו.

למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, חמֹוריכם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָואת
.„- נׁשים ּופילגׁשים: נׁשים יּׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָוכן

קּדּוׁשין, ּובלא כתּבה ּבלא - ּופילגׁשים וקּדּוׁשין, ְְְְְְִִִִִִִַָָֹֹֻֻּבכתּבה
ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה קֹונה ּבלבד ּביחּוד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
ויׁש יעּוד. אחרי ּבלבד העברּיה ּבאמה אּלא ּבפילגׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאסּור
טּבחֹות לארמֹונֹו, ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעּׂשֹות רׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָלֹו
לרּקחֹות יּקח ּבנֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ורּקחֹות, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָואֹופֹות

ּולאפֹות". ְְַָֹּולטּבחֹות
ּׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ּׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

וּׂשרי אלפים ּׂשרי לֹו "ולּׂשּום ׁשּנאמר: חמּׁשים, וּׂשרי ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאלפים
ֲִִחמּׁשים".

.Âּכׁשּילכּו לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה,
ואת ּׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ּדמיהן, ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכרמיכם
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעּׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָויׁש

יעּׂשר". צאנכם וגֹו'. יעּׂשר וכרמיכם "וזרעיכם ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
.Áיּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עֹולם. עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; אחד ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחלק
.Ë,ׁשּכֹובׁש הּממלכֹות וכל .לּמל ממֹונן - הּמל הרּוגי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבֹוזזין ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּבּזה ּומחצית ּבראׁש, מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹונֹותנין
על הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָחֹולקין
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מּניחֹו אחד ספריֿתֹורה: ׁשני ּכֹותב - ׁשּנאבד אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותיו
לא והּׁשני מּיּׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבבית
לביתֿ אֹו הּכּסא לביתֿ ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מלפניו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָיזּוז
- לּמלחמה יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמרחץ,
מסב עּמֹו; והּוא - ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו; והּוא - נכנס עּמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּוא

לֹוקח·. ׁשהּוא למדּו, הּׁשמּועה מּפי נׁשים. ּלֹו ירּבה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא
הּכל - ּופילגׁשים הּנׁשים ּבין - נׁשים ׁשמֹונהֿעּׂשרה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעד
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמֹונהֿעּׂשרה.

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש
אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו. ּכדי אּלא סּוסים, ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. - הּמלכים ׁשאר ׁשעֹוּׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. - הֹוסיף ְִִֶואם

אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף ּלֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ּולׁשּמׁשיו. ולעבדיו לחילֹותיו ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהתנאֹות
מּוכן ׁשם ולהיֹות ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ואין להרּבֹותֹו. מצוה זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלצרכי
ירּבה "ולא ׁשּנאמר: ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא ְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

לֹוקה. - הרּבה ואם ְְִִֶָּלֹו".
לּמלכים‰. "אל ׁשּנאמר: ׁשכרּות, ּדר לׁשּתֹות אסּור ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

ּבּיֹום יּׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובּלילה,

.Âאחת אּלא לֹו היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ׁשטּוף יהיה לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוכן
"אל ׁשּנאמר: הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתֹורה, הקּפידה לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
לפיכ יּׂשראל; קהל ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו לבבֹו", יסּור ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ"ולא
ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדּבקֹו

ַָחּייו".
.Ê.עליהן ּומעידין אֹותן ּדנין ּדוד, בית ׁשּמלכי ּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר

אֹותֹו, דנין ולא ידּון ׁשּלא חכמים ּגזרּו יּׂשראל, מלכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאבל
מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ׁשּלּבן מּפני עליו, מעידין ולא מעיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

הּדת. על והפסד ּתּקלה ְְֵֶַַַַָָָָָהּדבר
.Áאפּלּו להרגֹו. רׁשּות לּמל יׁש יּׂשראל, ּבמל הּמֹורד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹגזר
- להרגֹו רצה ואם מיתה. חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכל וכן ."ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהרג,
להרגֹו רׁשּות לּמל יׁש המחרפֹו, אֹו הּמל את ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהמבּזה
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשמעי
יפקיר לא אבל לכבֹודֹו; ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות לאסר לֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָֹֹויׁש

גזל. זה הרי - הפקיר ואם ְְֲִִִֵֵֶָָממֹון.
.Ëאפּלּו ּבמצֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל

ּדברי העבד, ודברי הרב ּדברי - ּפטּור זה הרי קּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמצוה
מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין
.È,התראה בלא אֹו ברּורה בראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורג ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּכל

רׁשּות לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ּׂשֹונא אֹו אחד, ּבעד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו
רּבים והֹורג צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהרגֹו

אימה להּטיל רּבים, ימים ּתלּויים ּומּניחן ותֹולה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּביֹום
העֹולם. רׁשעי יד ְְִֵֵַַָָּולׁשּבר

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

.‡לצר אֹו לצרכיו העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות
ׁשּיׁש הּמכס, מן להבריח ואסּור מכס, לֹו וקֹוצב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמלחמֹות.
יהרג, אֹו ממֹונֹו יּלקח - הּמכס ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹו
אֹומר: הּוא ּולהּלן לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
מכס, וקֹוצב מס ׁשּנֹותן מּכאן, ,"ועבדּו למס ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"יהיּו
האמּור ׁשּכל ּדין, - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָודיניו

בֹו. זֹוכה מל - מל ְֶֶֶֶֶַָָּבפרׁשת
הּגּבֹורים·. העם מן ולֹוקח יּׂשראל ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואנׁשיֿחיל,
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהן ּומעמיד לפניו, עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהן
מרּכבּתֹו". לפני ורצּו ּובפרׁשיו ּבמרּכבּתֹו לֹו "וּׂשם ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
לפניו, ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָולֹוקח
למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, הּטֹובים... ּבחּוריכם "ואת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ועֹוּׂשין‚. צרי ּׁשהּוא מה ּכל האּמנּיֹות ּבעלי מן לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן
והעבדים הּבהמֹות ּכל ולֹוקח ּׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלֹו
ׁשּנאמר: דמיהן, אֹו ּׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשפחֹות
ּוכלי מלחמּתֹו ּכלי ולעּׂשֹות קצירֹו ולקצר חריׁשֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹ"ולחרׁש
הּטֹובים ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרכּבֹו.

למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, חמֹוריכם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָואת
.„- נׁשים ּופילגׁשים: נׁשים יּׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָוכן

קּדּוׁשין, ּובלא כתּבה ּבלא - ּופילגׁשים וקּדּוׁשין, ְְְְְְִִִִִִִַָָֹֹֻֻּבכתּבה
ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה קֹונה ּבלבד ּביחּוד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
ויׁש יעּוד. אחרי ּבלבד העברּיה ּבאמה אּלא ּבפילגׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאסּור
טּבחֹות לארמֹונֹו, ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעּׂשֹות רׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָלֹו
לרּקחֹות יּקח ּבנֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ורּקחֹות, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָואֹופֹות

ּולאפֹות". ְְַָֹּולטּבחֹות
ּׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ּׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

וּׂשרי אלפים ּׂשרי לֹו "ולּׂשּום ׁשּנאמר: חמּׁשים, וּׂשרי ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאלפים
ֲִִחמּׁשים".

.Âּכׁשּילכּו לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה,
ואת ּׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ּדמיהן, ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכרמיכם
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעּׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָויׁש

יעּׂשר". צאנכם וגֹו'. יעּׂשר וכרמיכם "וזרעיכם ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
.Áיּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עֹולם. עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; אחד ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחלק
.Ë,ׁשּכֹובׁש הּממלכֹות וכל .לּמל ממֹונן - הּמל הרּוגי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבֹוזזין ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּבּזה ּומחצית ּבראׁש, מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹונֹותנין
על הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָחֹולקין
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ּכחלק "ּכי ׁשּנאמר: ּבׁשוה, חֹולקין לׁשמרן, ּבּמחנה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
יחלקּו". יחּדו הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּירד

.Èּולאנׁשי לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו. היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּׁשּירצה; מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל ּדין. ּדינֹו - הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּובכל
ּולמּלאת האמת ּדת להרים ּומחׁשבּתֹו מגּמתֹו ותהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמים,
ה'. מלחמֹות ּולהּלחם הרׁשעים זרֹוע ולׁשּבר צדק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהעֹולם
ּומלחמֹות, מׁשּפט לעּׂשֹות אּלא ּתחּלה מל ממליכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
את ונלחם לפנינּו ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ְֲִֵֹמלחמתינּו".

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

היא‡. זֹו ואי מצוה. מלחמת אּלא ּתחּלה נלחם הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
עמלק ּומלחמת עממים ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם ואחרּֿכ עליהם; ׁשּבא צר מּיד יּׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
העּמים ׁשאר עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא הרׁשּות, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבמלחמת

וׁשמעֹו. ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יּׂשראל ּגבּול להרחיב ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻּכדי
אּלא·. ּביתּֿדין, רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו מצוה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמלחמת

מלחמת אבל לצאת. העם וכֹופה עת ּבכל מעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצא
ׁשל ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּה העם את מֹוציא אינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהרׁשּות,

ואחד. ְְִִֶָׁשבעים
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין דר לֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם אינֹו .צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אּלא זה, ׁשל ּׂשדהּו מּפני אֹו זה ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו. ועֹוּׂשה ּבׁשוה ְְְְִֵֶֶַָהֹול
"החרם„. ׁשּנאמר: עממין, ׁשבעה להחרים עּׂשה ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות

עֹובר - הרגֹו ולא מהן אחד לידֹו ׁשּבא וכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּתחרימם".
אבד ּוכבר נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלאֿתעּׂשה,

ְִָזכרם.
את‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זכר לאּבד עּׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

הרעים מעּׂשיו ּתמיד לזּכר עּׂשה ּומצות עמלק". ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר
עּׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: איבתֹו, לעֹורר ּכדי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואריבתֹו
"לא ּבּפה, - "זכֹור" למדּו: הּׁשמּועה מּפי עמלק". ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹל

וּׂשנאתֹו. איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹתׁשּכח"
.Âהרי ביתּֿדין, עלּֿפי ּבּמל יּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

לכל יהֹוׁשע ׁשּכבׁש ּכארץֿיּׂשראל היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻזה
האמּורה ארץֿיּׂשראל ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשּו והּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדבר.

ַָּבּתֹורה.
.Êהּים מן מצרים. מארץ חּוץ העֹולם, ּבכל לׁשּכן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומּתר

ארּבעֿמאֹות על ּפרסה ארּבעֿמאֹות הּמערב, ועד ְְְְֲֵֵַַַַַַַַַַָָָהּגדֹול
להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ּוכנגד ּכּוׁש ארץ ּכנגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרסה,
למצרים. לׁשּוב ׁשּלא תֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹּבּה.
עֹוד תסיף "לא עֹוד"; הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ואלּכסנּדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראתם תספּו "לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֹלראתּה";

האּסּור. ְִִַָּבכלל

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא לסחֹורה לארץֿמצרים לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
לֹוקין ואין ׁשם. להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָארצֹות
ליׁשב יחׁשב ואם הּוא. מּתר הּכניסה ׁשּבעת זה, לאו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעּׂשה. ּבֹו אין ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּולהׁשּתּקע
מּתרת; ׁשהיא ביתּֿדין, עלּֿפי יּׂשראל מל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻארץֿמצרים

יחידי לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ּבידולא והיא ּבּה לׁשּכן אֹו ם, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹֹ
הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעּׂשיה מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעּכּו"ם,

מצרים". ארץ "ּכמעּׂשה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ëאּלא לעֹולם, לארץ לחּוצה מארץֿיּׂשראל לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

ויחזר העּכּו"ם; מן להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, ְְְֲִִִִִַַַָָָָֹֹללמד
- לארץ ּבחּוצה לׁשּכן אבל לסחֹורה; הּוא יֹוצא וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹלארץ.
דינר ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד הרעב ׁשם חזק אּלאֿאםּֿכן ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאסּור,
הּמעֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה דינרין. ּבׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָחּטין
ימצא ולא ּבזֹול, הּפרֹות אם אבל ּביקר, והּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹמצּויֹות
לכל יצא - הּכיס מן פרּוטה ואבדה יּׂשּתּכר, בּמה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמעֹות
אינּה - לצאת ׁשּמּתר ואףֿעלּֿפי רוח. ּבֹו ׁשּימצא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום
היּו, הּדֹור גדֹולי ׁשני וכליֹון, מחלֹון ׁשהרי חסידּות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמּדת

לּמקֹום. כליה ונתחּיבּו יצאּו, גדֹולה צרה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָּומּפני
.È,ארץֿיּׂשראל ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי

"ּכי אֹומר: הּוא וכן עפרּה. על ּומתּגלּגלין אבניה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומנּׁשקין
יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי ְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹרצּו

.‡Èעֹונֹותיו - ּבארץֿיּׂשראל הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו
ּבּה הּיׁשב העם חליתי, ׁשכן יאמר "ּובל ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמחּולין,
העֹולם לחּיי זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻנּׂשא
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר - ּבּה הּקבּור וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּבא.
הּוא ּובפרענּות עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּבח
קֹולטּתֹו דֹומה ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
החכמים ּגדֹולי ואףֿעלּֿפיֿכן מֹותֹו; אחר לקֹולטּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָמחּיים

ּולמ צא לׁשם. מתיהם מֹוליכים ויֹוסףהיּו אבינּו מּיעקב ד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ִַַהּצּדיק.

.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו ּבארץֿיּׂשראל אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם
יּׂשראל; ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ ּבחּוצה ידּור ואל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעּכּו"ם,
ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו לארץ, לחּוצה הּיֹוצא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
אלהים עבד ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹֹ"ּכי
לא יּׂשראל אדמת "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּיֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻֻאחרים".
אסּור ּכ לארץ, לחּוצה מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹיבאּו".
וׁשּמה יּובאּו "ּבבלה ׁשּנאמר: הארצֹות, לׁשאר מּבבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלצאת

יהיּו".
יוםשישֿישבתקודשא'ֿב'אדר

ְִ

ה'תשע"ב אדר ב' קודש שבת יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

לֹו‡. ׁשּקֹוראין עד ּבעֹולם אדם עם מלחמה עֹוּׂשין ְְִִִִֵֶַָָָָָָאין
ׁשּנאמר: מצוה, מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלֹום,
לׁשלֹום". אליה וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ"ּכי
אין - עליהן נח בני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאם
למס ל "יהיּו ׁשּנאמר: למס, הן והרי נׁשמה, מהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהֹורגין
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ׁשּקּבלּו אֹו העבדּות, קּבלּו ולא הּמס עליהם קּבלּו ."ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹועבדּו
ׁשּיקּבלּו עד להם, ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהעבדּות
ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו הּוא, ׁשּיקּבלּו והעבדּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשניהם.
ּתחת כבּוׁשים יהיּו אּלא ּביּׂשראל, ראׁש ירימּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלמּטה,
והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום יּׂשראל על יתמּנּו ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹידם.
ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיקּבלּו
הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות וחזק החֹומֹות ּבנין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַֹּכגֹון
הּמל העלה אׁשר הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: בֹו, ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
חֹומת ואת הּמּלֹוא ואת ּביתֹו ואת ה' ּבית את לבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹׁשלמה
ּכל לׁשלמה... היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹירּוׁשלים...
הּיֹום עד עבד למס ׁשלמה וּיעלם האמרי... מן הּנֹותר ְְֱֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹֹהעם

ל יּׂשראל ּומּבני אנׁשיהּזה. הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּופרׁשיו". רכּבֹו וּׂשרי וׁשליׁשיו וּׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה

אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ויּניח המּטלטלין אֹו המּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָהּקרקעֹות

ּׁשּיתנה. מה ּכפי ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות,
וקּבלּו‚. ׁשהׁשלימּו אחר להם ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור

מצֹות. ׁשבע
יוםשבתקודשב'אדר

ְִֶַ
מצֹות„. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם

הּגדֹולים, הּזכרים ּכל והֹורגין מלחמה עּמהם עֹוּׂשין -ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
קטן, ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם. ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה - והּטף" "הּנׁשים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל האּמֹות, ׁשאר עם ׁשהּוא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?
מהם מּניחין אין - הׁשלימּו ׁשּלא ועמלק עממין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשבעה
העּמים... מערי רק וגֹו'. לכל ּתעּׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,
את "ּתמחה ּבעמלק: אֹומר הּוא וכן נׁשמה", ּכל תחּיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין עמלק". ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזכר
יּׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר עיר היתה "לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל את גבעֹון, יׁשבי החּוי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבלּתי
למען יּׂשראל את הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה'

קּבלּו. ולא לׁשלֹום להם ׁשּׁשלחּו מּכלל, ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהחרימם";
לארץ:ׁשלׁש‰. נכנס ׁשּלא עד יהֹוׁשע ׁשלח כתבים ה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

וׁשלח: וחזר יברח. לברח, ׁשרֹוצה מי - להם ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה מי וׁשלח: וחזר יׁשלים. להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני ּכן, אםֿ יעּׂשה. מלחמה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעּׂשֹות
מׁשּפט ידעּו ולא קּבלּו, ולא ּבכלל להם ׁשּׁשלח לפי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹגבעֹון?
קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין אין ׁשּׁשּוב ודּמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָיּׂשראל,
לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי וראּו לּנּׂשיאים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר
"לא אֹומר: הּוא והרי ּברית. להם ׁשּכרתּו מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשבּועה?
עבדים, למס ׁשּיהיּו דינם היה אּלא ּברית"? להם ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹתכרת
על ׁשּיהרגּו היה ּבדין להם, נׁשּבעּו ּובטעּות ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָוהֹואיל

הּׁשם. חּלּול לּולי ְִִֵֵֶַׁשהטעּום,
.Âלא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחים אין ּומֹואב, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

לפי חכמים: אמרּו ."ימי ּכל וטֹובתם, ׁשלֹומם ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָתדרׁש
ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה "וקראת ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר,
ׁשּנאמר: לפי וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא לֹומר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ּומֹואב עּמֹון יכֹול ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ...ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשֹואלים ׁשאין ואףֿעלּֿפי "וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכן?
אֹותן. מקּבלין ּתחּלה, מעצמם הׁשלימּו אם - ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבׁשלֹומם

.Êמארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפּׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין
לּבֹורח מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה; מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרּוחֹותיה,
על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על להּמלט ׁשּירצה מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולכל
ׁשּבכ למדּו הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמדין

ִָצּוהּו.
.Áמֹונעין ואין לּמדינה ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין

את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: ׁשּיבׁשּו, ּכדי הּמים אּמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמהם
ּבכל אּלא ּבלבד, במצֹור ולא לֹוקה. - הּקֹוצץ וכל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹעצּה";
אבל לֹוקה; - הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
ׁשּמּזיק מּפני אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקֹוצצין

אּלאּבּׂש ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, דה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
הׁשחתה. ְֶֶַָָדר

.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר סרק, אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל
ׁשאינֹו מּועט דבר אּלא עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהזקין מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוּׂשה הּזית יהא וכּמה אֹותֹו. לקץ מּתר - ּבֹו לטרח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻראּוי
קב עֹוּׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים. הּקב רבע - יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻולא

יקּצּנּו. לא ְְִֶָֹֻּתמרים,
.Èוקֹורע ּכלים המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּדר מאכלֹות ּומאּבד מעין וסֹותם ּבנין והֹורס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבגדים
מּכתֿ אּלא לֹוקה ואינֹו תׁשחית", ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם. ְְִִֵֶַמרדּות
.‡È,הּׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה עּכּו"ם ׁשל עירֹות על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹצרין

ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָועֹוּׂשין
ּבין מצוה, מלחמת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו רדּתּה" "עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

רׁשּות. ְְִֶֶמלחמת
.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,

ּכמתֿמצוה. מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּמקֹום
.‚Èּופטּורים הּדמאי, אֹוכלים ּבמחנה: ּפטרּו דברים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָארּבעה

ואפּלּו מקֹום. מּכל עצים ּומביאין ּבּתחּלה, ידים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמרחיצת
וכן ּבּמחנה. ּכ על מקּפידין אין - ויבׁשים ּתלּוׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאן
מאהל מטלטלין אּלא ּבּמחנה, חצרֹות ערּובי מּלערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפטּורין
מחיּצה הּמחנה ּכל ׁשּיּקיפּו והּוא, לסּכה. ּומּסּכה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלאהל
ּכמֹו רׁשּותֿהּיחיד, ׁשּתהיה ּכדי טפחים עּׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָגבֹוהה
מעּׂשרה. ּפחּותה מחיּצה ואין ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּנתּבאר
ּבחזרתן. ּפטּורין ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוכׁשם

.„Èּבכל הּׂשדה ּפני על אֹו הּמחנה ּבתֹו להּפנֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָואסּור
ּבּה, להּפנֹות מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עּׂשה מצות אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמקֹום,

לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה "ויד ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
.ÂËעם ּתלּויה ואחד אחד לכל יתד להיֹות עּׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן

ויכּסה, ויפּנה ּבּה, ויחּפר הּדר ּבאֹותּה ויצא מלחמּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלי
עּמהן ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּתמיד, עֹוּׂשים הם ּכ ארֹון, עּמהם ׁשאין ּובין ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָארֹון

קדֹוׁש". מחנ ְֲֶַָָָ"והיה
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ׁשּקּבלּו אֹו העבדּות, קּבלּו ולא הּמס עליהם קּבלּו ."ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹועבדּו
ׁשּיקּבלּו עד להם, ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהעבדּות
ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו הּוא, ׁשּיקּבלּו והעבדּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשניהם.
ּתחת כבּוׁשים יהיּו אּלא ּביּׂשראל, ראׁש ירימּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלמּטה,
והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום יּׂשראל על יתמּנּו ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹידם.
ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיקּבלּו
הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות וחזק החֹומֹות ּבנין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַֹּכגֹון
הּמל העלה אׁשר הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: בֹו, ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
חֹומת ואת הּמּלֹוא ואת ּביתֹו ואת ה' ּבית את לבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹׁשלמה
ּכל לׁשלמה... היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹירּוׁשלים...
הּיֹום עד עבד למס ׁשלמה וּיעלם האמרי... מן הּנֹותר ְְֱֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹֹהעם

ל יּׂשראל ּומּבני אנׁשיהּזה. הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּופרׁשיו". רכּבֹו וּׂשרי וׁשליׁשיו וּׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה

אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ויּניח המּטלטלין אֹו המּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָהּקרקעֹות

ּׁשּיתנה. מה ּכפי ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות,
וקּבלּו‚. ׁשהׁשלימּו אחר להם ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור

מצֹות. ׁשבע
יוםשבתקודשב'אדר

ְִֶַ
מצֹות„. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם

הּגדֹולים, הּזכרים ּכל והֹורגין מלחמה עּמהם עֹוּׂשין -ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
קטן, ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם. ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה - והּטף" "הּנׁשים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל האּמֹות, ׁשאר עם ׁשהּוא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?
מהם מּניחין אין - הׁשלימּו ׁשּלא ועמלק עממין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשבעה
העּמים... מערי רק וגֹו'. לכל ּתעּׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,
את "ּתמחה ּבעמלק: אֹומר הּוא וכן נׁשמה", ּכל תחּיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין עמלק". ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזכר
יּׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר עיר היתה "לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל את גבעֹון, יׁשבי החּוי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבלּתי
למען יּׂשראל את הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה'

קּבלּו. ולא לׁשלֹום להם ׁשּׁשלחּו מּכלל, ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהחרימם";
לארץ:ׁשלׁש‰. נכנס ׁשּלא עד יהֹוׁשע ׁשלח כתבים ה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

וׁשלח: וחזר יברח. לברח, ׁשרֹוצה מי - להם ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה מי וׁשלח: וחזר יׁשלים. להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני ּכן, אםֿ יעּׂשה. מלחמה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעּׂשֹות
מׁשּפט ידעּו ולא קּבלּו, ולא ּבכלל להם ׁשּׁשלח לפי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹגבעֹון?
קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין אין ׁשּׁשּוב ודּמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָיּׂשראל,
לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי וראּו לּנּׂשיאים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר
"לא אֹומר: הּוא והרי ּברית. להם ׁשּכרתּו מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשבּועה?
עבדים, למס ׁשּיהיּו דינם היה אּלא ּברית"? להם ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹתכרת
על ׁשּיהרגּו היה ּבדין להם, נׁשּבעּו ּובטעּות ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָוהֹואיל

הּׁשם. חּלּול לּולי ְִִֵֵֶַׁשהטעּום,
.Âלא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחים אין ּומֹואב, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

לפי חכמים: אמרּו ."ימי ּכל וטֹובתם, ׁשלֹומם ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָתדרׁש
ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה "וקראת ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר,
ׁשּנאמר: לפי וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא לֹומר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ּומֹואב עּמֹון יכֹול ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ...ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשֹואלים ׁשאין ואףֿעלּֿפי "וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכן?
אֹותן. מקּבלין ּתחּלה, מעצמם הׁשלימּו אם - ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבׁשלֹומם

.Êמארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפּׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין
לּבֹורח מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה; מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרּוחֹותיה,
על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על להּמלט ׁשּירצה מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולכל
ׁשּבכ למדּו הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמדין

ִָצּוהּו.
.Áמֹונעין ואין לּמדינה ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין

את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: ׁשּיבׁשּו, ּכדי הּמים אּמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמהם
ּבכל אּלא ּבלבד, במצֹור ולא לֹוקה. - הּקֹוצץ וכל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹעצּה";
אבל לֹוקה; - הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
ׁשּמּזיק מּפני אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקֹוצצין

אּלאּבּׂש ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, דה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
הׁשחתה. ְֶֶַָָדר

.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר סרק, אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל
ׁשאינֹו מּועט דבר אּלא עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהזקין מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוּׂשה הּזית יהא וכּמה אֹותֹו. לקץ מּתר - ּבֹו לטרח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻראּוי
קב עֹוּׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים. הּקב רבע - יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻולא

יקּצּנּו. לא ְְִֶָֹֻּתמרים,
.Èוקֹורע ּכלים המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּדר מאכלֹות ּומאּבד מעין וסֹותם ּבנין והֹורס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבגדים
מּכתֿ אּלא לֹוקה ואינֹו תׁשחית", ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם. ְְִִֵֶַמרדּות
.‡È,הּׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה עּכּו"ם ׁשל עירֹות על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹצרין

ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָועֹוּׂשין
ּבין מצוה, מלחמת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו רדּתּה" "עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

רׁשּות. ְְִֶֶמלחמת
.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,

ּכמתֿמצוה. מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּמקֹום
.‚Èּופטּורים הּדמאי, אֹוכלים ּבמחנה: ּפטרּו דברים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָארּבעה

ואפּלּו מקֹום. מּכל עצים ּומביאין ּבּתחּלה, ידים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמרחיצת
וכן ּבּמחנה. ּכ על מקּפידין אין - ויבׁשים ּתלּוׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאן
מאהל מטלטלין אּלא ּבּמחנה, חצרֹות ערּובי מּלערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפטּורין
מחיּצה הּמחנה ּכל ׁשּיּקיפּו והּוא, לסּכה. ּומּסּכה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלאהל
ּכמֹו רׁשּותֿהּיחיד, ׁשּתהיה ּכדי טפחים עּׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָגבֹוהה
מעּׂשרה. ּפחּותה מחיּצה ואין ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּנתּבאר
ּבחזרתן. ּפטּורין ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוכׁשם

.„Èּבכל הּׂשדה ּפני על אֹו הּמחנה ּבתֹו להּפנֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָואסּור
ּבּה, להּפנֹות מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עּׂשה מצות אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמקֹום,

לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה "ויד ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
.ÂËעם ּתלּויה ואחד אחד לכל יתד להיֹות עּׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן

ויכּסה, ויפּנה ּבּה, ויחּפר הּדר ּבאֹותּה ויצא מלחמּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלי
עּמהן ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּתמיד, עֹוּׂשים הם ּכ ארֹון, עּמהם ׁשאין ּובין ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָארֹון

קדֹוׁש". מחנ ְֲֶַָָָ"והיה
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ה'תשע"ב שבט כ"ו ראשון יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ה מּלהעידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא ׁשקר, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹעדּות

fh)ׁשקר" ,k zeny)אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר . ְְֵֶֶַַָָָָָ
ׁשוא" "עד bi)ואמר: ,d mixac)זה לאו על והעֹובר ְְְֵֵֶַַָָָָ

זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: עליו ּגזר ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
לאחיו" hi)לעׂשֹות ,hi my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִַַָָ

(exziלעדים אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא :ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָזֹוממין".

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ב שבט כ"ז שני יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ
ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנצטּוינּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּזממּו

לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו (mixac"ועׂשיתם ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ
(hi ,hiלהֹוציא העידּו אם זֹוממין: עדים ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶוזהּו

מה על העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ְִִִֵֵֶַַָָממֹון
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשמחּיב
אֹותם. נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָהעידּו
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר
ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת זה, ּבדין ְְִֶֶֶַַָאֹותם

ה'תשע"ב שבט כ"ח שלישי יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה לביתהּצּוּוי לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּדין
ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאּסּור

epiax)ּבקּבלה dyn cr yi` itn yi`)ּדבר ּובין , ְֵַָָָָ
אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמדּוהּו

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו (zexfbּדבר ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
(dxezl biq mdy epinkgמּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

xecd)ׁשהּוא ly miipgexd eikxv itl)מּמה , ִֶַ

― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ְְִִֵֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו חּיבים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹּכלֿזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, נעבֹור ּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָּדבריהם,

וגֹו'" יֹורּו אׁשר הּתֹורה i`)"עלּֿפי ,fi mixac). ְֲִֶַַָ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt)ֿאׁשר הּמׁשּפט "ועל : ְְְְֲִִֵֶַַָ

ּוכבר עׂשה". מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ְְְְֲֲִֵֶַַָֹיאמרּו
סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(ft.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

― השי"ב מּלחלֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי mdnyעל minkg) ֲֲֵֵֶַַַַַָָָ

(dt lray dxez milawn ep`ֿמּכלֿמה ִִַָָּומּלסּור
תסּור "לא אמרֹו: והּוא הּתֹורה ּבמעׂשי ְְְְֲֵֶַַַָָָֹּׁשּיצּוּו

"ל אׁשרֿיּגידּו ספרי(my)מןֿהּדבר ּולׁשֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָ
(my mihtey zyxt)מצות זֹו ― וגֹו' תסּור "לא :ְְִַָֹ

זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה".
(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it)חּיב ― ְֵַַָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים ּבּתנאים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻחנק,
(:et).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ,ְְְֲִִִֵָָָ

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּב לא אמרֹוּבּתֹורה והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא כתב ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

עליו" "לאֿתסף `)יתעּלה: ,bi my)ּובפרּוׁש . ְְִֵֵֶַָָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה cere)אמרּו :gk dpyd y`x): ְְְַָָ

ּבלּֿתֹוסיף". על "עברּת ּבלֿתֹוסיף", על ְִִֵַַַַַָָ"עֹובר

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע "ולא מקֹומֹות(my)אמרֹו: ּובכּמה . ְְְְְִִֶַַָָֹ
"והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר "נמצא ְְְֲִִִֵֵַַַַָאֹומרים:

ּבלּֿתגרע". על ְְִַַַַָָעברּת

ה'תשע"ב שבט כ"ט רביעי יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןרביעיכ"וֿכ"טשבט
― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ּכלֿאדם ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמּלקּלל
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומקּלל k`,אמרֹו: zeny) ְְְִִֵַָָָ

(fiמהם אחד קּלל ואפּלּו הּנסקלין מּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּוא
האזהרה אבל נסקל. ― ּבמזיד מֹותֹו לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּבׁשם
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תקּלל לא אמר: ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּלקּלל האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאבי
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּכלֿאדם

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt):אמרּו ְְְִַָָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו אביו ְְְִִֵֶַַָָָֹ"מקּלל
תקּלל", ּלא "אלהים לֹומר ּתלמּוד מּנין? ְְְֱִִִֵַַַַַָָֹֹאזהרה
ואם אלהים; ּבכלל הּוא ―הרי אבי הּוא ּדּין ְְֱֲִִִִִֵַַָָֹאם

ּבּור ואם נׂשיא; ּבכלל הּוא ―הרי הּוא (`mcנׂשיא ְְֲִִִִֵַָָ
(heytהּוא(llka `ed ixd)הרי חרׁש". תקּלל "לא .ְֲֵֵֵֵַֹ

אב ּבנין ּדן zyxcpאּתה dxezdy zecndn zg`) ְִַַָָָ
ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlְְִָָמׁשלׁשּתן
ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה הּצד עד ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוגֹו'

ק על עלמזהר מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ללתם, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ּובספרא miyecw)קללתֹו". zyxt)איׁש "ּכיֿאיׁש : ְְְִִִִִָָ

וגֹו' ואתֿאּמֹו" אתֿאביו יקּלל h)אׁשר ,k `xwie) ְְְֲִִֵֶֶֶַָ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ"אלהים

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻואם.
"ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל זה; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמעׂשה

יּומת" מֹות ואּמֹו fh)אביו ,`k zeny)ולמדנּו , ְְְִִַָָָ
למקּלל ׁשּלמדנּו הּדר על אביו למּכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאזהרה
ׁשלׁש הּמׁשלימה ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאביו,
ׁשּלא מּיׂשראל ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמאֹות

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו (zyxtלהּכֹותֹו, ְְְְְְִִִַַָָָ
(my mihtyn,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ

יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹאזהרה
יסיף" b)לא ,dk mixac)אם וחמר: קל ּדברים והרי . ְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ

להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי להּכֹותֹו ׁשּמצוה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻמי
מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― להּכֹותֹו ׁשּלא ׁשּמצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻמי
הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר להּכֹותֹו". ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
חנק. חּיב ― ּדם מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאביו

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dt:)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי c,"ּכּבד mixac ;ai ,k zeny) ְִִֵֶֶֶַָ
(fhמקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָּוכבר

ּבקּדּוׁשין רּבם ספרא(l`:)ּבּתלמּוד, ּולׁשֹון .yix) ְְְְִִִַַָָֻ
(miyecw zyxt,ּומׁשקה מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו :ְֲִֵֶֶַַָ

ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, ְְְִִִֶַַַמלּביׁש

― הרי"א מאבהּמצוה לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת וׁשּנחׁשבם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואם.
מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ונתנהג ,הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן וחֹוׁשׁשים מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיראים
ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִִֶַָָָרצּוי,

b)ּתיראּו" ,hi `xwie)ספרא miyecwּולׁשֹון zyxt) ְְִִָָ
(myּבמקֹומֹו יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו :(el cgeind) ְִֵֵֵֶָֹ

ּוכבר אתּֿדבריו". יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ְְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹולא
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם .(dl:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַָָ

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום
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― הקצ"ה מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא hedle)זֹולל rewy)ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ekxcn)הּנערּות xq) ְְֲֲִִִֵֵַַָָ
`eia)ּומֹורה it dxnn)לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶַָֹ

עלֿהּדם" ek)תאכלּו ,hi `xwie)זה ענין ּובאּור ְְִֵֶַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֻׁשּבן

ּבּתֹורה k`)ּומפרׁש ,`k mixac).ּבסקילה ׁשהּוא ְְִִֶַָָָֹ
מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו llkdזה(xtq)ּוכבר seq) ְְְְֲֵֶַַַַָָָ

(c"idמיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב
מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ּדין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבית

ׁשּבארנּו ּכמֹו llkdוהּמילה, xg`ly dncwda) ְְְִֵֶַַָ
(c"idוכיו ּבתנאים. והּסֹובא הּזֹולל זה את ׁשּדן ן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ידענּו ּבסקילה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻהאמּורים
לנּו ונׁשאר הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹלחקֹור
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב

(.bq)ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן "אזהרה :ְְְִִֵֵֶַַַָָ
תאכל לא ּכלֹומר: עלֿהּדם", תאכלּו לא ְְַַַַַָֹֹֹֹלֹומר:
הּזֹולל זה אכילת והיא ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאכילה
האכילה אֹותּה אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוסֹובא
הריהּו ― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהרעה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על ְְִִֵֶֶֶַַַָָָעֹובר
ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו
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wfg zxecdn jezn

תקּלל לא אמר: ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּלקּלל האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאבי
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּכלֿאדם

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt):אמרּו ְְְִַָָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו אביו ְְְִִֵֶַַָָָֹ"מקּלל
תקּלל", ּלא "אלהים לֹומר ּתלמּוד מּנין? ְְְֱִִִֵַַַַַָָֹֹאזהרה
ואם אלהים; ּבכלל הּוא ―הרי אבי הּוא ּדּין ְְֱֲִִִִִֵַַָָֹאם

ּבּור ואם נׂשיא; ּבכלל הּוא ―הרי הּוא (`mcנׂשיא ְְֲִִִִֵַָָ
(heytהּוא(llka `ed ixd)הרי חרׁש". תקּלל "לא .ְֲֵֵֵֵַֹ

אב ּבנין ּדן zyxcpאּתה dxezdy zecndn zg`) ְִַַָָָ
ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlְְִָָמׁשלׁשּתן
ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה הּצד עד ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוגֹו'

ק על עלמזהר מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ללתם, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ּובספרא miyecw)קללתֹו". zyxt)איׁש "ּכיֿאיׁש : ְְְִִִִִָָ

וגֹו' ואתֿאּמֹו" אתֿאביו יקּלל h)אׁשר ,k `xwie) ְְְֲִִֵֶֶֶַָ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ"אלהים

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻואם.
"ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל זה; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמעׂשה

יּומת" מֹות ואּמֹו fh)אביו ,`k zeny)ולמדנּו , ְְְִִַָָָ
למקּלל ׁשּלמדנּו הּדר על אביו למּכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאזהרה
ׁשלׁש הּמׁשלימה ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאביו,
ׁשּלא מּיׂשראל ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמאֹות

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו (zyxtלהּכֹותֹו, ְְְְְְִִִַַָָָ
(my mihtyn,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ

יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹאזהרה
יסיף" b)לא ,dk mixac)אם וחמר: קל ּדברים והרי . ְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ

להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי להּכֹותֹו ׁשּמצוה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻמי
מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― להּכֹותֹו ׁשּלא ׁשּמצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻמי
הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר להּכֹותֹו". ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
חנק. חּיב ― ּדם מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאביו

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dt:)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי c,"ּכּבד mixac ;ai ,k zeny) ְִִֵֶֶֶַָ
(fhמקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָּוכבר

ּבקּדּוׁשין רּבם ספרא(l`:)ּבּתלמּוד, ּולׁשֹון .yix) ְְְְִִִַַָָֻ
(miyecw zyxt,ּומׁשקה מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו :ְֲִֵֶֶַַָ

ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, ְְְִִִֶַַַמלּביׁש

― הרי"א מאבהּמצוה לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת וׁשּנחׁשבם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואם.
מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ונתנהג ,הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן וחֹוׁשׁשים מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיראים
ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִִֶַָָָרצּוי,

b)ּתיראּו" ,hi `xwie)ספרא miyecwּולׁשֹון zyxt) ְְִִָָ
(myּבמקֹומֹו יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו :(el cgeind) ְִֵֵֵֶָֹ

ּוכבר אתּֿדבריו". יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ְְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹולא
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם .(dl:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַָָ

ה'תשע"ב שבט ל' חמישי יום
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― הקצ"ה מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא hedle)זֹולל rewy)ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ekxcn)הּנערּות xq) ְְֲֲִִִֵֵַַָָ
`eia)ּומֹורה it dxnn)לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶַָֹ

עלֿהּדם" ek)תאכלּו ,hi `xwie)זה ענין ּובאּור ְְִֵֶַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֻׁשּבן

ּבּתֹורה k`)ּומפרׁש ,`k mixac).ּבסקילה ׁשהּוא ְְִִֶַָָָֹ
מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו llkdזה(xtq)ּוכבר seq) ְְְְֲֵֶַַַַָָָ

(c"idמיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב
מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ּדין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹּבית

ׁשּבארנּו ּכמֹו llkdוהּמילה, xg`ly dncwda) ְְְִֵֶַַָ
(c"idוכיו ּבתנאים. והּסֹובא הּזֹולל זה את ׁשּדן ן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ידענּו ּבסקילה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻהאמּורים
לנּו ונׁשאר הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹלחקֹור
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב

(.bq)ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן "אזהרה :ְְְִִֵֵֶַַַָָ
תאכל לא ּכלֹומר: עלֿהּדם", תאכלּו לא ְְַַַַַָֹֹֹֹלֹומר:
הּזֹולל זה אכילת והיא ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאכילה
האכילה אֹותּה אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוסֹובא
הריהּו ― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהרעה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על ְְִִֵֶֶֶַַַָָָעֹובר
ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו
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נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש לאזהרה(wtwtp)ׁשּכיון ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו מןֿהּדין היא ְְִִִִִִֶַָָָאם
ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה אתֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבארנּו
מּסנהדרין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הל"ז ׁשּיתטּמאּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים bÎa)הּכהנים ,`k my). ְְֲִִִִַַַַָָֹ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
(ze`nehd x`yl `le)להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְִִֵֶַָָ

ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר היה לּקרֹובים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהתטּמא
יתטּמא; ― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָּברצֹונם
עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּגזרה

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. (zyxtּכלֹומר ְְְֲִִַַַָָ
(my xen`רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְִִַָָָָָֹ

ּביֹוס ּומעׂשה ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין ףלהּטּמא, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּכהן
על וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, ְְְְֲִִִֵַַָָָלהּטּמא
ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָּכרחֹו".
קרֹוביו, על להתאּבל חּיב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּכלֿאדם

מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר `g,רצֹוני ,za ,oa ,m` ,a`) ְְִִִֵֵַָָ
(zeg`eׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ

ּכׁשאר עלּֿכלּֿפנים ׁשּיתטּמא הּטמאה, על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻֻמזהר
ּוכבר האבלּות. ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל,

w.)נתּבאר migaf).ּדאֹוריתא ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְְֲִִֵֵֶַָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו נֹוהג(ci:)ּובפרּוׁש אינֹו "אבל : ְְְֵֵֵֵֵָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, lrאבלּות ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew zny inאתי ― (lyעׂשה(a`)הוא ֲֲֵֵָָ

("jbga zgnye"ּדרּבים(l`xyi llk lr lhend) ְִַ
ּדיחיד" עׂשה la`dודחי lr zlhend Ð zela`d) ְְֲִֵֵָָ

(calaנתּבאר הּנה .("dyr" `xwpy jkn)ׁשחּיּוב , ְִִִֵֵֶָ
ּדוקא א עׂשה, מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהאבלּות
― הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ְְְְֲִִִַַָָָּביֹום
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמּדרּבנן,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָויתטּמא

זֹו d`nehe)מצוה zela`)מׁשקין (crenּבמּסכת ְְְִִֶֶַַָ
(jli`e hi ohwּבברכֹות מקֹומֹות (gi.)ּובכּמה ְְְִַָָ

cere)ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות :ak)זרה (bi.)ועבֹודה ְֲִַָָָָֻ
זה וחּיּוב הּכהנים". אל "אמר ּבפרׁשת ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹּובספרא

אינֹו לּקרֹובים להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאנּו
יטּמא ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻחֹובה
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלזּולת
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)עליה אין ּכ , ְֲִֵֵֶֶָָָָ
אמנ להּטּמא. חּיּוב ולא היאצּוּוי חּיבת ם ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

זה. והבן ּברצֹונּה. ּתלּויה הּטמאה אבל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻּבאבלּות,

ה'תשע"ב אדר א' שישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין zndyהּטּמאה, utg mixd) ְְְִִֵֵַַָָָֻ
(zna zrbl ila eilr gpenלאביו" אמרֹו: והּוא ,ְְְִָָ

יּטּמא" לא i`)ּולאּמֹו ,`k `xwie)ּתחׁשֹוב ואּולי . ְְְִִַַַָֹ
והּקֹודם fqw)ׁשּזה dyrz `l),הּוא אחד ענין ְְִֵֶֶֶַָָ

הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּזה
יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ―ְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. my)ולא xen` zyxt)חּיב" : ְְְִִַַָָָֹ
ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֹּבלא
ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ּבדין ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹהדיֹוט
יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת נפׁש עליו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאסרה
עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ּגם ּכ יּטּמא, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת ּבנפׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהּטּמא

heicd)אֹותֹו odka mb zeevn izyk)ֵַַַמהּטעם
הּׁשני ּבּכלל a`ׁשּבארנּו epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֶַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka) ְִִֵֵֶָָָ
יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמּכיון
ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו יבֹוא" "לא ְְְְִִִֵַַָָָֹֹוענין

הּפרּוׁש מקּבלי ּבלא(l"fg)ׁשּבארּו חּיב ואמרּו: ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹ
יּטּמא. ּבלא וחּיב ְְִַַָָָֹיבֹוא

ה'תשע"ב אדר ב' קודש שבת יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשא'ֿב'אדר
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמּלהּמצא
ּכלֿ "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ּכלֹומר: ְְְְְְִַַָָָָמצוה,

יבא" לא מת i`)נפׁשת ,`k `xwie),נטמא ואם ְְְִִֵַָָֹֹֹ
לֹוקה. ― ּולאּמֹו לאביו ְְֲִִִֶַָואפּלּו
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:áàBé éøçà ãåãì-øLà éîe áàBéa õôç øLà éî øîàiå áàBé éøòpî åéìò̈½̈¦©£¥−¨®©ÀŸ¤¦Á£¤̧¨¥¯§¨²¦¬£¤§¨¦−©£¥¬¨«

i"yx

(„).‰„Â‰È ˘È‡ ˙‡ ÈÏ ˜ÚÊ‰שלשה עד כאן שיהו

ÂÓÚ„.ימים: ‰Ù ‰˙‡Âזהיר הוי ימים שלשת לסוף

אחרי לרדוף היה חפץ כי לפני, כאן עומד להיות

בכרי: בן ‰ÚÂÓ„.(‰)שבע ÔÓ ¯ÁÂÈÂאשכחינהו

בסנהדרין כדאיתא במסכתא, דפתחו א)לרבנן :(מט

(Â).ÍÈ�Â„‡ È„·Ú ˙‡ Á˜ איחר‡˙‰ אשר אחרי

קח יהודה, צבא את הביא ולא הצבא, שר עמשא

אחריו: ורדוף סביבי, הנמצאים מן ÏÈˆ‰Âאתה
.Â�È�ÈÚ:קצר מקרא זה והרי מעינינו, עצמו והציל

(Á).ÂÈ�˙Ó ÏÚ ˙„ÓÂˆÓלרוחב לגופו מאוד סמוכה

נוחה שתהא כדי חרב, חוגרי כדרך שלא מתניו,

מתערה: להוציאה יצטרך ולא Èˆ‡.ליפול, ‡Â‰Â
עמשא: שהיתהÏÂÙ˙Â.כנגד לפי מתערה, החרב

לרוחב אלא ירכו לצד תלויה ואינה ולטושה, חלקה

מתערה נפלה הארץ, לצד עצמו ששח וכמעט מתניו,

בדבר: עמשא הכיר ולא בימינו, ¯‡‰ואחזה ¯˘‡Î
.„ÓÚÂ ÂÈÏÚ ‡·‰ ÏÎהבא שכל האיש, ראה כאשר

עומד: היה עליו

cec zcevn
(‚).˙¯Ó˘Ó ˙È·כי עליהן, מי יבוא לבל משומר, במקום

המלך: פילגשי היותן על אדם, לכל ·‡.אסורות ‡Ï Ì‰ÈÏ‡Â
ז"ל ג)רבותינו ב סנהדרין אמרו:(ירושלמי מהם בדבר, נחלקו

אמרו: ומהם עליהן, אבשלום שבא על בהן, אסור שהיה
איסור: בעבור לא מהן, מנע מבליˆ¯Â¯Â˙.שמעצמו קשורות

לאיש: להנשא Â‚Â'.היתר Ô˙ÂÓ ÌÂÈ „Úומתקרין כתרגומו:
קיים: דבעליהן ארמלן מותהן יום ÌÈÓÈ.(„)עד ‰˘Ï˘עד

ימים: ÂÓÚ„.שלשת ‰Ù ‰˙‡Âרצה כי פה, לעמוד עמהם שוב
יואב: תחת הצבא לשר יותרÁÂÈÂ¯.(‰)להעמידו נתאחר

לו: שקבע ‡·È˘È.(Â)מהזמן Ï‡לצוות מעתה רצה לא
אבשלום: את הרגו על עליו, כועס היה כי Â�Ï.ליואב, Ú¯È

אבשלום: מן יותר רעה לנו ‡„ÍÈ�Â.יעשה È„·Úוכן המקרא, דרך כן כי עבדי, אמר ולא המלך, עבדי לומר: דרצה (בראשית

אמר:כג) עצמו למך כי עם למך, נשי :.‡ˆÓ ÔÙ:עתיד במקום עבר ימצא, פן Â��ÈÚ.כמו ÏÈˆ‰Âיפריש או מעינינו. עצמו יציל
ממנו: ÂÈ‡·.(Ê)עינינו È˘�‡:המלחמה אל מאז עמו והלכו למשמעתו, סרים היו אשר Â‚Â'.(Á)הגבורים Ô·‡‰ ÌÚ Ì‰

וגו': להאבן סמוך הם וכוונתוÂÈÏÚÂ.כשבאו כדרכה, הירך על תלויה לא לרוחב, מתניו על מצומדת חרב חגור היה הלבוש על
עמשא: בה ירגיש לבל מועטת, בשחיה מתערה שתפול Èˆ‡.היתה, ‡Â‰Âאשר מועטת, בשחיה מתערה ונפלה הנזכר, מהאבן

א במלכים שכתוב כמו מנעלו, לתקן ה)שחה בשמאלו:(ב מהארץ �˘Ó¯.(È)ולקחה ‡Ïראה כי וגו', מהחרב נשמר היה לא
בשמאלו: ולקחה מתערה, נפלה מעצמה ‰ÓÂÁ˘.אשר Ï‡תלוין ומרה שכבד מקום החמישית צלע א)אל מט ÂÈÚÓ.:(סנהדרין

מעיו: ÂÏ.בני ‰�˘ ‡ÏÂ:הומת בראשונה כי שנית, להכותו הוצרך רדף:¯„Û.לא אחד החלל:ÂÈÏÚ.(È‡)כל Â„Ï„.אצל ¯˘‡
לדוד: אוהב ÂÈ‡·.אשר È¯Á‡:החלל על פה יעמוד ולא יואב, אחרי ילך

oeiv zcevn
(‚).ÌÏÎÏÎÈÂ:מזונם כמוˆ¯Â¯Â˙.הספיק (בראשיתקשורות,

לה) כספיהם:מב צרורות :(„).˜ÚÊ‰:זעקה בקול אסוף
(‰).¯ÁÈÂ:ועכוב איחור עניןÂ„ÚÈ.הזמן:‰ÚÂÓ„.מלשון

כמו ט)קביעות, ו יעדה:(מיכה ומי מטה שמעו :(Â).ÏÈˆ‰Â
כמו הפרשה, מענין הוא או הצלה. טז)מלשון לא אשר(בראשית :

אלהים: È˙ÏÙ‰Â.(Ê)הציל È˙¯Î‰Âקשתיא יונתן: תרגם
‰‡·Ô.(Á)וקלעיא: ÌÚ:להאבן Â˘Â·Ï.סמוך Â„Ó,היא היא

כמו נרדפים, בשמות המלה ב)וכפל יב עפר:(דניאל אדמת :

.˙„ÓÂˆÓכמו ט)מחוברת, יט פתיל:(במדבר צמיד :.‰¯Ú˙·
החרב: תיק אחיזה:ÊÁÂ˙Â.(Ë)היא מלשון



קג k wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyk`iÎb

ëâì çépä øLà íéLâìt | íéLð-øNò úà Cìnä çwiå íìLeøé Búéa-ìà ãåã àáiåíðziå úéaä øîL ©¨¸Ÿ¨¦´¤¥»§¨©¦¼©¦©´©¤¿¤¥´¤¤¨¦´¦©§¦¿£¤´¦¦©Á¦§¸Ÿ©©¹¦©¦§¥³
ñ:úeiç úeðîìà ïúî íBé-ãò úBøøö äðééäzå àá-àì íäéìàå íìkìëéå úøîLî-úéaãCìnä øîàiå ¥¦§¤Æ¤Æ©§©§§¥½©£¥¤−Ÿ¨®©¦§¤¯¨§ª²©¬ª−̈©§§¬©«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ

ìL äãeäé-Léà-úà éì-÷òæä àNîò-ìà:ãîò ät äzàå íéîé úLääãeäé-úà ÷éòæäì àNîò Cìiå ¤£¨½̈©§¤¦¬¤¦§−̈§´¤¨¦®§©−̈¬Ÿ£«Ÿ©¥¬¤£¨−̈§©§¦´¤§¨®
øçéiå(éø÷ øçBiå)ñ:Bãòé øLà ãòBnä-ïîåéøëa-ïa òáL eðì òøé äzò éLéáà-ìà ãåc øîàiå ©¾Ÿ¤©¾¤¦©¥−£¤¬§¨«©³Ÿ¤¨¦Æ¤£¦©½©À̈¥̄©¨²¤¬©¤¦§¦−

éðãà éãáò-úà ç÷ äzà íBìLáà-ïî:eððéò ìéväå úBøöa íéøò Bì àöî-ït åéøçà óãøe Eæeàöiå ¦©§¨®©Â¨©º¤©§¥³£Ÿ¤ÆÆ§´Ÿ©£½̈¤¨¬¨²¨¦¬§ª−§¦¦¬¥¥«©¥§³
:éøëa-ïa òáL éøçà ócøì íìLeøéî eàöiå íéøabä-ìëå éúìtäå éúøkäå áàBé éLðà åéøçàçíä ©£¨Æ©§¥´½̈§©§¥¦¬§©§¥¦−§¨©¦Ÿ¦®©¥§Æ¦´¨©½¦¦§¾Ÿ©£¥−¤¬©¤¦§¦«¥À

åìòå eLáì Bcî | øeâç áàBéå íäéðôì àa àNîòå ïBòáâa øLà äìBãbä ïáàä-íò(éø÷ åéìòå)øBâç ¦¨¤³¤©§¨Æ£¤´§¦§½©£¨−̈¨´¦§¥¤®§º̈¨´¦´§ªÀ§¨º̈§¨º̈£¬
ñ:ìtzå àöé àeäå døòúa åéðúî-ìò úãnöî áøçèæçzå éçà äzà íBìLä àNîòì áàBé øîàiå ¤Æ¤Æ§ª¤³¤©¨§¨Æ§©§½̈§¬¨−̈©¦«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©£¨½̈£¨¬©−̈¨¦®©¹Ÿ¤

:Bì-÷Lðì àNîò ï÷æa áàBé ïéîé-ãééLîçä-ìà dá eäkiå áàBé-ãéa øLà | áøça øîLð-àì àNîòå ©§¦¬¨²¦§©¬£¨−̈¦§¨«©£¨¨̧Ÿ¦§©¹©¤´¤£¤´§©À̈©©¥Á¨̧¤©¹Ÿ¤
:éøëa-ïa òáL éøçà óãø åéçà éLéáàå áàBéå úîiå Bì äðL-àìå äöøà åéòî CtLiåàéãîò Léàå ©¦§¸Ÿ¥¨¬©²§¨§Ÿ¨¬¨−©¨®Ÿ§¨Æ©£¦©´¨¦½¨©¾©£¥−¤¬©¤¦§¦«§¦Æ¨©´
:áàBé éøçà ãåãì-øLà éîe áàBéa õôç øLà éî øîàiå áàBé éøòpî åéìò̈½̈¦©£¥−¨®©ÀŸ¤¦Á£¤̧¨¥¯§¨²¦¬£¤§¨¦−©£¥¬¨«

i"yx

(„).‰„Â‰È ˘È‡ ˙‡ ÈÏ ˜ÚÊ‰שלשה עד כאן שיהו

ÂÓÚ„.ימים: ‰Ù ‰˙‡Âזהיר הוי ימים שלשת לסוף

אחרי לרדוף היה חפץ כי לפני, כאן עומד להיות

בכרי: בן ‰ÚÂÓ„.(‰)שבע ÔÓ ¯ÁÂÈÂאשכחינהו

בסנהדרין כדאיתא במסכתא, דפתחו א)לרבנן :(מט

(Â).ÍÈ�Â„‡ È„·Ú ˙‡ Á˜ איחר‡˙‰ אשר אחרי

קח יהודה, צבא את הביא ולא הצבא, שר עמשא

אחריו: ורדוף סביבי, הנמצאים מן ÏÈˆ‰Âאתה
.Â�È�ÈÚ:קצר מקרא זה והרי מעינינו, עצמו והציל

(Á).ÂÈ�˙Ó ÏÚ ˙„ÓÂˆÓלרוחב לגופו מאוד סמוכה

נוחה שתהא כדי חרב, חוגרי כדרך שלא מתניו,

מתערה: להוציאה יצטרך ולא Èˆ‡.ליפול, ‡Â‰Â
עמשא: שהיתהÏÂÙ˙Â.כנגד לפי מתערה, החרב

לרוחב אלא ירכו לצד תלויה ואינה ולטושה, חלקה

מתערה נפלה הארץ, לצד עצמו ששח וכמעט מתניו,

בדבר: עמשא הכיר ולא בימינו, ¯‡‰ואחזה ¯˘‡Î
.„ÓÚÂ ÂÈÏÚ ‡·‰ ÏÎהבא שכל האיש, ראה כאשר

עומד: היה עליו

cec zcevn
(‚).˙¯Ó˘Ó ˙È·כי עליהן, מי יבוא לבל משומר, במקום

המלך: פילגשי היותן על אדם, לכל ·‡.אסורות ‡Ï Ì‰ÈÏ‡Â
ז"ל ג)רבותינו ב סנהדרין אמרו:(ירושלמי מהם בדבר, נחלקו

אמרו: ומהם עליהן, אבשלום שבא על בהן, אסור שהיה
איסור: בעבור לא מהן, מנע מבליˆ¯Â¯Â˙.שמעצמו קשורות

לאיש: להנשא Â‚Â'.היתר Ô˙ÂÓ ÌÂÈ „Úומתקרין כתרגומו:
קיים: דבעליהן ארמלן מותהן יום ÌÈÓÈ.(„)עד ‰˘Ï˘עד

ימים: ÂÓÚ„.שלשת ‰Ù ‰˙‡Âרצה כי פה, לעמוד עמהם שוב
יואב: תחת הצבא לשר יותרÁÂÈÂ¯.(‰)להעמידו נתאחר

לו: שקבע ‡·È˘È.(Â)מהזמן Ï‡לצוות מעתה רצה לא
אבשלום: את הרגו על עליו, כועס היה כי Â�Ï.ליואב, Ú¯È

אבשלום: מן יותר רעה לנו ‡„ÍÈ�Â.יעשה È„·Úוכן המקרא, דרך כן כי עבדי, אמר ולא המלך, עבדי לומר: דרצה (בראשית

אמר:כג) עצמו למך כי עם למך, נשי :.‡ˆÓ ÔÙ:עתיד במקום עבר ימצא, פן Â��ÈÚ.כמו ÏÈˆ‰Âיפריש או מעינינו. עצמו יציל
ממנו: ÂÈ‡·.(Ê)עינינו È˘�‡:המלחמה אל מאז עמו והלכו למשמעתו, סרים היו אשר Â‚Â'.(Á)הגבורים Ô·‡‰ ÌÚ Ì‰

וגו': להאבן סמוך הם וכוונתוÂÈÏÚÂ.כשבאו כדרכה, הירך על תלויה לא לרוחב, מתניו על מצומדת חרב חגור היה הלבוש על
עמשא: בה ירגיש לבל מועטת, בשחיה מתערה שתפול Èˆ‡.היתה, ‡Â‰Âאשר מועטת, בשחיה מתערה ונפלה הנזכר, מהאבן

א במלכים שכתוב כמו מנעלו, לתקן ה)שחה בשמאלו:(ב מהארץ �˘Ó¯.(È)ולקחה ‡Ïראה כי וגו', מהחרב נשמר היה לא
בשמאלו: ולקחה מתערה, נפלה מעצמה ‰ÓÂÁ˘.אשר Ï‡תלוין ומרה שכבד מקום החמישית צלע א)אל מט ÂÈÚÓ.:(סנהדרין

מעיו: ÂÏ.בני ‰�˘ ‡ÏÂ:הומת בראשונה כי שנית, להכותו הוצרך רדף:¯„Û.לא אחד החלל:ÂÈÏÚ.(È‡)כל Â„Ï„.אצל ¯˘‡
לדוד: אוהב ÂÈ‡·.אשר È¯Á‡:החלל על פה יעמוד ולא יואב, אחרי ילך

oeiv zcevn
(‚).ÌÏÎÏÎÈÂ:מזונם כמוˆ¯Â¯Â˙.הספיק (בראשיתקשורות,

לה) כספיהם:מב צרורות :(„).˜ÚÊ‰:זעקה בקול אסוף
(‰).¯ÁÈÂ:ועכוב איחור עניןÂ„ÚÈ.הזמן:‰ÚÂÓ„.מלשון

כמו ט)קביעות, ו יעדה:(מיכה ומי מטה שמעו :(Â).ÏÈˆ‰Â
כמו הפרשה, מענין הוא או הצלה. טז)מלשון לא אשר(בראשית :

אלהים: È˙ÏÙ‰Â.(Ê)הציל È˙¯Î‰Âקשתיא יונתן: תרגם
‰‡·Ô.(Á)וקלעיא: ÌÚ:להאבן Â˘Â·Ï.סמוך Â„Ó,היא היא

כמו נרדפים, בשמות המלה ב)וכפל יב עפר:(דניאל אדמת :

.˙„ÓÂˆÓכמו ט)מחוברת, יט פתיל:(במדבר צמיד :.‰¯Ú˙·
החרב: תיק אחיזה:ÊÁÂ˙Â.(Ë)היא מלשון



anקד wxt mildz - miaezk

mildzanfÎd

.áîääãBúå äpø-ìB÷a íéäìà úéa-ãò íccà Cqa | øáòà ék éLôð | éìò äëtLàå | äøkæà älà¥³¤¤§§¨¸§¤§§Ä̈¨©̧©§¦À¦³¤«¡¸Ÿ©¨»¤©¥À©¥¬¡ÅŸ¦¬§«¦¨¬§¹À̈
:ââBç ïBîäå:åéðt úBòeLé epãBà ãBò-ék íéäìàì éìéçBä éìò éîäzå éLôð | éççBzLz-äîæéäìà ¨¬¥«©¦§Ä£¦̧©§¦»©¤«¡¦¶Å̈©¬¦´¦−¥Ÿ¦¦¬¹¤À§¬¨¨«¡Ÿ©À

:øòöî øäî íéðBîøçå ïcøé õøàî Eøkæà ïk-ìò ççBzLú éLôð éìò̈©»©§¦¶¦§Å¨¬©¥À−¤§¨§¥¤´¤©§¥®§¹¤§¦À¥©¬¦§¨«

i"yx

(‰).‰¯ÎÊ‡ ‰Ï‡.ÍÒ· ¯Â·Ú‡ ÈÎהרגלים עליית בזכרי משתפכת ונפשי זוכרת אני זאת את בלע"ז, פשוויי"אה

סכך לשון סך ד"א אדם, בני סך חשבון ל' סך אלהים. בית עד עמהם ומדדה אדם בני בגדודי עוברת שהייתי

ואסקופיטי: סקפסטאות אגדה בלשון ושמן סוכה כמין מחופות שהיו צב בעגלת כלומר אדדה‡„„Ì.וסוכה

עמהם אדדה תיבות, כשתי משמשת זו ותיבה בנה את מדדה והאשה וסייחים עגלים מדדים כמו עמהם

פתר ודונש אויביה, בכף נפשי ידידות את נתתי כמו ידידות לשון חברו ומנחם בלע"ז, שנבל"א אטוויי"אמוץ

אשמרה כמו ברנה אלהים בית אבא עד ואחריש אאלם אדדם ופתרון לו והתחולל לה' דום וכן דממה לשון אדדם

בתיבה: שורש הוא ודם פיו יפתח לא וכאלם אשמע לא כחרש ואני וכמו לנגדי רשע בעוד מחסום ‡„„Ì.לפי
לשלום דברו יכלו ולא כמו עמהם ל"ז)אדדה בשלום:(בראשית עמו ÂÁ‚‚.דבר ÔÂÓ‰ועל לחוג, הולכים שהיו

הפייט יסד ע"ש)ככה אזכרה אלה של ביוצר שקלים פ' לבריכ'(בשחרית שקורין יוני ל' ומ"א כנהר, ושוטף חוגג המון עוצם

חוגגין: נפשנו˙˘˙ÈÁÁÂ.(Â)מים לעפר שחה כי מ"ד)לשון חולקת(לקמן התי"ו מתפעל על מדבר כשהוא ושח

בתחלת': שי"ן שיסודה תיבה כל כדרך התיבה שרשי אותיו' לגאולה:‰ÈÏÈÁÂ.את וצפי ‡Í¯ÎÊ(Ê)המתיני
.Ô„¯È ı¯‡Ó:הירדן את לנו הובשת בשטי', שהכעסנוך הכעס כל אחר חרמון והרי בירדן לנו שעשית Ó‰¯ממה

.¯ÚˆÓכל עמנו, והלכת לעונינו סלחת העגל במעשה בו שהכעסנוך אחר ההרים לשאר צעיר שהוא סיני מהר

זו: אחר זו עלי מתחדשות וגזרותיך לי מלהטיב שמנעת זוכר' אני אלה

cec zcevn
(‰).‰Ï‡הצער ובעבור אזכרה למטה האמורים הדברים

לצאת: ורוצה משתפכת נפשי ‡Â·Ú¯.שעלי ÈÎאשר בזכרי
כדרך מכוסות בעגלות בשנה פעמים שלש לירושלים עברתי
בה"מ: אל בואי עד ובנחת לאט ללכת מדדה והייתי החשובים

.‚‚ÂÁ ÔÂÓ‰:ורוקד שמח המון ˙˘˙ÈÁÁÂ.(Â)בקול ‰Óכאלו
תהמי ולמה שחוח תלך למה נפשי אתה לה ואומר נפשו מנחם
הישועה על לו שאודה עת יבא עוד כי לה' קוה יללה בקול

מעמו: לי אזכור‡È‰Ï.(Ê)הבאה אשר על תשתוחח עלי נפשי הנה אלהי אתה ואומרת שוב להתרעם הנפש תחזור כאלו
ישראל: ארץ גבול בקצה היו כי על ההם המקומות וזכר וכו' ירדן מארץ ה' בית אל הלכנו אשר ממך לי שהיה הטובה

oeiv zcevn
(‰).ÍÒ·:ומכסה סכך לאט‡„„Ì.מלשון ההלוך ענין

בנה את מדדה האשה ובדרז"ל קכ"ח)ובנחת ‰ÔÂÓ.:(שבת
המיה: ושותיםÂÁ‚‚.מלשון אוכלים כמו השמחה רקידת ענין

ל')וחוגגים וכפיפה:˙˘˙ÈÁÁÂ.(Â):(ש"א שחייה מלשון
.ÈÏÈÁÂ‰:ותקוה תוחלת ÔÎ.(Ê)מלשון ÏÚ:אשר על

.ÌÈ�ÂÓ¯ÁÂ:חרמון ההר:ÚˆÓ¯.הרי שם כך

xe` ldi
שבטךבע"מ(ד) כתיב וז"ל כ"ד ר"פ ח"א דין חקור מאמר

כטעם המשענת הוא עצמו השבט כי ינחמוני המה ומשענתך
לחם דמעתי לי היתה וכתיב זרועותיכם חזקתי יסרתי ואני
ודאבון עינים כליון בטבעה היא אשר הדמעה כי ולילה יומם
כו' היום כל אלי באמרם יסעד. אנוש לבב לחם לי היתה נפש
כו' שופטיך אלקיך הוא הרחמים מקור שהוא איה כי דע
אל"ף הראשונות מדות ג' הם אי"ה כי המפרש ופי' עכ"ל.
דמעתי לי היתה וע"כ בינה. ה' חכמה. יו"ד כתר. פלא הוא
באים שיסורים לו כשאומרים יסעד אנוש לבב לחם כמו
נראה ולענ"ד עכ"ל. שופטיך הוא רפה דין שהוא מאלקים
מאד נשערה וסביביו כתיב הנה כי כך הוא הע"מ דכוונת
השערה כחוט סביביו עם מדקדק שהקב"ה יבמות סוף וארז"ל
שחוט פסק ערך פ"ג הטעמים שער ובפרדס בת"ז ופירש
הוי'. שמות שני שבין טעמא פסיק ענין זהו הנ"ל השערה
בחי' שהוא הראשון הוי' ש' למעלת להעלותך כדי ולכן
אלקינו הוי' הא' הוי' שמות ב' אומרים בק"ש וכמו סוכ"ע
המהווה מקור אחד הוי' ואח"כ הנשמות ומקור שרש שהוא

מדקדק הוא זו לבחי' להעלותן וכדי כו'. והארץ רקיעים ז'
אלא ניתנו לא וכולן לישראל ניתנו מתנות שלש ע"ד עליהן
ולכן העוה"ב. הוא מהן ואחת ה' דף דברכות פ"ק יסורין. ע"י
כו' שוקל איה ע"פ כמ"ש סוכ"ע היינו איה כי ללבו בשומו
היסורין נמשך משם ר"ל אלקיך הוא שמות פ' בת"א
והי' ע"ד אלקיך יהי' שאיה כדי וכ"ז אלקים משם הנמשכים
לחם בחי' הנ"ל דמעה לי היתה עי"ז לכן לאלקים לי הוי'

כו': יסעד וחלוש אנוש לבב להיות ממש
סעי'מענין(ה) מ"ם ואות י"ז סעי' דלי"ת אות במא"א דמעה

א' כל אלקים שמות ב' והוד נצח הם דמעות כי פי' צ"ב
צירופי ק"כ ב"פ ויש דמעה גימט' צירופים ק"כ מתפשט
ק"כ החיצונים אחיזת כי וגם דמעה. ב"פ גימט' הם אלקים
כו'. יבכיון מר נמשך מזה דקדושה מק"כ שלהם צירופים
זהו כו' המפסקת ברזל של מחיצה כי נת' ציץ ועשית ובד"ה
והעלם הסתר הגורם והוא ברזל גימ' הנ"ל ק"כ ב"פ בחי' ג"כ
דמעה ב"פ גימ' רחל כי מבכה רחל וזהו הבכיה נמשך ומזה

כו': נאלמה גוזזיה לפני כרחל בחי' על מבכה שהיא כו'

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ היהוזהדף רווחים, ומשתחווים צפופים עומדין שהיו זה נס מעׂשרה- אחד ְֲֵֶֶָָָ
ּדתנן ּבּמקּדׁש. ׁשּנעׂשּו מ"ה)במשנהנּסים פ"ה נעׂשּו,(אבות נּסים עׂשרה ְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש, אּׁשהא.ּבבית הּפילה הּקדׁשעוברהלא ּבׂשר גבימריח על שנשרף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
לאכול. תאוה שמעורר חזק ריח עושה שהצלי ואף שם, ונצלה הסריחב.המערכה ְְִִַֹולא

מעֹולם, הּקדׁש שלשהּבׂשר או שנים המזבח על האיברים עומדים היו שפעמים אף ְֵֶַַָֹ
הּמטּבחים,ג.ימים. ּבבית זבּוב נראה שעליהםולא שיש של שולחנות בעזרה שהיו ְְְְְִִִֵַַָָֹ

יורד זבוב היה לא זבובים, להימצא דרך כזה שבמקום ואף האימורים, את מדיחים היו

הּכּפּורים,ד.עליהם. ּביֹום ּגדֹול לכהן קרי ארע שיוצאתולא טומאה שהיא שכיון ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
טומאות. משאר יותר ומכוער מגונה דבר הוי ּבעֹומרה.מגופו ּפסּול נמצא שהיוולא ְְְִֶָָֹ

אפשרות היתה לא נפסל היה שאם זה, נס היה ונצרך החדשה, התבואה את להתיר מביאים

עש ששה בליל דווקא הוא קצירתו שזמן משום במקומו, אחר קוצריםלהביא והיו בניסן ר

עשרון. ממנו שיצא כשיעור הּלחםו.רק אירעּובׁשּתי לא כן גם בעצרת, מביאים שהיו ְִֵֶֶַ
דווקא היא שאפייתו כיון תשלומין, לו היה לא נפסל היה שאם מפני לנס והוצרכו פסול,

טוב. יום ולא שבת לא דוחה שאינה לפי טוב יום הּפניםז.מערב אירעּובלחם לא גם ְִֶֶַָ
המצוה תתבטל וממילא שבת, דוחה ואינה שבת מערב שאפייתו מפני לנס והוצרכו פסול,

בשבת. רק הוא הפנים לחם סידור רווחים,ח.שהרי ּומׁשּתחוים צפּופים ְְְְֲִִִִִַָעֹומדים
לעיל. מעֹולם.ט.כמבואר ּבירּוׁשלים ועקרב נחׁש הּזיק אדםי.ולא אמר ולא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹ

הּמקֹום לי צר דחוקיםלחברֹו ומזונותי דחוקה ּבירּוׁשליםשדירתי .ׁשאלין ֲִִִִֵֶַַַַָָָ
הגמרא: ּבירּוׁשליםשואלת וסּיים ּבּמקּדׁש שהעשרהּפתח לומר התחילה המשנה - ְְִִִִֵַַַָָָ

ולא ועקרב נחש הזיק שלא בירושלים, שהיו ניסים בשני וסיימה המקדש, בבית נעשו ניסים

הגמרא: מיישבת המקום. לי צר אדם ּבּמקּדׁשאמר אחרנייתא ּתרּתי מצינואיּכא - ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
במקדש, שהיו ניסים לעשרה משלימים והם במקדש שהיו אחרים ניסים ְְַָּדתניא,שני

הּמערכה, עצי ׁשל אׁש ּגׁשמים ּכּבּו לא מעלמעֹולם תקרה היה שלא ואף ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
באכילה, יאסר והבשר אימורים, להקריב יוכלו לא האש תכבה שאם ֲַַועׁשןהמזבח,

שהּמערכה נס, נעשה בו אף מעלה, כלפי ועולה מיתמר הרּוחֹותשהיה ּכל אפיּלּו ֲֲִַַָָָָ
מּמקֹומֹו אֹותֹו מזיזֹות אין ּבֹו, ּומנּׁשבֹות ּבאֹות .ׁשּבעֹולם ְְְְִִֵֶַָָָ

הגמרא: ליּכאמקשה במקדש,ותּו שנעשו ניסים עוד אין האם ׁשמעיה- רב והתניא ְְְְְֵַַַָָָָ
מקום],ּבקלנבֹו חרס[־שם ּכלי הבליעהׁשברי מחמת ונאסרים קדשים, בהם שבישלו ְְְְְִֵֵֶֶַ

קדוש, במקום לשברם צריכים והיו שבירה, וטעונים נותר ּבמקֹומןהיונבלעיןמשום ְְִִִָָ
בעזרה. שברים של אשפתות היו נבלעים, שהיו לא ואם אּבּיי,בעזרה, היהואמר נס עוד ְֵַַַָ

זה, זפקמּוראהמעין לפניונֹוצה- ומסירים הזפק עם נוטלים שהיו העוף עולת של ְְָָ
המזבח,ההקטרה במזרח עלודיּׁשּוןומניחים שנשאר האפר ודיּׁשּון- הּפנימי, מזּבח ְְְְִִִִִֵַַ

מהדלקת שנשאר שמניחיםהּמנֹורה,מה במקום בוקר בכל אלו שני את מניח הכהן שהיה ְַָ
היו המזבח, במזרח הדשן תרומת ּבמקֹומןאת אותם,נבלעין מניחים שהיו במקום - ְְִִִָָ

רק המשנה נקטה ומדוע במקדש ניסים עוד שהיו נמצינו הרי במזרחו. המזבח לצד דהיינו

הגמרא: מתרצת הוּועשרה. ּתלתא שלאּפסּולי הדברים בשלשת ניסים שלשה אותם - ְְֲֵָָ
הפנים, ולחם הלחם, שתי עומר, ּבחדנפסלו, ואםחּׁשבינהּו אחד, כנס להחשיבם יש - ְְְִַַ

ּתריכן אותםאּפיק מחשיב אתה ניסים שלשה במקום שהרי המנין, מן שנים הוצא - ְֵֵַ
אחד ּתרילנס בועּייל האחד, הניסים, שני את והוסף והשני,- חרס, כלי שברי ליעת ְְֵֵַ

הגמרא: שואלת והמנורה. הפנימי מזבח דישון והנוצה, המוראה של הכיבליעתן שלאאי הדברים של הניסים שלשת את שמחשיבים ִִָ
אחד, כנס הוּונפסלו ּתרי נּמי במקומםּבלּועין שנבלעו הדברים של הניסים שני גם הרי ּבחד- ואםחּׁשבינהּו אחד, כנס נחשיב - ְְְְְֲִִִֵַַַ

להּוכן הגמרא:חסרּו מיישבת העשרה. למנין אחד אחריתינס נּמי מנינו,איּכא שלא נס עוד יש לוי,- ּבן יהֹוׁשע רּבי ּדאמר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּפנים, ּבלחם נעׂשה היה ּגדֹול ּכסּדּורֹושהיהנס אותו,סּלּוקֹו שהניחו כמו חם עדיין היה הפנים, לחם את מסלקים כשהיו - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ז)ׁשּנאמר כא א' הּלקחֹו',(שמואל ּביֹום חם לחם חם.'לׂשּום היה הוא הלקחו שביום מכאן ולומדים ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ
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ב: עמ' כ היהוזהדף רווחים, ומשתחווים צפופים עומדין שהיו זה נס מעׂשרה- אחד ְֲֵֶֶָָָ
ּדתנן ּבּמקּדׁש. ׁשּנעׂשּו מ"ה)במשנהנּסים פ"ה נעׂשּו,(אבות נּסים עׂשרה ְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש, אּׁשהא.ּבבית הּפילה הּקדׁשעוברהלא ּבׂשר גבימריח על שנשרף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
לאכול. תאוה שמעורר חזק ריח עושה שהצלי ואף שם, ונצלה הסריחב.המערכה ְְִִַֹולא

מעֹולם, הּקדׁש שלשהּבׂשר או שנים המזבח על האיברים עומדים היו שפעמים אף ְֵֶַַָֹ
הּמטּבחים,ג.ימים. ּבבית זבּוב נראה שעליהםולא שיש של שולחנות בעזרה שהיו ְְְְְִִִֵַַָָֹ

יורד זבוב היה לא זבובים, להימצא דרך כזה שבמקום ואף האימורים, את מדיחים היו

הּכּפּורים,ד.עליהם. ּביֹום ּגדֹול לכהן קרי ארע שיוצאתולא טומאה שהיא שכיון ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
טומאות. משאר יותר ומכוער מגונה דבר הוי ּבעֹומרה.מגופו ּפסּול נמצא שהיוולא ְְְִֶָָֹ

אפשרות היתה לא נפסל היה שאם זה, נס היה ונצרך החדשה, התבואה את להתיר מביאים

עש ששה בליל דווקא הוא קצירתו שזמן משום במקומו, אחר קוצריםלהביא והיו בניסן ר

עשרון. ממנו שיצא כשיעור הּלחםו.רק אירעּובׁשּתי לא כן גם בעצרת, מביאים שהיו ְִֵֶֶַ
דווקא היא שאפייתו כיון תשלומין, לו היה לא נפסל היה שאם מפני לנס והוצרכו פסול,

טוב. יום ולא שבת לא דוחה שאינה לפי טוב יום הּפניםז.מערב אירעּובלחם לא גם ְִֶֶַָ
המצוה תתבטל וממילא שבת, דוחה ואינה שבת מערב שאפייתו מפני לנס והוצרכו פסול,

בשבת. רק הוא הפנים לחם סידור רווחים,ח.שהרי ּומׁשּתחוים צפּופים ְְְְֲִִִִִַָעֹומדים
לעיל. מעֹולם.ט.כמבואר ּבירּוׁשלים ועקרב נחׁש הּזיק אדםי.ולא אמר ולא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹ

הּמקֹום לי צר דחוקיםלחברֹו ומזונותי דחוקה ּבירּוׁשליםשדירתי .ׁשאלין ֲִִִִֵֶַַַַָָָ
הגמרא: ּבירּוׁשליםשואלת וסּיים ּבּמקּדׁש שהעשרהּפתח לומר התחילה המשנה - ְְִִִִֵַַַָָָ

ולא ועקרב נחש הזיק שלא בירושלים, שהיו ניסים בשני וסיימה המקדש, בבית נעשו ניסים

הגמרא: מיישבת המקום. לי צר אדם ּבּמקּדׁשאמר אחרנייתא ּתרּתי מצינואיּכא - ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
במקדש, שהיו ניסים לעשרה משלימים והם במקדש שהיו אחרים ניסים ְְַָּדתניא,שני

הּמערכה, עצי ׁשל אׁש ּגׁשמים ּכּבּו לא מעלמעֹולם תקרה היה שלא ואף ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
באכילה, יאסר והבשר אימורים, להקריב יוכלו לא האש תכבה שאם ֲַַועׁשןהמזבח,

שהּמערכה נס, נעשה בו אף מעלה, כלפי ועולה מיתמר הרּוחֹותשהיה ּכל אפיּלּו ֲֲִַַָָָָ
מּמקֹומֹו אֹותֹו מזיזֹות אין ּבֹו, ּומנּׁשבֹות ּבאֹות .ׁשּבעֹולם ְְְְִִֵֶַָָָ

הגמרא: ליּכאמקשה במקדש,ותּו שנעשו ניסים עוד אין האם ׁשמעיה- רב והתניא ְְְְְֵַַַָָָָ
מקום],ּבקלנבֹו חרס[־שם ּכלי הבליעהׁשברי מחמת ונאסרים קדשים, בהם שבישלו ְְְְְִֵֵֶֶַ

קדוש, במקום לשברם צריכים והיו שבירה, וטעונים נותר ּבמקֹומןהיונבלעיןמשום ְְִִִָָ
בעזרה. שברים של אשפתות היו נבלעים, שהיו לא ואם אּבּיי,בעזרה, היהואמר נס עוד ְֵַַַָ

זה, זפקמּוראהמעין לפניונֹוצה- ומסירים הזפק עם נוטלים שהיו העוף עולת של ְְָָ
המזבח,ההקטרה במזרח עלודיּׁשּוןומניחים שנשאר האפר ודיּׁשּון- הּפנימי, מזּבח ְְְְִִִִִֵַַ

מהדלקת שנשאר שמניחיםהּמנֹורה,מה במקום בוקר בכל אלו שני את מניח הכהן שהיה ְַָ
היו המזבח, במזרח הדשן תרומת ּבמקֹומןאת אותם,נבלעין מניחים שהיו במקום - ְְִִִָָ

רק המשנה נקטה ומדוע במקדש ניסים עוד שהיו נמצינו הרי במזרחו. המזבח לצד דהיינו

הגמרא: מתרצת הוּועשרה. ּתלתא שלאּפסּולי הדברים בשלשת ניסים שלשה אותם - ְְֲֵָָ
הפנים, ולחם הלחם, שתי עומר, ּבחדנפסלו, ואםחּׁשבינהּו אחד, כנס להחשיבם יש - ְְְִַַ

ּתריכן אותםאּפיק מחשיב אתה ניסים שלשה במקום שהרי המנין, מן שנים הוצא - ְֵֵַ
אחד ּתרילנס בועּייל האחד, הניסים, שני את והוסף והשני,- חרס, כלי שברי ליעת ְְֵֵַ

הגמרא: שואלת והמנורה. הפנימי מזבח דישון והנוצה, המוראה של הכיבליעתן שלאאי הדברים של הניסים שלשת את שמחשיבים ִִָ
אחד, כנס הוּונפסלו ּתרי נּמי במקומםּבלּועין שנבלעו הדברים של הניסים שני גם הרי ּבחד- ואםחּׁשבינהּו אחד, כנס נחשיב - ְְְְְֲִִִֵַַַ

להּוכן הגמרא:חסרּו מיישבת העשרה. למנין אחד אחריתינס נּמי מנינו,איּכא שלא נס עוד יש לוי,- ּבן יהֹוׁשע רּבי ּדאמר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּפנים, ּבלחם נעׂשה היה ּגדֹול ּכסּדּורֹושהיהנס אותו,סּלּוקֹו שהניחו כמו חם עדיין היה הפנים, לחם את מסלקים כשהיו - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ז)ׁשּנאמר כא א' הּלקחֹו',(שמואל ּביֹום חם לחם חם.'לׂשּום היה הוא הלקחו שביום מכאן ולומדים ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ
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ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ רב פעלים צנמ"ס כו' מו"ה יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מאור ליום ועש"ק וכן אח"ז ספרו מנחת יצחק חלק שנ. ת"ח על העבר ובטח 

גם להבא יכבדני כגון דא.

ויה"ר אשר עוד רבות בשנים יוסיף חיילים לאורייתא הלכה למעשה, שזוהי הבחינה לתורת אמת 

לאמיתו, וכמובן ממאמר רז"ל )עירובין ג, ב( אלו ואלו דא"ח, הלכה כמותו מפני שנאמר והוי' עמו )סנה' 

קו, ב(, וכמובן ג"כ ממאמר רז"ל דאין למדין הלכה )ב"ב קנו, ב(.

לחביבותא דמילתא וכסיום כת"ר במכתבו, מועתק בזה איזה הערות, וכבר הודיעו רז"ל ואת והב 

בסופה.

בכבוד ובברכה.
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ipy xyrnl ,zeny ipy dil zi`c oey`x xyrn inp mcweie .xyrn znexze xyrn oebk ,zeny ipy `l` el oi`y oey`x xyrnl dnexz mcweie ."dnexz"e ,"drnc"e

l cenlz ."ipy xyrn" oebk cg` my `l` el oi`cxn`c ikid ike .lwl xengd micwn `l` ,xg`i `l oday xengc ,irzyn `w edlek`c Ð "jrnce jz`ln" :xne

.mixekal dnexz micwna xn`w inp ikd Ð oey`x xyrnl ipy xyrn micwna dwel xfrl` iax
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àäyi ,llwna dxdf` ogky`c oeike Ð yxg llwz `l aizkdc zxn` zivn `l

my `ivena cinrdln ith mya exiag llwna zewlnc `xw i`d cinrdl epl

.zyxetn dxdf` dia `pgky` `lc ,dlhal miny

êúàìîxzl`lc meyn Ð "d`ln" ixw ikdl :i"yx yxit Ð mixekia ef

,dzk`ln dxnbpe d`eazd zycbzpy

,dnexz ef Ð "jrnce" .mixekial rawed

dl witn ,dlere zrncn `idy [itl] (dn)

,`xidp `le .[i"yx oeyl] renic oeyla `xw

dyn epiax axde !opaxcn `l` epi` df ixdy

"rnc" dnexzl ixw jklc :yxit `fiehpetn

`l` opi` mixekiae ,gla zbdepy itl Ð

,ixtn `l` mixekia oi`ian oi` ixdy .yaia

:(a,kw oileg) "ahexde xerd" wxt `zi`ck

.dwyn `ian dz` i`e ,`ian dz` ixt

åéäxn`e lah ly zelklk izy eiptl

Ð zxyern dpey`xd efa ef ly xyrn

on dxyr ,mip`z d`n dlklk lka m` oebk

lr oey`x xyrn eidi dipyd.dpey`xd

ly d`nd lk Ð ipy xyrn inp xne`e

`lcn ,ixiin i`ncae .mipwezn od dpey`x

f wxt) i`nc zkqnae .dnexz yixtnw

.`ipzin (e dpynìùefa ef lye efa ef

ef ly" xn`y cinc Ð zxyern dpey`xd

xn` xcd ik ,xeht dyrpe zpwezn `id "efa

lr xehtd on xyrn `vnp Ð "efa ef lye"

.melk epi`e ,aeigd

íäéúåøùòîdzxiaga dlklk xyrn

ixdy Ð myd `xw

`niiwc ab lr s`e .dfa df cgi od oipwezn

zaa elit` Ð df xg` dfa epi`y lk" :ol

ipewzl dizrcc oeik `kd ,"epi` zg`

dpey`x ly xyrn" xne`k ied Ð ediiexz

lah ex`yiy dxyrn ueg ,dipya `dz

ef ly xyrnd lge ,"dipyd owzl dpey`xa

.efa ef lye efaøîúàåxfrl` iax dlr

day ipy xyrn micwdy iptn dwel xne`

eli`k eed dpey`x ly ipye oey`x xyrn ixdy Ð dzxiagay oey`x xyrnl

:xn`c ,i`w `yix`e .dkeza lah dipy ly oey`x xyrn oiicre ,miyxten od

lre ,dyra Ð dpey`xd lr" :inlyexia opiqxbe ."zexyern efa ef ly xyrn"

xaer ,dkeza odizexyrn raw m` Ð dpey`xd lr :yxtl yie ."e`la Ð dipyd

edin .zg` zaa mny `xw ixde ,ipyl oey`x xyrn micwdl el didy ,dyra

dpey`xd owizyk ,e`la Ð dipyd lre .oey`xl ipy micwd `lc oeik ,`kil e`l

.dipy ly oey`x xyrnl dpey`x ly ipy xyrn micwd ixdy ,dkezazi`e

lr :eyexit ikde ."dyra Ð dipyd lre ,e`la Ð dpey`xd lr" :`kti` iqxbc

micwn ixdy Ð e`la xaer ,"efa ef ly xyrn" xn` ik epiidc ,dpyn ly `yix

epiidc ,oizipznc `tiq lr :yexit Ð dipyd lre .ziyixtck ,oey`xl ipy xyrn

zaa ixdy ,dyr `l` e`l `kil ,"dzxiaga dlklk xyrn mdizexyrn" xn` ik

.od zg`íéã÷äùab lr s`e Ð dzxiagay oey`x xyrnl day ipy xyrn

dnexzl oey`x xyrna inp yxit edin ,dnexze mixekian `l` ixiinw `l `xwc

renic llka epyiy lk Ð "xg`z `l jrnce" :aizkcn ,oey`x xyrnl ipy xyrne

(f dpyn b wxt zenexz) zeipyna `nrh yxtne .xg`z `l
encwei
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`oifgeקח mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ àøåèôà éðùîå.`pipg iaxa iqei iaxc` `pipg iaxa iqei iaxc `iyw `le Ð

mixekial mcew dnexzl my zexwl micwnd s` :xninl `pipg iaxa iqei iax iz`we

.dwel epi`e ,dyrn ea oi`y dyrz `l iedé÷ìã øîéî àðù éàîåzxn`wck Ð

.xnine raypn ueg :lirlåøåáéãáã íåùî àîéìéàxn`wc Ðdyer "ef zgz ef"

.ycw `zyde oileg `xwirnc ,dyrnikd

:opiqxbåøåáéãá éîð íéøåëáì äîåøú íéã÷î
äùòî äùåòd`iane ,my dilr `xewy Ð

.dnexz zyecwläùòì ÷úéðù åàì,e`l Ð

`l jrnce jz`ln" :(ak zeny) aizkc

lkn" :(gi xacna) aizkc ,dyr ."xg`z

`nlra dil iyxce ,"enixz mkizexyrn

xyrnl (a,d) onwlc `zrny jdae

,"xg`z `l"c e`l lr xarc ,ixka enicwdy

ie`ll diwzpe .dnexzl xyrn micwdy

ab lr s`e .yixtne xfega ecinrde ,zewlnn

wzipy e`l dil aiyg ,iccd` iknq `lc

.dwl `l ikd`e ,dyrlåàì éåäã øîéî éøäå
äùòì ÷úéðù:(fk `xwie) aizkc ,e`l Ð

."xini xnd m`e" ,dyr ."eptilgi `l"éøú
äùòå éåàìikd`e ,"xini `le eptilgi `l" Ð

.mirax`d z` bteqñðåà éøäåqp`n Ð

`l" :(ak mixac) `piipra aizk ikdc ,dleza

."dglyl lkeiäùò ãçå:(my) aizkc Ð

."dy`l didz ele"øéæçî àåä ìàøùé íà
dil xyt`e ,i`w "xfgde cenr"ac meyn Ð

xyt`c ,dyrz `le dyr ediieexz ineiwl

,i`w "xfgde cenr"a e`lc ,odk la` .dxfga

dwel i`ce Ð ezyexb `yep epi`c meyn

iz` `lc ,"eini lk dglyl lkei `l" meyn

,oiwel oi`y xnel dyrz `l xwre dyr

e`lc xn`c o`nl `iywe .oiwel i`cec

.oiwel oi` dyrl wzipy:opiqxb ikdéðàù
àø÷ åäá éáøã åäðéð àðéøçà àîòèã íéðäë

äùåã÷ytpl mipdkd l` xen`" :aizkc Ð

xingd Ð ediizyecw xingc oeike ."`nhi `l

e`l` elit` iwlilc ,l`xyin ith ediilr

.iwl `l l`xyic ab lr s` ,dyrl wzipy

"xnin ixde" jixt ik ipyn :`pixg` `pyil?

xnin iedc meyn ,dwel ikd`c mzd ip`y

."xindl ixiq` `nlr ilekc ,lMA deyy e`l©Ÿ

e`l ied `l `zydc ,'ek qpe` ixde :jixte

`l` lka dey "dglyl lkei `l"c dicic

ivn ,xcde dyxb l`xyi m`y .l`xyia

epi` Ð yxiby odk la` .e`ll ineiwl

ikd elit`e ,e`ll ineiwl xyt` `le ,xifgn

i`n`e .xifgn epi`e dwel :ipzwc ,odk iwl?

Ð lka dey `lc dicic e`l rixc oeik :`nip

mipdk :ipyne !lka deyc i`d ilek mil`c dyr jd dixwrilc ,odk jd iwlil `l

.lka deyy e`l ied `lc ab lr s` iwlilc oda xingp ikd`e ,edpip `pixg` `nrh

cenr"a iniiw olekc ,l`xyi edleka ,xnelk ,lka dey dyre e`lc ,l`xyi iab la`

.dyrl wzipy e`l iedc ,iwl `l jkld ,"xfgdeäùò ïúéìxg` "epnn xzepde" Ð

dyrn ea oi`y e`l .dyrl wzipy e`l iede ,dyrz `l`l exizen `edykc Ð

.dyrn mey ciarwá÷òé éáøåxzepde" i`d ,'ek "df `ed myd on `l" xn`c Ð

dil ciar i`n "epnn?.dyrl wzipd e`ll dicicl dil irai` `le li`edïðúãëì
dynga `le ,xyr dyya etxyi" :(`,bt) "oilev cvik" wxta migqt zkqna Ð

.aeh meia miycw oitxey oi`e ,ied aeh meic ,xyrøîà íòè äîåðîî øúåðäå àø÷
éðù ø÷á 'åâå"xwa cr epnn exizez `le" `xw rnyn ikdc .xyr dyy epiidc Ð

,"etexyz y`a" Ð xwa jci` cr epnn xzep i`e ,xyr dyng ly xwa cr epiidc Ð

.cren ly eleg `edy ,xyr dyy mei epiidcãéáòú àì.dyrz `l ÐéðäîÐ

.iwle li`ed ,ieyr dyry dncéðäî àì:opiqxb ikd .onwl yxtnck Ðé÷ìã éàäå
.'åë øáòã
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Ð oey`x xyrnl dnexze ,"mixeka" exwi`c meyn Ð dnexzl mixeka encwei

dia zi`c meyn Ð ipyl oey`x xyrne ,"ziy`x"e "dnexz" exwi`c meyn

,azk i"yxe .xg` mrh yxit `zliknae .xyrn znexz dia zi`c :yexit ,"ziy`x"

,"ziy`x" :zeny drax` edl zi`c meyn Ð dnexzl mixeka mcwei :epeyl dfe

Ð dnexze ,"mixeka"e ,"dnexz"e ,"d`ln"e

,"ziy`x" :zeny dyly `l` dl dil

xyrnl dnexz mcweie ."dnexz"e ,"rnc"e

oebk :zeny ipy `l` da oi`y Ð oey`x

xyrn mcweie ."xyrn znexz"e "xyrn"

:cg` my `l` el oi`y Ð ipyl oey`x

jrnce jz`ln" :xnel cenlz ."ipy xyrn"

xengy ,irzyn `w edlek`c "xg`z `l

.lwl xengd micwn `l` ,xg`z `l oday

micwna dwel xfrl` iax xn`wc ikid ike

micwna inp ikd Ð oey`xl ipy xyrn

.mixekal dnexze ,dnexzl oey`x xyrn

.epeyl o`k crìëåoi` dyrl wzipd e`l

ike :xn`z m`e Ð xnin ixde eilr oiwel

wzipd e`l lr xnel iia`c dizrc lr dlrz

dpync ,owd geliy ixde ?iwlc dyrl

gwl m`c (a,`nw) oileg zkqna `id dnily

meyn ,dwel epi`e glyn Ð mipad lr m`d

,inp xzep iab oke !dyrl wzipd e`l iedc

,dyrz `l xg` dyr ozil aezkd `a :xn`

:opz qpe` iab oke !eilr oiwel oi`y xnel

xne`e !dwel epi`e xifgn Ð yxib m`y

owd geliya iia`l dil hiytc :wgvi epiax

`lc ,e`l` edcic dyr ikinqc qpe`e xzepe

`lc xyrnc e`l` dinz didy `l` .iwl

`l"c e`l` "enixz mkizexyrn lkn" jinq

,'ek "xnin ixde" :jixt ikd meyne ,"xg`z

edin Ð e`ld xg` dyrd jinqc ab lr s`e

iabc ikid ikc .`zlinl `zlin dncn

epi`c meyn dyrl wzipd e`la iwl dxenz

ol did inp ikd Ð micia dyrd miiwn

ab lr s` "enixz mkizexyrn lkn" xninl

jinq `lc oeik edin ,micia dyrd miiwnc

.dyrl wzipd e`ll ewifgdl epl did `l Ð

"lfb xy` dlifbd z` aiyde"c ab lr s`e

wzip mewn lkn Ð e`ll jinq `l (d `xwie)

`l` dayd zeyrl xyt` i`c ,`ed xenb

xyt` "mkizexyrn lkn" la` .e`ld xg`l

mewn lkne ,e`ld xar `l m` elit` eniiwl

.xninl dil dncnéøäcge e`l cgc qpe`

:yexit Ð e`l xwre dyr cg iz` `le dyr

"enixz mkizexyrn lkn"c zxn`c jcicl

,xyrnl dnexz zncwda `l` ixii` `lc

wzipy e`lc jl zi` `nl` Ð xyrnl mixekac dncwdl wezip ied ikd elit`e

opixn` `le l`xyi iabl wzip dicic e`lc qpe` ixde ,elek wzipc opixn` ezvwnl

.elek wzip `l Ð ezvwn wzipc `kidc ,`nl` .odk iabl wzipcíéðäëzxn`w

,ewlilc xeng` ikd`e :i"yx yxit Ð `zxizi dyecw oda `pngx iaxc mipdk ip`y

xq`y oeik :yxit wgvi epiaxe .`xidp `le .lka dey epi`y e`l iedc ab lr s`

xn`c lirlc `dl inc `lc ,dyrl e`ld wzip epi` Ð ediiabl dyexb aezkd

zeir m` owzl lekiy opirny dipinc ,mixekac dncwdn mb wezip ied "enixz"

dnexz micwd eli`k dnexzl xyrn micwd m` il jkc ,mixekal dnexz micwde

.mixekaléàðúëe`lc `zbelt` `l` ,dyrl wzipd e`lc `ibeq i`d` i`w `l Ð

.dyrn ea oi`yéáøåjixhvi` `d :xn`z m`e Ð dil ciar i`n xzepde i`d awri

`kd diazk `zkld i`nl ,jixtw zekinqd onc :xnel yie ?dtixy oic epl zexedl

!xg` mewna diazkil Ð `z` iwezpl e`l i` ?e`ll jenq

àáø:xnel yie !leqtl ungd lr gqt hgey ok m` :dyw Ð icin ipdn `l xn`

ol `hiyte ,xqzil Ð xeka ofe` mxv :dywe .xiykdl `xw yi inlyexiac

.ixyc ,envrn men ea ltp eli`n rxb `lc :xnel yie !qpw mrhn `l` xeq` epi`c

xyad `linn ltp elit`e li`ed ,dipin witp alga xya `wecc :xnel yic .alga xya enk ,"lk`z la"a `ed ixd ,"jl izarzy lk"n ofe` mxv xq`p `l dnl `gip dfne

.oeir jixv .micia dyrp elit` ,"lk`z la"a epi` Ð xzen `linnc ,ofe` mxv la` ,xeq` Ð algd jezl
iaizin
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äNò ãç éúà àìå ,äNò ãçå éåàì éøz eäìø÷òå §§¥¨¥§©£¥§¨¨¥©£¥©£©
.éåàì éøz¯àìå ,äNò ãçå åàì ãçc ,ñðBà éøäå §¥¨¥©£¥¥§©¨§©£¥§¨

éúà.åàì ø÷òå äNò ãçñðBà :àéðúcLøébL,íà ¨¥©£¥©£©¨§©§¨¥¤¥¥¦
àeä ìàøNé¯àeä ïäk íàå ,ä÷Bì Bðéàå øéæçî¯ä÷Bì ¦§¨¥©£¦§¥¤§¦Ÿ¥¤
!øéæçî Bðéàå¯àðéøçà àîòè íéðäk !zøîà÷ íéðäk §¥©£¦Ÿ£¦¨¨§©§Ÿ£¦©§¨©£¦¨

.àøéúé äMeã÷ àðîçø éaøc ,àeäàì" ,éàpúkeøéàLé §©¦©£¨¨§¨§¥¨§©¨¥Ÿ©§¦
"ø÷a ãò epnî¯,äNòz àì øçà äNò ïzéì áeúkä àa ¦¤©Ÿ¤¨©¨¦¥£¥©©Ÿ©£¤

:øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø éøác ,åéìò ïé÷Bì ïéàL øîBì©¤¥¦¨¨¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥
Ba ïéàL åàì äåäc íeMî àlà ,äæ àeä íMä ïî àìŸ¦©¥¤¤¨¦©£¨¨¤¥

äNòî Ba ïéàL åàì ìëå ,äNòî¯ïéàììkî .åéìò ïé÷Bì ©£¤§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨¦§¨
øáñ äãeäé éaøc¯øúpäå" éàä ,á÷òé éaøå .åéìò ïé÷Bì §©¦§¨§©¦¨¨§©¦©£Ÿ©§©Ÿ¨

Làa ø÷a ãò epnîeôøNzdéì éòaéî ?àúà éàîì " ¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ§©£¨¦¨¥¥
úBîöòä :ïðúãëìïéãébäåøúBpäå¯.øNò äMLa eôøOé ¦§¦§©¨£¨§©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨

úaMa úBéäì øNò äML ìç¯éôì ,øNò äòáLa eôøOé ¨¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§¦§¨¨¨§¦
øîàå .áBè íBé úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàL¤¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤§¨©

àîòè éàî :äi÷æç éác àpz ïëå ,äi÷æç¯:àø÷ øîà ¦§¦¨§¥©¨§¥¦§¦¨©©§¨£©§¨
"eôøNz Làa ø÷a ãò epnî øúpäå"¯ïzéì áeúkä àa §©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥

éðL ø÷BaBúôéøNì.øîàc àúléî ìk :ééaà øîà ¤¥¦¦§¥¨£©©©¥¨¦§¨©£©
ãéáò íà ,ãéáòz àì àðîçø¯à÷ìñ éàc .épäî ©£¨¨¨©£¥¦¨¥§©¥§¦¨§¨

épäî àì :øîà àáø ?é÷ì éànà ,épäî àì Czòc©§¨¨§©¥©©¨¥¨¨£©¨§©¥
é÷ìc éàäå ,éãéî¯øáòc íeMîàøîénà.àeä àðîçøc ¦¦§©§¨¥¦§¨©©¥§¨§©£¨¨
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dxenz(oey`x meil)

éà÷ àøeètà,eixac exn`p dligza xkfedy zewlnn xeht lr - ©§¨¨¥
øîà÷ éëäålirl opgei iax -(.b),ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì §¨¦¨¨©¨¤¥©£¤¥¦

,åéìòeäîeøz íéc÷nä óà ,eøîà àðéðç éaøa éñBé éaø íeMî ¨¨¦©¦¥§©¦£¦¨¨§©©©§¦§¨
íéøekéáì.dwel epi` §¦¦

`id df e`l lr miwel oi`y dn zaiqy ,dler xen`d uexizdn
:`xnbd dywn df itle ,dyrn ea oi`y meynøîéî àðL éàîe©§¨¥¦

é÷ìc`ed `ld ,dyrn ea oi`y e`l lkn [dwely-]íeMî §¨¥¦
äNòî äNò Bøeaéãácok m`e ,oilegd zndaa dyecw dlg eci lre ¦§¦¨¨©£¤

é÷ìéì éîð íéøekéáì äîeøz íéc÷î,dwli mb -Bøeaéãác íeMî ©§¦§¨§¦¦©¦¦§¥¦¦§¦
,äNòî äNò:`xnbd zvxzn .mixekia mcew dnexz dlg eci lry ¨¨©£¤

íúä éðàL ,ïéáà éaø øîàjrnce jz`ln' ly e`ld my dpey - ¨©©¦£¦©¥¨¨
meyn ,'xg`z `lépL åàìc,àeä äNòì ÷zmicwde eilr xar m`y §¨¤¦¨©£¥

epnn yixtdl dyra aiegn `ed ixd ,dlecb dnexzl oey`x xyrn
.dlecb dnexzcixdáéúk(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) ìkî' §§¦¦Ÿ

eîéøz [íëéúðzî]z`lMznExY,''dz` yixtdy xg`l s`y ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©
dklde .dlecb dnexz epnn yixtdl eilr oiicr xyrnd zpzn

.eilr miwel oi` dyrl aezkd ewzipy e`l lky ,epicia
mdilr miwely mie`l dnkn oia` iax ly evexiz lr dywn `xnbd

:dyrl ewzipy elit`áéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨
àzòîL.oia` iax lyå ,ééaà déì øîàikäNòì ÷zépL åàì ìë §©§¨¨©¥©©¥§¨¨¤¦¨©£¥
é÷ì àì,eilr miwel -c øîéî àäå`ed s`,àeä äNòì ÷zépL åàì Ÿ¨¥§¨¥¦§¨¤¦¨©£¥

dide' ly dyrl wzip ,'Fz` xini `le EPtilgi `l' ly e`ld okyŸ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨¨
'WcT didi FzxEnzE `Ed(i fk `xwie),emewn lkné÷ì.dwel `ed - §¨¦§¤Ÿ¤¨¥

cixdïðú,epizpyna epipy -íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL àì' §§©Ÿ¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦
'íéòaøàä úà âôBñå ,øîeî øéîä. ¥¦¨§¥¤¨©§¨¦

:iia`l inic ax uxizãç éúà àìå ,äNò ãçå éåàì éøz eäì éåä̈¥§§¥¨¥§©£¥§Ÿ¨¥©
éåàì éøz ø÷òå äNò`l'e 'eptilgi `l' ,mie`l ipy yi xnina - £¥§¨©§¥¨¥

,cala cg` e`l ly zewln aeig `l` xwer dyrd oi`e ,'eze` xini
.ipyd e`ld meyn zewll el yi oiicre

,mlerl dyxbl el xeq`e ,dy`l dp`yil aiig dleza dxrp qpe`d
xn`py(hk ak mixac)lkEi `l ,DPr xW` zgY dX`l didz Fle'§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©

:inic axl iia` dywd .'eini lM DgNWc ñðBà éøäåea yiåàì ãç ©§¨¨¨¨©£¥¥§©¨
'dglyl lkei `l' lyäNò ãçå,'dy`l didz ele' lyåit lr s` §©£¥§

okø÷òå äNò ãç éúà àìd z`åàì.zewlnnL ñðBà ,àéðúc`yp Ÿ¨¥©£¥§¨©¨§©§¨¥¤
jk xg`e ezqep` z`Løéb,dze`øéæçî ,àeä ìàøNé íàdze` ¥©¦¦§¨¥©£¦

ä÷Bì Bðéàåele' ly dyrl wzipy xg`n ,'dglyl lkei `l' meyn §¥¤
.'dy`l didzåmle`,àeä ïäk íà`ed ixdä÷Bìdiyexib lr §¦Ÿ¥¤
øéæçî Bðéàåea bdep oi`y oeikne ,dyexba xeq` odky meyn ,dze` §¥©£¦

r dwel `ed ixd ,dyxiby xg`l 'dy`l didz ele' ly dyrdl
wzip e`ld l`xyiay s`y gken o`kne .'dgly lkei `l' ly e`ld
aygp epi` ,odka oebk bdep dyrd oi`y mewna mewn lkn ,dyrl
zncwd lr s` zewll yi ok m`e .eilr miwele dyrl wzipd e`l
dlecb dnexzl oey`x xyrn zncwday elit`e ,mixekial dnexz
lkn' ly dyrl 'xg`z `l jrnce jz`ln' ly e`ld wzip
xn`p `l mixekial dnexz zncwda mewn lkn ,'enixz mkizepzn

.dyr mey

n ike :inic ax el uxizúøîà÷ íéðäk`ld ,zeywdlàîòè íéðäk Ÿ£¦¨¨§©Ÿ£¦©£¨
àeä àðéøçàmeyn ,mda yiyàøéúé äMeã÷ àðîçø éaøc- ©£¦¨§©¦©£¨¨§¨§¥¨

miwel md mzxneg meyne ,dxizi dyecw dxezd mdl dzaixy
.dyrl wzipd e`l lr elit`

zwelgn d`iane ,dyrn ea oi`y e`l oica oecl zxfeg `xnbd
xg` mewna iepy dyrn ea oi`y e`l oic :df oecipa mi`pzkzwelgn §

éàpú.mi`pz -gqt oaxwa xn`p ,`ziixaa epipy oky(i ai zeny), ©¨¥
e'[ø÷a ãò epnî øúpäå] ,ø÷a ãò epnî [eøéúBú] (åøéàùé) àì §Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤

dnle .'EtxUY W`AäNòú àì øçà äNò ïzéì áeúkä àajnqe ¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥©©Ÿ©£¤
,dfl df mze`øîBìjlLe dyrl wzipd e`l `ed.åéìò ïé÷Bì ïéà ©¤¥¦¨¨

md el`e,äãeäé éaø éøácla`àeä íMä ïî àì ,øîBà á÷òé éaø ¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥
,äæ,zewlnn xeht gqtdn xizend df mrh meyn `l ,xnelkàlà ¤¤¨

dwel epi` jk oia,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc íeMîxizend ixdy ¦©£¨¨¤¥©£¤
,dyrn mey dyer epi`.åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨

:`xnbd dgikenììkîgken o`kn -äãeäé éaøcz` jixvnd ¦§¨§©¦§¨
,zewlnn xizend z` xehtl ick dyrl wezipdøáñyåéìò ïé÷Bì ¨©¦¨¨

iqei iax ixack `ly ,dyrl wzip epi`yk [dyrn ea oi`y e`l lr]
.awri iaxe ililbd
:`xnbd zl`eyezhiylá÷òé éaølr miwel oi` jk oiay xaeqd ©¦©£Ÿ

,dyrn ea oi`y meyn df e`lLàa ø÷a ãò epnî øúBpäå' éàä©§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥
ì 'eôBøNzàúà éàîick dyrl ewzpl jixv oi` ixd ,xn`p dnl - ¦§§©£¨

:`xnbd daiyn .zewlnn exhetlïðúãëì déì éòaéî-df aezk ¦¨¥¥¦§¦§©
migqta dpyna epipyy oicd z` epcnll jxvp(:bt),úBîöòä̈£¨

ïéãébäågqtd lyøúBpäå,exyanøNò äMLa eôøOé,oqipa §©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨
.ezxgnly xweaa `l` sxyp epi` e"h xweaa xzep dyrpy elit`e

m`eeôøOé ,úaMa úBéäì øNò äML ìçwxaly xweaäòáL ¨¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§¦§¨
øNò,oqipaïéàL éôìmiycwïéçBcmztixyaàìå úaMä úà àì ¨¨§¦¤¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ

àîòè éàî ,äi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàå .áBè íBé úàoipn - ¤§¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨©©£¨
c meyn ,df oic eplLàa ø÷a ãò epnî øúBpäå' ,àø÷ øîà̈©§¨§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥

.'eôBøNzzligza xn`p xak ixdy ,zexzein 'xwea cr' zeaiz oky ¦§
,'xwea cr epnn exizez `l' aezkdazkiy ic dideepnn xzepde'

`l` .'etexyz y`ayáeúkä àadf xeziaéðL ø÷Ba ïzéì ¨©¨¦¥¤¥¦
,BúôéøNì,e"h xwea cr epnn exizez `l ,aezkd zernyn `id jke ¦§¥¨

ly dyrd jnqp ok lre .etexyz y`a f"h xwea cr epnn xzep m`e
.'exizez `l' ly e`ll dtixy

:xeqi`a dyrpy dyrn oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
éðäî ãéáò íà ãéáòz àì àðîçø øîàc àúléî ìk ,ééaàlk - ©©¥¨¦§¨§¨©©£¨¨Ÿ©£¥¦¨¦©£¥

xeqi`a mc` e`yr m` ,ezeyrl `ly dxezd eilr dzeivy xac
meyn .lg `ed caricae ,eiyrn eliredc à÷ìñ éàcéðäî àì Czò §¦©§¨©§¨Ÿ©£¥

,eiyrn elired `ly xnel jzrc lr dlri m`y -é÷ì éànà- ©©¨¥
.melk eiyrna oi` ixde ,dwel `ed recn

eéãéî éðäî àì ,øîà àáø.milg mpi`e ,melk eiyrn elired `l - ¨¨¨©Ÿ©£¥¦¦
àeä àðîçøc àøîéîà øáòc íeMî é÷ìc éàäå`ed dwely dne - §©§¨¥¦§¨©©¥§¨§©£¨¨

epi`y elit`e ,df dyrn zeyrl `ly dxezd ieeiv lr xary meyn
.llk lg
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אגרות קודש

]ט"ו אד"ר, תשי"ט[

בזח"ג רצג, ב )ועוד בכ"מ בזח"ג( איתא אשר ענין ויקץ כישן הוי' הוא בשם הוי' ולא אד' וכ"מ 

בתניא פי"ט )מדבארו על חכ' שבנפש(

ומפי' הענינים בזח"ג שם וס' הליקוטים להאריז"ל לתהלים סי' מד מוכח דגם ענין למה תישן הוי' 

הוא בשם הוי' )מדפרשו על דורמיטא דז"א(.



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dxenz(ipy meil)

:`ax zhiy lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
LøébL ñðBà,dy`l d`ypy xg`l ezqep` z`,àeä ìàøNé íà ¥¤¥©¦¦§¨¥

øéæçîd`yepe dze`ä÷Bì Bðéàå.'dgly lkei `l' meynéàå ©£¦§¥¤§¦
úøîàc ,`ax ixacké÷ì àðîçøc àøîéîà øáòc ïåék`ly elit` ¨§©¥¨§¨©©¥§¨§©£¨¨¨¥

,eiyrn eliredàäyxiby l`xyi -,é÷ìéì éîð`ly elit`e ¨©¦¦§¥
.dxifgdl eilre 'dy`l didz ele' aeign exhetl eiyexib el elired

`id dwel epi`y `ziixaa epipyy jkne,àáøc àzáeézgkene §§¨§¨¨
.mdilr dwel epi` eiyrn elired `ly lky iia` ixack

:`xnbd zvxzníúä éðàL ,[àáø] Cì øîàdwel epi`y ,qpe`a ¨©¨¨¨©¥¨¨
meyn oiyexibd lràø÷ øîàc(hk ak mixac),`l'lkEiDgNWìk §¨©§¨Ÿ©©§¨¨

,'åéîéyåéîé ìkdeevn `edøéæçäå ãBîòa`le ,dyxiby xg`l s` ¨¨¨¨¨©£§©£¥
`l dyxib m`y dyre mewa dzeivy `l` ,yxbl dxezd dxq`
dwel epi` ok lre ,dxifgdl eilr `l` eini lk zgleyn dpxi`yi

.oiyexibd lr
:`xnbl dywedeééaàìeepi` eiyrn elired `ly lky xaeqd §©©¥

eilry meyn dwel epi` jk oia `ld ,'eini lk' xn`p dn myl ,dwel
:dvxize .eiyexib el elired `le ,dxifgdlàðîçø øîàc åàì éà¦¨§¨©©£¨¨

éàå ,øcäéì éòa éà ,déì ãáòc àeä àøeqéà àðéîà äåä ,'åéîé ìk'¨¨¨£¨£¦¨¦¨§¨©¥¦¨¥¦§©§¦
øcäéì àì éòalkei `l' xeqi` lr xar dyxib m`y mixne` epiid - ¨¥Ÿ¦§©

dvxi m`e ,'dy`l didz ele' aeign exhetl eiyexib elirede ,'dgly
el yi eiyrn eliredy xg`ne ,dpxifgi `l dvxi `l m`e dpxifgi

.df e`l lr zewllïì òîLî à÷aiig `l` ,`ed ok `ly aezkd ¨©§©¨
.dxifgdl

:`ax lr `le iia` lr dywnd zxg` oeyl d`ian `xnbdàðLéì¦§¨
LøébL ñðBà ,éáéúéî ,àðéøçà,ezqep` z`,àeä ìàøNé íà ©£¦¨¥¦¥¥¤¥©¦¦§¨¥

øéæçîdze`ä÷Bì Bðéàå,'dgly lkei `l' meynàeä ïäk íàå ©£¦§¥¤§¦Ÿ¥
,dyexba xeq` `edy meyn dxifgdl el xeq`yä÷Bìe`ld meyn ¤

xen`d.øéæçî Bðéàåixdéðz÷,`ziixaa,'øéæçî àeä ìàøNé íà' §¥©£¦¨¨¥¦¦§¨¥©£¦
eilr `l` 'dy`l didz ele' aeign exhetl eiyexib miliren oi`e

o`kne .dxifgdlééaàc àzáeézok m`y ,'ipdn ciar i`' xaeqd §§¨§©©¥
zvxzn .dxifgdl aeigdn exhetl liredl oiyexibl mdl did

:`xnbdíúä éðàL,qpe`a,'åéîé ìk' øîà àðîçøcy o`kneìk ©¥¨¨§©£¨¨¨©¨¨¨¨
åéîédeevn `ed,øéæçäå ãBîòa.dyxiby xg`l elit`e ¨¨©£§©£¥

jxved dnl ,'ipdn `l ciar i`' xaeqd `axl :`xnbl dywede
jk oia `ld ,dyxiby xg`l xifgdl deevn `edy eprinydl aezkd
:dvxize .'dy`l didz ele' aeign exhetl ick liredl oiyexibl oi`
é÷ìéì àðéîà äåä ,'åéîé ìk' àðîçø áúk àì éà ,Cì øîà àáøå§¨¨¨©¨¦Ÿ¨©©£¨¨¨¨¨£¨£¦¨¦§¥

øcäéìåmeyn ,dxifgdl aiigzi mbe dwliy -àãéøb åàì déì äåäc §¦§©©£¨¥¨§¥¨
dnì ìëeé àì' áéúëc,'dçlLly dyrd oky .dyrl wzip epi`e ¦§¦Ÿ©§©§¨

`vnpe ,e`ld lr xary iptl oiyexibd mcew lg 'dy`l didz ele'
.eilr miwely dyr encwy e`l `edyéëäà[okl-]ìk' àø÷ áúk ©¨¦¨©§¨¨

,'åéîée ,dyxiby xg`l dp`yil dyr aeiga eaiigl ickìdééeeL ¨¨§©¥
[ezeyrl-]ìly e`läNòì ÷zépL äNòú àìì ñðBà'eini lk' ly §¥§Ÿ©£¤¤¦¨©£¥

epcnlle ,oiyexibd xg`l lgy.åéìò ïé÷Bì ïéàc§¥¦¨¨
:zenexza dpynd ixacn `ax zhiy lr dywn `xnbdéøäådíøBz ©£¥¥

dnexzïîd`eazdìò äòøäd`eazdäôiä,dpwzl ick lah ly ¦¨¨¨©©¨¨
dn lr xaerøîà àðîçøc(hk gi xacna)z` EnixY mkizpYn lMn' §©£¨¨¨©¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦¥
'd znExY lM.'Baìç ìkîrnyne ,gaeynde dtid wlgd `ed alge ¨§©¦¨¤§

ïéà Baìçn la` ,enxzz -ïéòeøébmitid lr [mirexb zexitn]àì ¤§¦¥¦Ÿ
.enxzzåok it lr s`ïðzzenexz zkqna(e"n a"t),ïî ïéîøBz ïéà' §§©¥§¦¦
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קיי oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

é÷ìéì éîð àä`kd ipzw ikdl Ð iwlil ipdnc `kidc xn`c iia`l gpiz ,xnelk Ð

`lc xn`c `axl `l` .dxifgdl lekiy ,carc i`n ipdn `l `dc ,dwel epi`c

Ð ipdn `lc ab lr s` `kd ,`pngxc `xnin` xarc meyn Ð iwlc i`de ,ipdn

.`pngxc `xnin` xarc meyn inp iwlilåéîé ìë äçìùì ìëåé àìrnync Ð

Ð yxib m`c ,dglyl lkei `l eini lkc

jklide .i`w "xifgde cenr"a eini lkc ,xifgi

s` ,`nlra la` .`pngxc `xnin` xar `l

xarc meyn ,dwel i`ce Ð ipdn `lc ab lr

.`pngxc `xnin`ééáàìå`kidc xn`c Ð

Ð iwl `l ipdn `l i` la` ,iwl ipdnc

"eini lk" azkinl jixhvi` i`nl ,dicicl

`l ikd`e ,"xifgde cenr"a i`wc opireny`l

dyr mew iedc meyn iwl?aizk `l elit`

`lc oeik ,iwl `lc dicicl opirny ,"eini lk"

!dxifgdl lekic ,ipdnäì ãáò àøåñéàÐ

,ecia zeyxde ,iwl `l `wlin la` .dyxiby

.xcdil `l Ð ira `l i`e ,xcdil Ð ira i`e

ïì òîùî à÷aezkd jl cnile ,"eini lk" Ð

eini lk `zyde .dxifgdl ecia daegc

e`le ,iwl `l jklde ,i`w "xifgde cenr"a

.dyr mew iedc meynàðéøçà àðùéìÐ

`dc ,ipdnc lirl xn`c iia`l `zaeiz

,ipdn `lc "dglyl lkei `l"a `kd `pifg

`axl la` .iia`l `iywe ,dxifgdl lekic

ikdc ,`gip i`ce Ð ipdn `l lirl xn`c

xn` .ipdn `lc ,dxifgdl lekic `kd ipzw

."eini lk" `xw xn`c mzd ip`y :iia` jl

,yxiby qpe`a `kde ,ipdn `nlra ,xnelk

lkc ,"eini lk" aizkc meyn Ð xifgn ikdl

.i`w "xifgde cenr"a einiêì øîà àáøåÐ

dyrz `l lkc xn`c `axl ,xnelk

`zkld i`nl dicicl ,ipdn `l dxezay

opireny`l "eini lk" azkinl jixhvi`

"xifgde cenr"a i`wc?`zkec lkac ,`hiyt

:`ax ipyne !ipdn `l dyrz `l `edy inp

,iwlil :`pin` ded Ð "eini lk" aizk `l i`

xcdip xcde ,`pngxc `xnin` xarc meyn

.dwliy xg`l dxifgn `diy ,dläéì äåäå
ñðåà,iwlilc oizrc` wqiz ikdl ,xnelk Ð

,"dglyl lkei `l"c e`l` xaerc qpe` iedc

lk" aizk ikdl ,`zcixb e`l `l` `kile

`lc ,i`w "xifgde cenr"a eini lkc Ð "eini

dyr mew dia zi` `dc ,`zcixb e`l ied

`pwqn dlek ikd `ied `pyil jdle .iwl `le

.`zrnycïéà åáìçdtid on mxez `diy Ð

.dtid lràì òåøârxd on oebk ,rexbd on Ð

`zlin epiide .mxez epi`c `ed Ð dtid lr

iedc meyn e`le .ciaril `l `pngx xn`wc

.`ed dyr llkn `ad e`l `l` ,ynn e`l

äîåøú åúîåøú`iywe ,ipdnc `nl` Ð

.ipdn `l xn`c `axlééáàìålkc xn`c Ð

`kd ,ipdn ciarz `l `pngx xn`c `zlin

`zkld i`nl dtid lr drxd on mxeza

,"`hg eilr e`yz `le" azknl jixhvi`

ipdnc rnyncøçáåîä ?.dtid on mxez Ð

éø÷éî àì àèåç`xeqi` `l` `kilc Ð

.`nlraïì òîùî à÷eilr e`yz `le" Ð

.ixwin "`heg" elit`c ,"`hgäæì áìçå äæì áìç ïúéìenvr ipta yixtiy Ð dfl alg ozic opireny`l ,xdvia cge yexiza cg Ð ipnif ixz "alg" "alg" aizk ikdlc Ð

.xdvi lr xdvi epiidc ,epin lr oinn oebk ,df ly xgaend onäæì áìçå.xdvi lr yexizne yexiz lr xdvin oebk ,epin epi`y lr oinn `le ,yexiz lr yexizn Ðïéà
äîåøú åúîåøú.ipdn xn`c iia`l `iywe ,ipdn `l `nl` Ðíúéùàø àø÷ øîàã íúä éðàù,epin epi`y lr oinn mexzi `lc ,akrl aezkd eilr dpyc ,xnelk Ð

.ipdn `l Ð mxz m` ikd`eàòìéà éáø øîà ïëå.akrl aezkd eilr dpyc ,aizk "mziy`x"c meyn ipdn `l ikdlc Ðàáøìåjixhvi` i`n` dicicl ,ipdn `l xn`c Ð

.ipdn `lc meyn "mziy`x" azknlàáø êì øîà:opiqxb ikd .df lr dfn oinxez oi` Ð "alg" "alg" :`pin` ded ,`l i`c "mziy`x" azknl jixhvi` Ðùåøéú ìáà
åäá áéúë áìç ãçã ïâãåivnc `ni` ,"obce yexiz alg lke" :aizkc ,"alg" cg `l` aizk `l obce yexiz oiac ,xnelk Ðlr yexizne yexiz lr obcn ,i`d` i`dn mxz

.'ek "mziy`x" `pngx azk xcd ikdl ,dxery lr dhg oebk ,df lr dfn mipbc ipin edlekc ,obc lr obce ,obcíéðäë éîøç.mipdkl mipzipd l`xyi inxg Ðàì àîìà
àéðäî.oeict mdl oi` :ipzwck ,melk `le dyr `l Ð o`ct m`c Ðåúééååäá.oeict ici lr oilegl `vei epi`y Ð
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éáéúéî,`zydc dizrc `wlqe Ð dwel epi`e xifgn `ed l`xyi m` yxiby qpe`

,oiyexib `ipdn `lc meyn `l` ,`ed wezip mrhn e`l Ð dwel epi`c `d

!iwlil inp `d Ð iwl `pngxc `xnin` xarc oeik :zxn` i`e .dxifgdl jixv `dc

m`e .eiyrn ipdn `lc Ð iwl `l ikd meync ,`gip iia`l `nlya .`axc `zaeize

aiigil Ð oiyexib ipdn `lc oeik :xn`z

mcew elit` yi` zy` meyn dilr `ad

?xifgn epi`e dwel i`n` inp odke ,dxfg

:xnel yie !llk hbd lg `lc xninl ol ded

`nw wxt xn`ck ,dzinl oiyexib ywzi`c

inp `kd .oiyexibl dzin ywzi` :oiyeciwc

d`iven dzin dn ,dzinl oiyexib ywzi`

,edine .'ek oiyexib s` Ð lrad zeyxn

,eini lkl df geliy oi`y ipdn `l ikdl

wiq` `le .dxifgdl jixv `ed ixdy

meyn ,wezip ied "eini lk"c dzr dizrc`

jixt ikd meyne ,dyr encwy e`l iedc

!iwlil ,ipdn `lc oeik :`axløîà`ax jl

lk `xw xn`c mzd ip`yeini lk eini

oi`e ,xenb wezip iede Ð i`w xifgde cenra

lk" jixhvi` ikdlc ,dyr encwy e`l df

xn`w ikde .eini lk df geliy oi`y Ð "eini

`l Ð dgly m`e ,"dglyl lkei `l" :`xw

jixv `ed ixdy ,eini lk df geliy `di

lk cinrdl xyt`c ab lr s`e .dxifgdl

aizk `lc oeik mewn lkn ,geliy `la eini

"eini lk" aizke ,"eini lk dy`l didz el"

dpin rny Ð "dglyl lkei `l" xg`l

`kid lkc :llkd dfc .diazk e`ll weziplc

Ð e`ld xg` i`w dyrc `xwa dgked yic

didz el"n la` .dyr encwy e`l df oi`

dil wiic ded `l "eini lk" `la "dy`l

`la ixiin "dy`l didz el" ixdy ,wezipa

.geliyíàÐ dnl `hg ze`iyp yecw epi`

meyn ied `hg ze`iypc `nip :xn`z m`e

oeyny epiax xne`e !`pngxc `xnin` xarc

ze`iyp ,yecw epi` m` :eyexit ikdc ,upyn

yic opirci inp ikd e`la ?aizk dnl `hg

,"ealg lk"n aizkcn ,`hg ze`iyp ea

!`l Ð oirexib ,oi` Ð ealg :rnync

éðàùziy`x mziy`x `xw xn`c mzd

ixde :xn`z m`e Ð dfl ziy`xe dfl

iia` yixc (a,cp) zexekac `xza wxt yixa

jdc :xnel yie ?obce obc ihernl `xw i`d

`kdc jde ,`iz` "ziy`x"n mzdc `yxc

."mziy`x"n

àáøìå'ek mziy`x `pngx xn`c e`l i`

`xza wxta `de :xn`z m`e Ð

lk ,inp "mziy`x" `la :xn` (my) zexekac

jixve !zxn` zivn `l Ð cg` "obc" rnyn

xn`c o`nk `iz` `kdc `ibeq jdc xnel

.obce obcl xity jixhvi` "ziy`x"c
`axle
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¯äåä ,"àèç åéìò eàNú àìå" àðîçø øîàc åàì éà¦¨©£©©£¨¨§Ÿ¦§¨¨¥§£¨

éàå ,øçáenä ïî äåöî ãéáò :àðîçø øîà éëä ,àðéîà̈¦¨¨¦£©©£¨¨£¥¦§¨¦©§¨§¦
ãéáò àì¯éøäå .ïì òîLî à÷ ,éø÷éî àì "àèBç"ïénî ¨¨¥¥¨¦§¥¨©§©¨©£¥¦¦

"øäöé áìç ìk" àðîçø øîàc ,Bðéî BðéàL ìò¯ïzéì ©¤¥¦©£©©£¨¨Ÿ¥¤¦§¨¦¥
áìçå äæì áìçBðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà :ïðúe ,äæì ¥¤¨¤§¥¤¨¤§©¥§¦¦¦©¤¥
íøz íàå ,Bðéî¯àì :àîìà .äîeøz Búîeøz ïéà ¦§¦¨©¥§¨§¨©§¨¨

øîàc ,íúä éðàL :ééaà Cì øîà !ééaàc àzáeéz ,épäî§©¥§§¨§©©¥£©¨©©¥¨¥¨¨©£©
" àø÷íúéLàø"¯,äæì úéLàøúéLàøåøîà ïëå .äæì §¨¥¦¨¥¦¨¤§¥¦¨¤§¥¨©

àáøìe ."úéLàø" :àòìéà éaø¯àðîçø øîàc åàì éà ©¦¤§¨¥¦§¨¨¦¨©£©©£¨¨
"áìç" eäa áéúëc øäöéå ùBøéz :àðéîà äåä ,"úéLàø"¥¦£¨¨¦¨¦§¦§¨¦§¦§¥¤

"áìç"¯,ïâãå ùBøéz ìáà ,äæ ìò äfî ïéîøBz ïéàc ¥¤§¥§¦¦¤©¤£¨¦§¨¨
ék ,eäa áéúk "áìç" ãçc ,ïâãå ïâcéàäà éàäî íéøz ¨¨§¨¨§©¥¤§¦§¦¨¥¥©©©

¯"úéLàø" àðîçø áúk ,é÷ì àì¯äæì "áìç" ïzéì ¨¨¥§©©£¨¨¥¦¦¥¥¤¨¤
áìç"åãçc ïâãå ùBøéz àä .àðéøçà àðMéì .äæì " §¥¤¨¤¦¨¨©£¦¨¨¦§¨¨§©

eäa áéúk "áìç"¯íéøz:àðîçø øîàc ,íéîøç éøäå ."úéLàø" àðîçø áúk ,éàäà éàäî ¥¤§¦§¨¥¥©©©§©©£¨¨¥¦©£¥£¨¦©£©©£¨¨
,épäî àì :àîìà ,ïäkì ïéðúBð àlà ,íúBà ïéãBt ïéà íéðäë éîøç :ïðúe ,"ìàbé àìå øëné àì"Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥§©¤§¥Ÿ£¦¥¦¨¤¨§¦©Ÿ¥©§¨¨§©¥

"àeä íéLã÷ Lã÷" àðîçø øîàc ,íúä éðàL :Cì øîà !ééaàc àzáeéz¯Búééååäa.àäé §§¨§©©¥£©¨¨¥¨¨©£©©£¨¨Ÿ¤¨¨¦©£¨¨§¥
àáøìå
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(ipy meil)

:`xnbl dywedeàáøìe`l dxezd zevn lr xary lky xaeqd §¨¨
lg oi` jk oia `ld ,minxga '`ed' azkp dn myl ,eiyrn milg

:dvxize .ezectl dxezd dxq`y meyn epeict'àeä' éàä`a ©
øBëa éèeòîì.'xkni `l' oicnøîàð øBëaa ,àéðúc(fi gi xacna)K`' §©¥§§©§¨©§¤¡©©
'ebe xFW xFkAäcôú àìWcwiab lr axwdl xekad oicy .'md §Ÿ¦§¤Ÿ¤¥

el ozipy odkl oeict `la lk`p `ed ixd men ea ltp m`e ,gafnd
dfibk oileg bdpn ea bedple ezectl xyt` i` la` .dpzna df xeka
xzed `le dyecw ea yi oiicr mnedy xg`l s`y meyn ,dceare
ezyecw z` llgle ezectl `l` dxezd dxq` `le .dlik`l `l`

,minc lråmle`àeä økîð.ezxikna xeqi` oi`e enena mixg`l §¦§¨
la`øNònadndaøîàð(bl fk `xwie)å ,'ìàbé àì'ok lrøkîð Bðéà §©§©¤¡©Ÿ¦¨¥§¥¦§¨

.íeî ìòa àìå íz àìå ,èeçL àìå éç àìmd oeicte dle`by s`e Ÿ©§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ©©
oeylk 'l`bi `l' xn`p xyrnay xg`n mewn lkn ,cg` oipr
xn`py dle`b xeqi` dn ,dey dxifba epcnl ,minxga dxn`py

mda xn`p oky ,enr dxikn xeqi` s` minxga(gk fk my)xkOi `l'Ÿ¦¨¥
xeqi` s` enr llek xyrna xn`py dle`b xeqi` s` ,'l`Bi `le§Ÿ¦¨¥

dxikn(.al zexeka)elit`e ,dxikn `le oeict wx xq`p xekaa la` .
ecnell oi` df oiprl ,mipic dnkl xyrnn dey dxifba cnlp xekay
.dxikn xeqi`n xeka hrnl `a minxga xn`py '`ed' oky ,xyrnn

:dxenz oicn `ax zhiy lr dywn `xnbdøîàc ,äøeîz éøäå©£¥§¨§¨©
àðîçø(i fk `xwie)àðúå ,'Búà øéîé àìå epôéìçé àì',epizpynaàì' ©£¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨¨Ÿ

úà âôBñå ,øîeî øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤
éðäî àîìà .'íéòaøàä,xeqi`a dyrpy dyrn lireny gkene - ¨©§¨¦©§¨©£¥

o`kneàzáeézdn lrcxn`àáø`l `pngx xn`c `zlin lk' §§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .'ipdn `l ciar i` ,ciarzCì øîàéðàL ,[àáø] ¨©¨¨¨©¥

íúämeyn ,dxenzaàø÷ øîàc(my)äéäé Búøeîúe àeä äéäå' ¨¨§¨©§¨§¨¨§¨¦§¤
,'Lã÷,eiyrn milgy aezkd mda dlib `ly zenewn x`ya la` Ÿ¤

.xeqi`a eyrpyk miliren mpi`
:`xnbl dywedeééaàìe`ly dxez dxn`y xac lkay xaeqd §©©¥

dxenzdy eprinydl aezkd jxved dnl ,carica lg ezeyrl
:dvxize .dlgBúøeîúe àeä äéäå' àðîçø øîàc åàì éàdidi ¦¨§¨©©£¨¨§¨¨§¨¦§¤

,'Wcwàðéîà äåäe ,ixnbl ezxenz lirezyàözmiycw zndaBæ Ÿ¤£¨£¦¨¥¥
oileglñðkúåoileg zndaBædidzy xn` ixdy ,dizgz ycwzdl §¦¨¥

.odipia silgdl dvxe ef zxenz efïì òîLî÷eliredy aezkd ¨©§©¨
.oaxwd znda z` llgl `le ,oilegd znda z` ycwl wx eiyrn

:oldl dpynd ixacn iia` zhiy lr dywn `xnbdøBëa éøäå©£¥§
øîàceaàðîçø(fi gi xacna)ïðúe ,'äcôú àì'oldl(.`k)lk , §¨©©£¨¨Ÿ¦§¤§©

miycwdmen mda ltpyå ,ïBéãt ïäì LéokïäéúBøeîúìoda ltpy ¥¨¤¦§§¦§¥¤
yi menøNònä ïîe øBëaä ïî õeç ,ïBéãt`l` ,oeict mdl oi`y ¦§¦©§¦©©£¥

milk`pe [dxfrl uegn] oileaba mihgyp md ixd men mda ltp m`
.mpeict inc lr zllgzn mzyecw oi` mze` ect m`e ,oeict `la

àîìàxeka zectl `ly dxez dxn`y meyny [dfn gkene-]àì ©§¨Ÿ
éðäîo`kne ,epeict [liren `l-]àzáeézdn lr [`iyew-]cxn` ©£¥§§¨§
ééaà.'ipdn ciar i`' ©©¥

:`xnbd zvxznCì øîàíúä éðàL ,[ééaà]oicd my dpey - ¨©¨©©¥©¥¨¨
meyn ,xeka oeictaøîàceaàø÷(my)`l'dCtzWcw,'íäyie §¨©§¨Ÿ¦§¤Ÿ¤¥

y 'md'n yexcl,eäé ïúééåäa.mpeict legi `le mzyecwa ex`yiy ©£¨¨¨§
:`xnbd zl`eyàáøìedxezd ieeiv lr xary mewn lkay xaeqd §¨¨
,eiyrn milg `l'íä' éàäxekaa xn`py,déì änì`ll mb ixd ©¥¨¨¥

wxy epcnll :`xnbd daiyn .lg epeict oi`y heyt df xeziïä¥
mnvr [zexekad]ïéáéø÷ ïúøeîz ïéàå ,ïéáéø÷gafnd iab lr §¥¦§¥§¨¨§¥¦

.miycw zexenz x`yk
:`xnbd zl`eyééaàìe,lg mpeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨

déì àðîdaiyn .gafnl daixw dpi` xeka zxenzy df oic el oipn - §¨¥
xekaa xn`py dnn df oic yxec iia` :`xnbd(ek fk `xwie),øBL íà'¦

('äì) ,'àeä 'äì äN íà`weecyå ,áéø÷ [àeä]mle`Búøeîz ïéà ¦¤©¨¥§¥§¨
.äáéø÷§¥¨

'md'n yxec `axy mcewd dvexizn dzr da zxfeg `xnbd

:daixw dpi` xeka zxenzyéîð éëä ïéà àáøåxaeq `ed mb [ok`-] §¨¨¦¨¦©¦
àø÷ àeääîcdpi` xeka zxenzy epcnl '`ed 'dl dy m` xey m`' §¥©§¨

.'md ycw'n `le ,daixw'íä' àlàxekaa xn`pyãnéì ,éì änì ¤¨¥¨¨¦¦¥
a ïîc áøòúpL øNòîe øBëa ìòmcìkzepaxwd x`yïéìBòälr ©§©£¥¤¦§¨¥¨¨§¨¨¦

,gafndïéáéøwLmiwxfpe el` miaxern mincéaâìd,çaæîdxizne ¤§¥¦§©¥¦§¥©
elit` eidi mziieday rnyn 'md'n oky ,mxya zlik` z` ef dwixf
mc lr daexn xg`d mcd m` elit`e .xg` mca eaxrzdy xg`l
`ed ixde xg`d mcd aexa lha mncy mixne` oi` ,xyrnde xekad
gafnd lr milerd lky meyn .`id dxiyk dwixf `l` ,epi`y ink

.aexa lehia oic mda xn`p `le ,df z` df milhan mpi`
:`xnbd zl`eyééaàå,xekal oeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨

df z` df milhan oiler oi`ydéì àðî:`xnbd daiyn .el oipn - §¨¥
df oic yxec iia`îmixetkd mei zcear xcqa xn`py dnfh `xwie) ¦

(giøéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'.'aiaq gAfOd zFpxw lr ozpe §¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§©¦§¥©¨¦
did xiryd mcne xtd mcn zefdl lecbd odkd xnby xg`ly

.adfd gafn zepxw lr axernd mcdn ozepe cgi maxrníc àìäå©£Ÿ©
î äaeøî øtämcdìMd,øéòNmc' aezkd e`xw ji` ok m`e ©¨§¤¥¤¨¦

`l` .eaexa lhazde xtd mca axrzdy xg`l 'xirydì ïkéîlk ¦¨§
dïéìBògafnd lrïéàLmdícî ç÷ìå' ,àéðúc .äæ úà äæ ïéìháî ¦¤¥§©§¦¤¤¤§©§¨§¨©¦©

eäiL ,'øéòOä ícîe øtäel` mincïéáøBòîmzpizp zrya dfa df ©¨¦©©¨¦¤§§¨¦
,gafnd zepxw lr.äiLàé éaø éøácmb aexa lehia oic did eli`e ¦§¥©¦Ÿ¦¨

.zaexrza lhazdl xiryd mcl el did milera
:`xnbd zyxtnàáøåmilha mpi` oilery myn di`x oi`y xaeq §¨¨

oky ,da dfíúäzepxwd lr ozepîmcéðôa äfîe Bîöò éðôa äæ ¨¨¦¤¦§¥©§¦¤¦§¥
ïúðBé éaøk dì øáñå ,Bîöò`le ,cgi mincd ipy z` miaxrn oi`y ©§§¨©¨§©¦¨¨

.dfa df miaxernd mixac ipya `l` aexa lehia oic xn`p
dpyna `aend xyrn oeict oicn iia` zhiy lr dywn `xnbd

:oldløNòî éøäådndaøîàceaïðúe ,'ìàbé àì' àðîçøoldl ©£¥©§©§¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§©
(.`k)miycwd lk ,ïîe øBëaä ïî õeç ,ïäéúBøeîúìå ïBéãt ïäì Lé¥¨¤¦§§¦§¥¤¦©§¦

øNònä.oeict mdl oi`yàîìàdxq`y meyny [dfn gkene-] ©©£¥©§¨
xyrn zectl dxezdéðäî àìe ,epeictàzáeéúdn lr `idcxn` Ÿ©£¥§§¨§

ééaà.'ipdn ciar i`' ©©¥
:`xnbd zvxznCì øîà,iia`íúä éðàLmeyn ,xyrn oeicta ¨©¨©¥¨¨

éìécódey dxifba dnda xyrn.øBëaî 'äøáò' 'äøáò'oky §¨¦£¨¨£¨¨¦§
xn`p xyrna ,'dxard' oeyl dxn`p mdipya(al fk `xwie)xW` lM'Ÿ£¤

xn`p xekaae ,'haWd zgY xari(ai bi zeny)Yxarde'.'mgx xhR lk ©£Ÿ©©©¨¤§©£©§¨¨¤¤¤¤
'edi oziieda 'md' ea xn`py meyn oeict el oi` xekay myke

.xyrnl oicd `ed ,lirl x`eank
e :zenexza dpynd ixacn `ax zhiy lr dywn `xnbdéøä£¥

xeqi`dmc`a xn`py[íéc÷nä] (äîéã÷ä)zyxtddäîeøz ©©§¦§¨
ìd zyxtdøîàc ,íéøekéaeaàðîçø(gk ak zeny)Eòîãå Eúàìî' §¦¦§¨©©£¨¨§¥¨§§¦§£

ïðúe ,'øçàú àìzenexz zkqna(e"n b"t),íéc÷nädnexz Ÿ§©¥§©©©§¦
,mixekalàeäL ét ìò óàxaeraxeqi`,äNòú àìmewn lkn ©©¦¤§Ÿ©£¤

,éeNò äNòM äîlk' xaeqd `ax lr dyw o`kne .eznexz dlge ©¤¨¨¨
zvxzn .'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin

:`xnbdíúä éðàL ,àáø Cì øîà,mixekial dnexz zncwda ¨©¨¨¨©¥¨¨
meynàø÷ øîàc(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) [íëéúðzî] ìkî' §¨©§¨¦Ÿ©§Ÿ¥¤

(äîeøz) eîéøz,''d znExY lM z`z elit` zeaxl `a 'lkn'ednex ¨¦§¨¥¨§©
.carica dlg mixekial dncwedy

:`xnbd zyxtnééaàìelg xeqi`a dyrpy dyrn lky xaeqd §©©¥
,mixekial dncwy dnexzl cgein ieaixa jxev oi`e ,carica

déì àéòaéî,xg` oicl xen`d ieaixd [jxvp-]áø déì øîàãk ¦©§¨¥¦§¨©¥©
.ééaàì àttyiwl yix xn` oky(:bi dvia)enicwdy oey`x xyrn , ¨¨§©©¥

d`eazd daiigzd `l oiicryk [oxeba mgexin mcew] milaya
mcewy ,`ed zepznd xcq oky .dlecb dnexzn xeht ,dnexza
jk xg`e ,odkl dze` mipzepe dlecb dnexz zexitdn minxez
yixtdl ield lre ,iell eze` mipzepe oey`x xyrn mdn miyixtn
.'xyrn znexz' diexwd `ide ,mipdkl dpzile zixiyr df xyrnn
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oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

äãôú àì øîàð øåëááoebk ,oileg bdpn ea bedple ezectl oileki milrad oi`y Ð

.dceare dfibàåä øëîð ìáàzxeza odkl exkenl leki Ð men ea ltp m`y Ð

.ixy dxiknac opireny`l Ð "dctz `l" aizk ikdlc ,xekaøëîð åðéàåÐ

iab oldl xn`pe ,"l`bi `l" :dnda xyrna o`k xn`pc ,(`,al) zexekaa opixn`ck

oldl dn ,"l`bi `le xkni `l" :oinxg

epi`c ,enr dxikn o`k s` Ð enr dxikn

iccd` yewzi`e li`ed [oizrc `wlqe] .xknp

xekac oizrc` wqiz ,onwlck xekae xyrn

aizk ikdl .dnda xyrnc `inec ,xknp epi`

lekic ,xeka ihernl Ð oinxgc "`ed"

.exkenlåæ àöú)dzyecwn d`veic Ð

`l ediieexzc ,dnewna dxenzd zqpkpe

.(iyicw ediieexzc ol rnynw .iycw yicwn

ééáàìåopireny`l e`l "ycw didi" i`d Ð

`l i` `l` .ipdn inp `nlra `dc ,dycwc

dpey`x `vz :`pin` ded ,`pngx diazk

.oileglïì òîùî à÷ediieexzc ,`xw Ð

.iyicw`l" ea xn`pc xeka ixde :opiqxb ikd

.(yxit jli`e o`kn) "md ycew dctzïðúå
dn :(`,`k dxenz) "miycw el`" wxta Ð

miycwd lk x`yl xyrne xeka oia?lk

,weyae filhi`a oihgyp oiycwend ileqt

xknil `xhila oilwype ,filhi`a oixknpe

itl ,miycw oeifal opiyiig `le .oileg x`yk

wxta zexekaa opixn`ck ,ycwdl ez`pdy

dil opixy i`c .(a,`l) "oiycwend ileqt lk"

weya oxknl miycw ileqt z` dcetd mc`l

evtwi Ðla` .xweia dctie oigwel odilr

xeka z`pd ,milral oz`pd xyrne xeka

dgeexd meyne ,milral xyrn z`pde odkl

.miycwa opilflfn `l Ð edcicïåéãô ïäì ùé
Ð m`cte men eda ltpy miycw x`yl Ð

.oilegl oi`vei ode ,ozyecwa opeict oiqtez

xeka la` .men eda ltpy mdizexenz oke

.dyecwa epeict qtez epi` Ð men lraéðàù
ïúééååäá íä ùã÷ øåëáá àø÷ øîàã íúä

àäé.oeict ici lr ezyecwn `vi `ly Ð

`lc ,icin `zyd uxzn `l xyrnne

dil aizen onwle .xekan `l` diaze`

.xyrnn dil xcdne xyrnnïéìåòä ìëáÐ

,gafnl oilerd zepaxwd x`y incn cg`a

oi`c .dwixf `idda xya `ixzyne ,oiaixwy

x`yl opitli dpine ,df z` df oilhan oiler

,edi oziieda Ð "md" :rnyn ikde .oiler

.eaxrzp elit`øéòùä íãîå øôä íãîÐ

xt axrnc xaqwe .'ebe "zepxw lr ozpe"

lr wxefyk cgia mixetikd mei ly xirye

xtd mcy reci xacd .iniptd gafn zepxw

mc" ixwin ikd elit`e ,xiryd mcn daexn

oi`y oilerl o`kn .ezwixf `ipdne ,"xiryd

.df z` df oilhanàáøå,`wtp `l mzdn Ð

envr ipta dfn ozep `l` ,edl axrn `lc

.envra dfe envra df ozep `l` ,iniptd gafn zepxwl xirye xt mc oiaxrn oi` :(a,fp) "el e`ived" wxta `nei zkqna xn`c ,[ozpei] (opgei) 'xk dl xaqe .envr ipta dfne

äøáò äøáò."xeari xy` lk" :(fk `xwie) aizk xyrnae ,"mgx xht lk zxarde" :(bi zeny) aizk xekaa Ðééáàì àôô áø äéì øîàãëì:opixn`c ,(a,bi) dvia zkqna Ð

odk lhp `l xyrnnc ,lhep `edy xyrna d`nn ixz odkl iel ciqtdy `vnpe ,mixnrd on dlecb dnexz dyxtedy mcew ,milaya odkl iel enicwdy oey`x xyrn

elit` ,ikd i` :iia`l `tt ax dil xn`e .xyrnd on xyrn znexze dlecb dnexz `le ,jl izxn` "xyrnd on xyrn" xn`py ,dlecb dnexzn xeht ikd elit` Ð melk

"milaya" hwp i`n`e !iel xhtil inp ,ogxny xg` ,ixka odkl iel enicwdíëéúåøùòî ìëî ?'d znexz z`" (gi xacna) `pngx xn`w miell Ð.dlecb dnexz Ð "éøë
ïâãéà."jpbc ziy`x" :aizkc ,dlecb dnexzl dil rawi`e Ðïéùåã÷ ùéù íå÷î ìëdpnl` epiidc :mzd yxtne ,oiyecw oze`a dxiar yie ,oiqtez oiyecwdy mewn lk Ð

.lecb odklíåâôä øçà.oiyecw iqtz `l Ð ipdn `l i`c ,"oiyecw yi" ipzwcn ,ipdn `nl` .llg iedc Ðììçé àì áéúëã íúä éðàùdyer `ed millg rnync Ð

.oiyecw iqtz `nl` ,oixfnn dyer epi`eìçé àì àîéì àúàã àåä éëäì éà ééáàå.i`w dicegl cle`c rnync Ðììçé àì éàî,`z` `pixg` `yxcl dpin rny Ð

,clel Ð el cg`ciar i` zxn`c meyn e`le ,`xw jixhvi` dcic meyne .`id odk za m` `yp iac dnexza dxeq`e ,dpef ziyrpe ,zllgzn dnvr `idy Ð dl cg`e

.ipdn ciar i` :opixn` `zlin lklc ,`xw jixv `l ikdlc .ipdnåáéø÷ú àì.`ed eyicwz `l Ð "eaixwz `l" i`dc (a,e) onwl opixn`e Ðéåùò äùòù äîiycwe Ð

.odinclíúä éðàù."oevxl `l ik" `xw `edda aizkc Ðøùëå.ol rnyn `w ,aixwdl elit` Ð
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(ipy meil)

:`xnbl dywedeàáøìe`l dxezd zevn lr xary lky xaeqd §¨¨
lg oi` jk oia `ld ,minxga '`ed' azkp dn myl ,eiyrn milg

:dvxize .ezectl dxezd dxq`y meyn epeict'àeä' éàä`a ©
øBëa éèeòîì.'xkni `l' oicnøîàð øBëaa ,àéðúc(fi gi xacna)K`' §©¥§§©§¨©§¤¡©©
'ebe xFW xFkAäcôú àìWcwiab lr axwdl xekad oicy .'md §Ÿ¦§¤Ÿ¤¥

el ozipy odkl oeict `la lk`p `ed ixd men ea ltp m`e ,gafnd
dfibk oileg bdpn ea bedple ezectl xyt` i` la` .dpzna df xeka
xzed `le dyecw ea yi oiicr mnedy xg`l s`y meyn ,dceare
ezyecw z` llgle ezectl `l` dxezd dxq` `le .dlik`l `l`

,minc lråmle`àeä økîð.ezxikna xeqi` oi`e enena mixg`l §¦§¨
la`øNònadndaøîàð(bl fk `xwie)å ,'ìàbé àì'ok lrøkîð Bðéà §©§©¤¡©Ÿ¦¨¥§¥¦§¨

.íeî ìòa àìå íz àìå ,èeçL àìå éç àìmd oeicte dle`by s`e Ÿ©§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ©©
oeylk 'l`bi `l' xn`p xyrnay xg`n mewn lkn ,cg` oipr
xn`py dle`b xeqi` dn ,dey dxifba epcnl ,minxga dxn`py

mda xn`p oky ,enr dxikn xeqi` s` minxga(gk fk my)xkOi `l'Ÿ¦¨¥
xeqi` s` enr llek xyrna xn`py dle`b xeqi` s` ,'l`Bi `le§Ÿ¦¨¥

dxikn(.al zexeka)elit`e ,dxikn `le oeict wx xq`p xekaa la` .
ecnell oi` df oiprl ,mipic dnkl xyrnn dey dxifba cnlp xekay
.dxikn xeqi`n xeka hrnl `a minxga xn`py '`ed' oky ,xyrnn

:dxenz oicn `ax zhiy lr dywn `xnbdøîàc ,äøeîz éøäå©£¥§¨§¨©
àðîçø(i fk `xwie)àðúå ,'Búà øéîé àìå epôéìçé àì',epizpynaàì' ©£¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨¨Ÿ

úà âôBñå ,øîeî øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤
éðäî àîìà .'íéòaøàä,xeqi`a dyrpy dyrn lireny gkene - ¨©§¨¦©§¨©£¥

o`kneàzáeézdn lrcxn`àáø`l `pngx xn`c `zlin lk' §§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .'ipdn `l ciar i` ,ciarzCì øîàéðàL ,[àáø] ¨©¨¨¨©¥

íúämeyn ,dxenzaàø÷ øîàc(my)äéäé Búøeîúe àeä äéäå' ¨¨§¨©§¨§¨¨§¨¦§¤
,'Lã÷,eiyrn milgy aezkd mda dlib `ly zenewn x`ya la` Ÿ¤

.xeqi`a eyrpyk miliren mpi`
:`xnbl dywedeééaàìe`ly dxez dxn`y xac lkay xaeqd §©©¥

dxenzdy eprinydl aezkd jxved dnl ,carica lg ezeyrl
:dvxize .dlgBúøeîúe àeä äéäå' àðîçø øîàc åàì éàdidi ¦¨§¨©©£¨¨§¨¨§¨¦§¤

,'Wcwàðéîà äåäe ,ixnbl ezxenz lirezyàözmiycw zndaBæ Ÿ¤£¨£¦¨¥¥
oileglñðkúåoileg zndaBædidzy xn` ixdy ,dizgz ycwzdl §¦¨¥

.odipia silgdl dvxe ef zxenz efïì òîLî÷eliredy aezkd ¨©§©¨
.oaxwd znda z` llgl `le ,oilegd znda z` ycwl wx eiyrn

:oldl dpynd ixacn iia` zhiy lr dywn `xnbdøBëa éøäå©£¥§
øîàceaàðîçø(fi gi xacna)ïðúe ,'äcôú àì'oldl(.`k)lk , §¨©©£¨¨Ÿ¦§¤§©

miycwdmen mda ltpyå ,ïBéãt ïäì LéokïäéúBøeîúìoda ltpy ¥¨¤¦§§¦§¥¤
yi menøNònä ïîe øBëaä ïî õeç ,ïBéãt`l` ,oeict mdl oi`y ¦§¦©§¦©©£¥

milk`pe [dxfrl uegn] oileaba mihgyp md ixd men mda ltp m`
.mpeict inc lr zllgzn mzyecw oi` mze` ect m`e ,oeict `la

àîìàxeka zectl `ly dxez dxn`y meyny [dfn gkene-]àì ©§¨Ÿ
éðäîo`kne ,epeict [liren `l-]àzáeézdn lr [`iyew-]cxn` ©£¥§§¨§
ééaà.'ipdn ciar i`' ©©¥

:`xnbd zvxznCì øîàíúä éðàL ,[ééaà]oicd my dpey - ¨©¨©©¥©¥¨¨
meyn ,xeka oeictaøîàceaàø÷(my)`l'dCtzWcw,'íäyie §¨©§¨Ÿ¦§¤Ÿ¤¥

y 'md'n yexcl,eäé ïúééåäa.mpeict legi `le mzyecwa ex`yiy ©£¨¨¨§
:`xnbd zl`eyàáøìedxezd ieeiv lr xary mewn lkay xaeqd §¨¨
,eiyrn milg `l'íä' éàäxekaa xn`py,déì änì`ll mb ixd ©¥¨¨¥

wxy epcnll :`xnbd daiyn .lg epeict oi`y heyt df xeziïä¥
mnvr [zexekad]ïéáéø÷ ïúøeîz ïéàå ,ïéáéø÷gafnd iab lr §¥¦§¥§¨¨§¥¦

.miycw zexenz x`yk
:`xnbd zl`eyééaàìe,lg mpeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨

déì àðîdaiyn .gafnl daixw dpi` xeka zxenzy df oic el oipn - §¨¥
xekaa xn`py dnn df oic yxec iia` :`xnbd(ek fk `xwie),øBL íà'¦

('äì) ,'àeä 'äì äN íà`weecyå ,áéø÷ [àeä]mle`Búøeîz ïéà ¦¤©¨¥§¥§¨
.äáéø÷§¥¨

'md'n yxec `axy mcewd dvexizn dzr da zxfeg `xnbd

:daixw dpi` xeka zxenzyéîð éëä ïéà àáøåxaeq `ed mb [ok`-] §¨¨¦¨¦©¦
àø÷ àeääîcdpi` xeka zxenzy epcnl '`ed 'dl dy m` xey m`' §¥©§¨

.'md ycw'n `le ,daixw'íä' àlàxekaa xn`pyãnéì ,éì änì ¤¨¥¨¨¦¦¥
a ïîc áøòúpL øNòîe øBëa ìòmcìkzepaxwd x`yïéìBòälr ©§©£¥¤¦§¨¥¨¨§¨¨¦

,gafndïéáéøwLmiwxfpe el` miaxern mincéaâìd,çaæîdxizne ¤§¥¦§©¥¦§¥©
elit` eidi mziieday rnyn 'md'n oky ,mxya zlik` z` ef dwixf
mc lr daexn xg`d mcd m` elit`e .xg` mca eaxrzdy xg`l
`ed ixde xg`d mcd aexa lha mncy mixne` oi` ,xyrnde xekad
gafnd lr milerd lky meyn .`id dxiyk dwixf `l` ,epi`y ink

.aexa lehia oic mda xn`p `le ,df z` df milhan mpi`
:`xnbd zl`eyééaàå,xekal oeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨

df z` df milhan oiler oi`ydéì àðî:`xnbd daiyn .el oipn - §¨¥
df oic yxec iia`îmixetkd mei zcear xcqa xn`py dnfh `xwie) ¦

(giøéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'.'aiaq gAfOd zFpxw lr ozpe §¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§©¦§¥©¨¦
did xiryd mcne xtd mcn zefdl lecbd odkd xnby xg`ly

.adfd gafn zepxw lr axernd mcdn ozepe cgi maxrníc àìäå©£Ÿ©
î äaeøî øtämcdìMd,øéòNmc' aezkd e`xw ji` ok m`e ©¨§¤¥¤¨¦

`l` .eaexa lhazde xtd mca axrzdy xg`l 'xirydì ïkéîlk ¦¨§
dïéìBògafnd lrïéàLmdícî ç÷ìå' ,àéðúc .äæ úà äæ ïéìháî ¦¤¥§©§¦¤¤¤§©§¨§¨©¦©

eäiL ,'øéòOä ícîe øtäel` mincïéáøBòîmzpizp zrya dfa df ©¨¦©©¨¦¤§§¨¦
,gafnd zepxw lr.äiLàé éaø éøácmb aexa lehia oic did eli`e ¦§¥©¦Ÿ¦¨

.zaexrza lhazdl xiryd mcl el did milera
:`xnbd zyxtnàáøåmilha mpi` oilery myn di`x oi`y xaeq §¨¨

oky ,da dfíúäzepxwd lr ozepîmcéðôa äfîe Bîöò éðôa äæ ¨¨¦¤¦§¥©§¦¤¦§¥
ïúðBé éaøk dì øáñå ,Bîöò`le ,cgi mincd ipy z` miaxrn oi`y ©§§¨©¨§©¦¨¨

.dfa df miaxernd mixac ipya `l` aexa lehia oic xn`p
dpyna `aend xyrn oeict oicn iia` zhiy lr dywn `xnbd

:oldløNòî éøäådndaøîàceaïðúe ,'ìàbé àì' àðîçøoldl ©£¥©§©§¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§©
(.`k)miycwd lk ,ïîe øBëaä ïî õeç ,ïäéúBøeîúìå ïBéãt ïäì Lé¥¨¤¦§§¦§¥¤¦©§¦

øNònä.oeict mdl oi`yàîìàdxq`y meyny [dfn gkene-] ©©£¥©§¨
xyrn zectl dxezdéðäî àìe ,epeictàzáeéúdn lr `idcxn` Ÿ©£¥§§¨§

ééaà.'ipdn ciar i`' ©©¥
:`xnbd zvxznCì øîà,iia`íúä éðàLmeyn ,xyrn oeicta ¨©¨©¥¨¨

éìécódey dxifba dnda xyrn.øBëaî 'äøáò' 'äøáò'oky §¨¦£¨¨£¨¨¦§
xn`p xyrna ,'dxard' oeyl dxn`p mdipya(al fk `xwie)xW` lM'Ÿ£¤

xn`p xekaae ,'haWd zgY xari(ai bi zeny)Yxarde'.'mgx xhR lk ©£Ÿ©©©¨¤§©£©§¨¨¤¤¤¤
'edi oziieda 'md' ea xn`py meyn oeict el oi` xekay myke

.xyrnl oicd `ed ,lirl x`eank
e :zenexza dpynd ixacn `ax zhiy lr dywn `xnbdéøä£¥

xeqi`dmc`a xn`py[íéc÷nä] (äîéã÷ä)zyxtddäîeøz ©©§¦§¨
ìd zyxtdøîàc ,íéøekéaeaàðîçø(gk ak zeny)Eòîãå Eúàìî' §¦¦§¨©©£¨¨§¥¨§§¦§£

ïðúe ,'øçàú àìzenexz zkqna(e"n b"t),íéc÷nädnexz Ÿ§©¥§©©©§¦
,mixekalàeäL ét ìò óàxaeraxeqi`,äNòú àìmewn lkn ©©¦¤§Ÿ©£¤

,éeNò äNòM äîlk' xaeqd `ax lr dyw o`kne .eznexz dlge ©¤¨¨¨
zvxzn .'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin

:`xnbdíúä éðàL ,àáø Cì øîà,mixekial dnexz zncwda ¨©¨¨¨©¥¨¨
meynàø÷ øîàc(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) [íëéúðzî] ìkî' §¨©§¨¦Ÿ©§Ÿ¥¤

(äîeøz) eîéøz,''d znExY lM z`z elit` zeaxl `a 'lkn'ednex ¨¦§¨¥¨§©
.carica dlg mixekial dncwedy

:`xnbd zyxtnééaàìelg xeqi`a dyrpy dyrn lky xaeqd §©©¥
,mixekial dncwy dnexzl cgein ieaixa jxev oi`e ,carica

déì àéòaéî,xg` oicl xen`d ieaixd [jxvp-]áø déì øîàãk ¦©§¨¥¦§¨©¥©
.ééaàì àttyiwl yix xn` oky(:bi dvia)enicwdy oey`x xyrn , ¨¨§©©¥

d`eazd daiigzd `l oiicryk [oxeba mgexin mcew] milaya
mcewy ,`ed zepznd xcq oky .dlecb dnexzn xeht ,dnexza
jk xg`e ,odkl dze` mipzepe dlecb dnexz zexitdn minxez
yixtdl ield lre ,iell eze` mipzepe oey`x xyrn mdn miyixtn
.'xyrn znexz' diexwd `ide ,mipdkl dpzile zixiyr df xyrnn
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dxenz(iyily meil)

hElwe rExU dUe xFWe','BúBà äNòz äáãðdacpe÷ãa éLã÷ äæ §¨¤¨©§¨§¨¨©£¤¤¨§¥¤¤
,úéaäoldl `ziixad o`kn zyxece(:f)yicwn dz` eze` `weecy ©©¦

wcal eyicwdl xeq` gafnl ie`xd minz xey la` ,ziad wcal
.ziad,ïðúeàeäL ét ìò óà ,úéaä ÷ãáì ïéîéîz Léc÷näxaer §©©©§¦§¦¦§¤¤©©¦©©¦¤

äNòú àìamewn lkn ,xen`déeNò äNòM äî.eycwd lge §Ÿ©£¤©¤¨¨¨
o`kneàzáeézdn lrcxn`àáø.'ipdn `l ciar i`' §§¨§¨¨

:`xnbd zvxzn,[àáø] Cì øîàaezkd seqa xn`py dnn ixd ¨©¨¨¨
lirl epyxc 'dvxi `l xcplE'(:d)elired gafnl men lra yicwndy §¥¤Ÿ¥¨¤

ok m`e ,eiyrnïéîeî éìòa eaøúpL íB÷nîeycwedyçaæî éaâì ¦§¤¦§©©£¥¦§©¥¦§¥©
,mycwd lgyeaøúðmbïéîéîzeycwedyúéaä ÷ãáìlgy ¦§©§¦¦§¤¤©©¦

oiprl eeyedy myke ,mdipy eazkp cg` aezka ixdy .mycwd
.carica lg mycwdy oiprl dfl df eywed ok ,xeqi`

:`ax lr dywn `xnbdéøäåepivnxeqi`aøîà àðîçøc ,ìæb ©£¥¤¤§©£¨¨¨©
(bi hi `xwie)ïðúe ,'ìBæâú àì'`nw `aaa(:bv),ïàNòå íéöò ìæBbä Ÿ¦§§©©¥¥¦©£¨¨

,íéìklfby e`ílLî ,íéãâa ïàNòå øîömdinc z` lfbplkit ¥¦¤¤©£¨¨§¨¦§©¥§
a miiey,äìéæbä úòLdpew `l` micbade milkd z` aiyn epi`e §©©§¥¨

.dyrn iepiya mze`eàzáeézdn lr `idcxn`àáølr xaerdy §§¨§¨¨
olfbl el did `l eixacl ixdy ,eiyrn miliren oi` dxezd zevn
.'lefbz `l' xeqi` lr xary meyn iepiya dlifbd z` zepwl

:`xnbd zvxzníúä éðàL àáø Cì øîàmeyn dpew `edy ,iepiya ¨©¨¨¨©¥¨¨
àø÷ øîàc(bk d `xwie)dlfbd z` aiWde','ìæb øLàepcnll §¨©§¨§¥¦¤©§¥¨£¤¨¨

`id dlifbdy onf lk `weecyäîk[enk-]ìæbM,daiydl eilr §©¤¨©
epi` dlifbd zrya ea dzidy avna dpi` xake dzpzyd m` la`

.dinc z` `l` dnvr dze` aiyn
:`xnbd zyxtnééaàìezepwl iepiyl yie 'ipdn ciar i`' xaeqd §©©¥

,`xaqndéì éòaéî 'ìæb øLà' éàälfebd oky .xg` oicl [jxvp-] ©£¤¨¨¦¨¥¥
dced seqal m` ,lfb `ly xwya raype dlifba xtke exiag z`
xn`pe .zelifb my` `iadle ynege oxw lfbpl mlyl eilr ,lfby

`weecy ,epcnll 'lfb xy`'BlL Bìéæb ìò`edéñBî,LîBç óla` ©§¥¤¦¤
éñBî Bðéà åéáà ìL Bìéæb ìò,LîBç óxtke ,zne a`d lfb m`y ©§¥¤¨¦¥¦¤

.cala oxw `l` ,yneg lfbpl mlyn epi` ,xwya raype lfba yxeid
:oekyn oicn `ax lr dywn `xnbdøîà àðîçøc ïBkLî éøäåea ©£¥©§§©£¨¨¨©

(i ck mixac),'BèBáò èBáòì Búéa ìà àáú àì'oekyn lhepd lke Ÿ¨Ÿ¤¥©££
,df e`la xaer el aiig `edy aegd xeara egxk lra exiagnelkn

mewnïðz`rivn `aaa dpyna(.biw),úàå ,äìéla økä úà øéæçî' §©©£¦¤©©©©§¨§¤
,'íBia äLéøçnä,meia eyinyzy xac oekynl aeg lrad lhp m`y ©©£¥¨©

eyinyzy xac lhp m` oke ,meid jyna exifgdl aiig `ed ixd
elit`y ,dpynd ixacn gkene .dlild jynl epxifgi dlila
elhpy xg`l carica mewn lkn ,xeqi`a dzid oekynd zlihpy
eyinyz m` dlila e` ,dlila eyinyz m` meia ea wifgdl el xzen

meiao`kne .àzáeézdn lrcxn`àáø.'ipdn `l ciar i`' §§¨§¨¨
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àáø Cì øîàmeyn ,oekynaøîàc ¨©¨¨¨©¥¨¨§¨©

àø÷dlil zeqka(bi ck my)áéLz áLä'.'WnXd `aM hFard z` Fl §¨¨¥¨¦¤©£§Ÿ©¤¤
lhep aeg lrady rnyn ,minrt ipy 'aiyz ayd' xn`py jkne
oekyna wifgdl el xzeny o`kne ,minrt dnk oekynd z` xifgne

.xeqi`a e`pwy elit` meid jyna
:`xnbd zyxtnééaàìelg xeqi`a dyrpy dyrn lky xaeqd §©©¥

c meyn ,'aiyz ayd' azkdl jxved ,caricaàðîçø øîàc åàì éà¦¨§¨©©£¨¨
,'áéLz áLä'ici lr xzida lhipy oekyn `weecy mixne` epiid ¨¥¨¦

,envra elhp m` la` ,dlila exifgdl jixv oic zia gilyäåä£¨
øcäð àì éòa éàå øcäéð éòa éà ,ãáò [ãáòã] àøeqéà àðéîà- £¦¨¦¨§¨©¨©¦¨¥¤§©§¦¨¥Ÿ©§©

epxifgi dvxi m`e ,ixnbl oekynd z` dpw xeqi` lr xary s`y
.dlila oiae meia oia ewifgdl el xzene ,epxifgi `l dvxi `l m`e

ïì òîLî à÷lila exifgdl aiig xeqi`a elhpyk s`y ,aezkd.d ¨©§©¨

(`pixg` `pyil xqg)
daiigy zepzndn zg` :d`ta xen`d oicn iia` lr dywn `xnbd
edcy z` xvew mc` xy`ky ,'d`t'd `id miiprl gipdl dxezd
ilan dpnn hrn gipdl eilr `l` ,d`eazd lk z` xevwl el xeq`

.ef d`t milhepe mi`a miiprde ,dxvewløîà àðîçøc äàt éøäå©£¥¥¨§©£¨¨¨©
da(ak bk `xwie),'Eøöe÷a EãN úàt älëú àì'lk z` xvewde Ÿ§©¤§©¨§§§¤

.df dyrz `la xaer d`t gipdl ilan dcyd,ïðúexwirúåöî §©¦§©
äàt`idLéøôäìdze`äîwä ïîm` mle`e .dxevw dppi`yàì ¥¨§©§¦¦©¨¨Ÿ

äîwä ïî Léøôä,dlek dcyd z` xvw `l`Léøôéd`tïî ¦§¦¦©¨¨©§¦¦
íéøîòä.mixevwdm`eLéøôä àìmbíéøîòä ïîz` qpk `l` ¨¢¨¦Ÿ¦§¦¦¨¢¨¦

,ixk mdn dyre mlekBçøéî àlL ãò éøkä ïî Léøôéixkl ©§¦¦©§¦©¤Ÿ¥§
s` zexyrnn dxeht d`td el` mipte` lkae .zexyrna aiigzde

.gxnzzy xg`lxak m` la`Bçøéîepnn yixtdy mcew ixkl ¥§
,d`tBøOòîdligzåjk xg`Bì ïúBðxak oky ,ixkdn d`t §©§§¥

ekxhvi exyriy mcew d`td z` yixti m`e ,xyrna ixkd aiigzd
xyrn yixtdl miiprd.miciqtn e`vnpe ,da ekfiy xg`l d`tdn

meyn ,d`t aeign xhtp gnw o`yre mihgd z` oghy xg`l la`
.dyrn iepiya dze` dpew `edyóà ,eøîà ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¨§©

`ed ixd dze` yle d`eazd z` oghy xg`lLéøôîd`tïî ©§¦¦
,äqéòäliren oi` ,dqirle gnwl mihgn d`eazd dzpzydy s`e ¨¦¨

.d`td z` zepwl df iepiy elo`kneàzáeézdn lrcxn`ééaà §§¨§©©¥
ixacn oky ,'ipdn ciar i` ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk'
exhetl ef dxivw dliren oi` xeqi`a xvwy xg`ny gken `ziixad

.d`t aeign
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,ééaà Cì øîàmiliren oi`y ,d`ta ¨©¨©©¥©¥¨¨

meyn eiyrnàø÷ øîàcmiipr zepzna'áBæòz' 'áBæòz' (áBæò) §¨©§¨¨©£©£
miyecw zyxta zg` mrt ,minrt izy(i-h hi `xwie)z`R dNkz `l'Ÿ§©¤§©

xen` zyxta df aeig dpyp aeye ,'xvwl LcU(ak bk my)dNkz `l' ¨§¦§ŸŸ§©¤
mdn cg`e ,'LxvwA LcU z`Ràøéúés` d`t aeig zeaxl ,xzein - §©¨§§ª§¤§¥¨

.ixkd one mixnerd on
:`xnbd zyxtnàáøådyrn liren oi` mewn lkay xaeqd §¨¨

,xen`d ieaixa jxev oi`e ,xeqi`a dyrpy,Cì øîà'aefrz'dy ¨©¨
`xizizeaxl `ayúøçà äáéæò Cì Lé[xg` xwtd-]BækL ¥¨£¦¨©¤¤¤¨

.xyrnn dxeht `idy elit`e ,d`ta dxezd da daiigyBæéàå§¥
,ef `id daifrBîøk øé÷ônä äæaiig `edy ,ea dkfe xfg jk xg`e ¤©©§¦©§

.miipr zepzn x`yae d`ta,àéðúcoiae xyrnn oia xeht xwtdd §©§¨
oky ,df xeht oiprl mpic welg j` ,miipr zepznn,Bîøk øé÷ônä©©§¦©§

åjk xg`úBììBòå èøôa áéiç ,Bøöáe øçMì íékLäeäçëLa §¦§¦©©©§¨©¨§¤¤§¥§¦§¨
.øNònä ïî øeèôe ,äàôáe`ed miipr zepzna df aeig xewne §¥¨¨¦©©£¥
.oda xn`py `xizi 'aefrz'n

:dkldl `axl iia` oia dn zxxan `xnbddéøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥
ééepéL éðä ìk ïðépLc àzLäå ,éMà áøì àáøcxg`l dzr - §¨¨§©©¦§©§¨§©¦©¨¨¥¦¥

`id aezkd zxifby epx`iae ,`axe iia` lr zeiyewd z` epvxizy
ok m` ,miliren mpi`y e` milireny el` zenewn lkaàáøå ééaàc§©©¥§¨¨

éâéìt éàîalka aezkd dlib jk oia ixd ,dkldl ewlgp dna - §©§¦¦
.`l e` eiyrn elg m`d mewn

:iy` ax eaiydôéî÷ äöeö÷ úéaøaéâìevvw m`y ,`axe iia` §¦¦§¨¨¦§§¦
,dxeara ziax deld mlyiy d`eldd zrya mdipia delde delnd
dabe df xeqi` lr delnd xar m`e ,dxezd on ef ziax ziiab dxeq`

.epziibeqay `axe iia` zwelgna epic ielz ,ziaxd z`éaøãëå§¦§©¦
øæòìà,xfrl` iax zxnina ewlgpe -úéaø ,øæòìà éaø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦¦
äöeö÷deldn delnd d`aby,ïéðéiãa äàöBéz` mitek oic ziay §¨§¨§©¨¦

.dell dxifgdl egxk lra delnd

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



קטו oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

åúåà äùòú äáãð:rnynl `ki`e ,ziad wca iycw el` :(a,f) onwl opixn`e Ð

.ziad wcal oininz qitzn dz` i`e ,ziad wcal qitzn dz` eze`äùòú àìá
.xen` `l Ð "xn`l dyn l` 'd xacie" onwl opiyxcck Ðéìòá åáøúéàã àëéäî

çáæîì ïéîåî.carica iycwc Ð'åë åáøúéà`l xcple" aizk `xw `edda `dc Ð

.gafn iycw el` :(my) onwl opixn`e ,"dvxi

`l Ð iievx :rnync ,"dvxi `l" aizke

oininz yewzi`e .iycw Ð ycwn `d ,evxn

cgn `dc ,gafnl oinen ilral ziad wcal

jkld .yicwn `lc `xeqi`l iwtp `xw

.ieyr dyry dn oiprl inp yewzi`úòùë
äìéæâämilkd la` .`nlra mivre xnv Ð

.ipdn `nl` ,iepiya dpw Ð micbadeøùà
ìæâù ïéòë ìæâ.xifgi Ðééáàå`l ikdl Ð

jdl `l` ,ipdnc `prci `p`c ,jixhvi`

dreay iab aizk "lfb xy`" i`dc ,`yxc

siqei" (d `xwie) aizke ,xwyl raypy

siqen elifb lrc ol rnyn `we ,"yneg

.dcede xwyl rayp m` ,ynegéñåî åðéàåó
åéáà ìæâ ìò ùîåçeilr rayp elit` Ð

.xwyl'åë äìéìá øëä úà øéæçîiabe Ð

`rivn `aaa dl ipzw egxk lra oipkynn

.ipwe ,ipdn `nl` ,(`,biw) "lawnd" wxta

,dlila ipw Ð dyixgn epiidc ,mei oekynl

.ipdn `nl` ,meia deln ipw Ð dlil zeqke

åì åðáéùú áùä áéúëã íúä éðàùÐ

ifgnc ol `wtp `xwc `ieaixndnk x.minrt

mei ilk xifgnc ,ikd `l` dl zgkyn `le

.ipwc `wtp `kdne .dlila dlil ilke meia

ayde" ,dil rnyn `l `xwc `ieaix iia`le

ded Ð dia aizk `l i`c ,jixhvi` "epaiyz

.xcdip `l Ð irai` ,xcdip Ð irai` :`pin`

:opiqxb ikdàáø êì øîà .àðéøçà àðùéì
íúä éðàùynyd `a cr" :aizkc Ð

lk :ikd "lawnd"a dil opiyxce "epaiyz

,dell epaiyz Ð ynyd `aiy cr meid

zeqkl o`kn .epnn epgwz Ð ynyd `eaae

`xw aizke .dlila lagil dpzipy mei

Ð "ynyd `eak epaiyz ayd" :`pixg`

.meia lagil dpzipy dlil zeqkl o`kn

e`l :jl xn` iia`e .ipdnc ol `wtp `kdne

mei zeqkl cg `l` ,ipdnc opireny`l

aiigy dlil zeqkl cge ,meia epxifgiy

`l "ikixve" i`de .ikixve .dlila exifgdl

meyn Ð dyixgn oebk ,mei zeqkl opirny` i`c :`ed ikdc il d`xpe .ol yxtzi`

meyn Ð dlil zeqk aizk i`e .`l `ni` Ð dlil zeqk la` ,`ed dizeigc

.`l `ni` Ð mei zeqk la` ,xrhvncåçøéî.dnexzle xyrnl rawi`c Ðøùòî
.d`t (dl) ozep jk xg`e ,dligz Ðééáàã àúáåéú`l `kd `dc ,ipdn xn`c Ð

.ipdnáåæòú áåæòúmiyecw"a cg ,"mze` aefrz xble iprl" aizk ipnif ixz Ð

ab lr s`c ,`xizi "aefrz"c `xwn opireny`l ,"mipdkd l` xen`"a cge "eidz

.diipw `l Ð ecia ipzyi`c'åë úåììåòáå èøôá áééçxeht xwtdc ab lr s`e Ð

"aefrz" aizk edlekac ,`xizi "aefrz"n ol `wtpc .aiig Ð i`d ik xwtd ,el` lkn

.`xiziøùòîä ïî øåèôåxwtd i`d iieaxle ,`xizi "aefrz" aizk `l xyrnac Ð

.ipdn `l inp `nlra `dc .iepiy iieaxl `le ,"aefrz" `z`ìë ïðéðùîã àúùäå
ééåðéù éðäibilt i`na `axe iia` ,ecen edlekae ,ipdn `lc `ki`e ipdnc `ki`c Ð?

÷áà
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ïéîìùî.`axc `zaeize ,ipdn `nl` .dpw iepiyc Ð dlifbd zrykøéæçîz`

`l ,ipdn `l i`c Ð `axc `zaeize meia dyixgnd z`e dlila xkd

`dc olpn :xn`z m`e .lke lkn milral mxifgdl el dide ,dqitz ezqitz did

xifgnc ,xn`w oic zia gily epkyna `nlc ?ixii` zeyxa `ly epkyna oizipzn

la` ,xar `lc ,meia dyixgnde dlila xkd

yie !ipdn `lc jl `ni` Ð xarc `kid

"lawnd" wxta `ipzin dpyn jdc :xnel

`ly epkyn" iab (`,biw `rivn `aa)

Ð exiag delnd" :dipin lirl ipzc ."zeyxa

ezial qpki `le ,oic ziaa `l` FpMWni `l§©§§

eid ."cenrz uega" :xn`py ,epekyn lehil

xifgn ,cg` gipne cg` lhep Ð milk ipy el

."meia dyixgnd z`e dlila xkd z`

.i`w zeyxa `ly` ,`nl`

éðàùm`e Ð aiyz ayd `xw xn`c mzd

"ze`ivn el`" wxt xn`c `d :xn`z

il oi` Ð "aiyz ayd" :(a,`l `rivn `aa

?oipn zeyxa `ly ,zeyxa epkyny [`l`]

.mewn lkn ,"aiyz ayd" xnel cenlz Ð

`pin` ded ,"aiyz ayd" e`l i`c rnyn

.dayd jixv epi` zeyxa `ly epkync

ded "aiyz ayd" e`l i`c `axl xn` `kde

jixv dide ,ezqitz ipdn `lc `pin`

:ikd `axl yxtl jixve !lke lkn xifgdl

xifgnc ,zeyxa epkyny `l` il oi`

oipn ,zeyxa `ly epkyn la` .dlhepe

cenlz Ð ?ezqitz `ipdnc ,dlhepe xfegc

ikd iia`le .mewn lkn ,"aiyz ayd" xnel

`l` llk xifgdl jixvc `l` il oi` :eyexit

oipn zeyxa `ly epkyn ,zeyxa epkyny

`le ,ipdn ciarc oeik ,llk el xifgdl jixvc

lkn ,"aiyz ayd" xnel cenlz Ð ?xcdn

e`l i` iia`lc ,`kd xn`w inp ikde .mewn

:`pin` ded "aiyz ayd" `pngx xn`c

Ð ira i`e ,xcdn Ð ira i`e ,car `xeqi`

seqc `iddn dywe .ol rnynw .xcdn `l

`eddc ,(`,fhw `rivn `aa) "lawnd" wxt

,dixagn `zaky`c `pikq lagc `xab

,xcd` lif :dil xn` .iia`c dinwl `z`

oeike .ytp lke` oda oiyery mixac meyn

i`n` Ð ipdn car i`c iia`l dil zi`c

`ly ixiinc :xnel yie ?xcd` lif dil xn`w

inp `nrh i`dne .xearl `xab `edd oiekzp

dwel Ð akxe miigix lag :(`,ehw my) "lawnd" wxt opzc ,zxg` `iyew `gip

zi`c iia`l dil zi`c oeik :dywe .mizy`pikq iab xn`ck ,dxfga dpwz dil

izyxitc `d itle !`ed dyrl wzipd e`l ?iwl i`n` ok m` ,xcd` lif `zaky`c

Ð iwlc opzc `de ,xearl oiekzp `lya ixiin Ð xcd` lif iia` xn`c `dc ,`gip

.xifgdl ecia oi`c ,ca`pya ixiin iwlc xn`c `dc :mivxzn yie .xearl oiekzna

oinelyz xa `xabc `kidc rnyn (a,fh) zeknc `xza wxta ixdy ,`xidp `le

.lehia ipdn `l ,`edóà.dpew my iepiy oi`e Ð dqird on yixtnøîàiia`

rnyn `kd :xn`z m`e Ð 'ek jl xn` `axe aefrz (afr) `xw xn`c mzd ip`y

`aa) "mivr lfebd" yixae ,jixhvi` `l `axle `xizi "aefrz" jixhvi` iia`lc

enewna iepiyc l`rnyi iaxc `zlin jdn gken iia`c .`kti` rnyn (`,cv `nw

`kdc :xnel yie !`xizi "aefrz" aizkc `kd ip`y :xn`e dil igc `axe ,cner

`xizi "aefrz" aizk `l i` ,ipdn ciar i` xn`c iia`lc .ixii` `nw `pzc `ail`

iax la` .jli`e o`kn d`t yixtdl jixv epi`e iepiya d`pw Ð dqir epnn dyre ecia ipzy` i` `nw `pzl ,edin ."dlkz `l"` xary cin d`t yixtdl jixv did `l

"aefrz" aizkc ab lr s`e ,dqird on yixtn did `l Ð dpew iepiyc `nlra dil `xiaq ded i`c ,cner enewna iepiyc dil zi` Ð dqird on yixti xn`c l`rnyi

Ð ipdn `l car i`c dil zi`c `ax la` .`xizi "aefrz" aizkc meyn ,ipdn `l `kd Ð ipdn ciar i` `nlrac ab lr s` .ipzyi` `lc `kidl xity jixhvi` ,`xizi

.dpew iepiyc ,xeht Ð ipzyi`c `kid edin .ikdl `nw `pzl `xizi "aefrz" jixv oi`e ,"dlkz `l"` xarc ab lr s` ,d`t yixtdl jixvc `nw `pz xn`w ikd meyn

.`xizi "aefrz" aizkc meyn ,dpw `l `kd la` ,dpew iepiy `nlrac xaq l`rnyi iaxeøé÷ôîäÐ d`te dgkyae zellerae hxta aiig exvae xwal mikyde enxk

dkfc `kid ielz aeigdc :wgvi epiax xne`e .`xizi "aefrz" aizk edlekac ,`xizi "aefrz"n ol `wtpe .aiig Ð i`d ik xwtd ,el` lkn xeht xwtdc ab lr s` :i"yx yxit

.edlekn xeht Ð zexita wx dkf `lc `kid la` ,dcyd sebaàúùäåraypy mc` oebk ,ikda ibiltc `nip :xn`z m`e Ð ibilt i`na `axe iia` iiepiy ipd lk opipyc

"dglyl lkei `l" enk xeqi`d oi`y oeik :xnel yie !`pngxc `xnin` xarc oeik oiyexib ipdn `l `axle ,ipdn iia`lc .dyxibe xar jk xg`e ,ezy` z` yxbl `ly

`l Ð minxg e` xyrn e` xeka dct m` oebk ,ikda ibiltc xn`w `l i`n` :jexa epiaxl `iywe .ipdn `lc `ax xn` `l `peeb i`d ika Ð xeqi`d z` dca `edy `l`

.oeir jixv ?`pngxc `xnin` xarc meyn iwl `axle ,iwl `l ipdn `lc `kidc ,lirl iia` xn` ikdc ,ipdn `lc oeik iwl `l iia`lc `ibeq yxtnck ,`nlr ilekl ipdn
`le
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`oifgeקטז mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

úéáø ÷áàozep dz` eiykrn m`" :xn`e ,edcy xkend oebk ,xkn ici lr `ad Ð

.ibltinw dvevw ziaxae .dpn xyr mipya Ð oxebl m`e ,fef sl`a jl `id ixd Ð il

`le ikd `l ,`xw `kil `kdc .xfrl` iaxk `axe ,opgei iaxk Ð ipdn xn`c iia`

.ikdéâéìô àøáñá íúäibilt i`xwa mzd ,xn`w dinza Ð?.'ek !ïúéð íééçìÐ

elit`e .oeaydl `le ,digi `ly xnelk

.`xw aizk `dc ,ipdn `axläðå÷ éåðéùáÐ

zrc lr xare dpiyy iepiy :xaq iia`c

.i`xw iaizkc `kidn xa ,dpew Ð mewnd

.i`xw iaizkc `kid `l` ,ipw `l :`axle

`l` ,ediipia icin iedilc ol yxtzi` `le

meync :dil zi` xnc ,`zaeiz ipdc ivexiz

meyn :dil zi` xne ,`ed ipdn `le ipdnc

:xninl epivnc ipira d`xpe .i`xwc `nrh

o`yre mivr lfeb oebk Ð "dpew iepiya"

epi`e ,dpw :iia`lc .micba o`yre xnv ,milk

,dpw `l :`axle .xnve mivr `l` mlyn

lirl opikxt ike .milkde micbad mlyne

"milk o`yre mivr lfebd" ipzwc `dn `axl

xy`" aizkc mzd ip`y :`niz `l Ð 'ek

o`nk ixn`c `p` :`niz ikd `l` ,"lfb

`aaa `id `zbeltc ,ipw `l iepiy xn`c

"`nw lfebd"ae (`,eq) "daexn" wxta `nw

,dpew iepiy xn`c o`nl `ki`c (`,cv my)

.lfby oirk Ð "lfb xy`"n `nrh witne

silie ,ipw `l iepiy xn`c o`nl `ki`e

ok m` .mewn lkn Ð "dlifbd z` aiyde"n

epi`y xnel Ð "lfb xy`" xnel cenlz dn

:opiqxb ikd .eia` lfb lr yneg siqenàðùéì
àðéøçài`d oiae ."opipyc iiepiy ipda" Ð

"dpew iepiya" il rinyc `pyill `pyil

.ilaa dfe inlyexi df `l` ,icin `kilåðú
äèîì øåîà øáë éøä åèçùú ìá íà ïðáø
onwle .gafnl men lra ehgyi `ly Ð

onwl enc zwixfe ,inp dxhwde .dl yxtn

.yxtnåáéø÷ú àì øîåì ãåîìú äî ïë íà
.eyicwz `l Ðúåîù äùîçsili onwl Ð

.edlïéîåî éìòá ùéã÷îäolek oxihwde Ð

.dlerlíéùà åìà.oixeni` zxhwd Ð

çìúùîä øéòù úåáøìlra eyicwndy Ð

."eyicwz `l" meyn dwel menïáø÷Ð

`l cren ld` gzt l`e" aizk ueg ihegya

'dl oaxw aixwdl 'ebe e`iad:opiqxb ikd ."

lirlc` xcdne ,'ek "ip` rney oaxw i`"

hgeyd leki" :lirl ipzwc mipdk zxeza

xnel cenlz Ð aiig `di mipta oileg

lr aiig epi`e aiig `ed oaxwd lr ,"oaxw"

i` ,xnelk .'ek "ip` rney oaxw i` .oilegd

hgeyd elit` ip` rney Ð zyxc `w oaxw

md ixdy ,zxk aiig `di uega ziad wca

oaxw z` axwpe" xn`py oiprk ,oaxw e`xwp

epiidc ,"cinve dcrv` adf ilk 'ebe 'd

.okynd zk`lnlìäà çúôì éåàø åðéàù
ãòåîoiie`x mpi`y ,ziad wca iycw oebk Ð

,od oinen ilra ixdy ,cren ld` gztl `al

ziad wcal oininz qitznd" :lirl oxn`c

."dyrz `la xaer Ðàìå åìà úà àéöåà
úàèç úøô úà àéöåà,dnec` dxt Ð

lr `ly dzeevnk `ly uega dhgy m`y

(dil) opiaxn xirye ,"men da oi` xy`" (hi xacna) aizk dxtac ,od oininz ixdy ,zxk aiigzi Ð uega ehgy m` ,glzynd xiry oke ,zxk aiigziy Ð dzkxrn iab

.men ea `di `ly lirlåìà åàöé.`ed xiry `ivedl ,`nl` Ðíúä'dl" ,uega odilr aiigzdl oiyecwd oininzd lk daxn "cren ld` gzt l`"c Ðil dnl ez "?

.`ed `ivedl i`ceàéöåäì äùàã àëä ìáàmeyn men lra eyicwn eilr aiig Ð miyi`l dlerd :rnyne ,'ebe "mdn epzz `l dy`e" (ak my) aizk oinen ilra iab Ð

'dl" jklid ,xiry dil hirni`e ,`l Ð miy`l dler epi`y la` ,"eyicwz `l"il dnl `ivedl "?.`ed zeaxl i`ce `l` ,"dy`e"n dihrin `déîã øéôù.diyecw`l Ð

ìøåâä ïéà àädnl `xwe ,oininz opira ediiexz jigxk lra jkld ,my ly lxeb wilq ediipin id` rci `l lixbne iziin ikc ,myl ie`xd xaca `l` raew my ly Ð

.ilíîåäù ïåâëlr elligc e`l i`c ,"ellig" hwp ikdle .men lra yicwdc meyn iwl elligy i`dc ol rnynwe .inp men lra `ede exiag lr ellige ,dlxbd xg`l Ð

.ipyd lr "eyicwz `l"c zewln `kil Ð men lra
à÷ìñ
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àìå"ixiry ipy" wxt `neia i"yx yxit Ð glzynd xirye z`hg zxt `ive`

zxt :opz (`,aiw) migafc `xza wxta ixdy ,"z`hg zxt" opiqxb `lc (a,bq)

l`e" xn`py ,xeht Ð uega eaixwdy glzynd xirye ,dzibn ueg dtxyy z`hg

:dlr `xnba jixte ,cren ld` gztl ie`x epi`y lk Ð "e`iad `l cren ld` gzt

cren ld` gztl ie`x `l glzynd xirye

i`e .`kdc `ziixa jd iziine ,`ipzde ?`ed

xiryn jixtc ikid ik ,"z`hg zxt" da qxb

zxtn jxtinl ivn ded inp ikd ,glzynd

.z`hg zxt` jiiy uexizd oi`e ,z`hg

.dil opiqxb `lc i"yx yxit ikd meyne

:(a,biw) migafa dlr ipync `d lr dywe

xg`l o`k dlxbd mcew o`k ,`iyw `l

ld` gztl ie`x ded dlxbd mcew .dlxbd

m`c `xw dil hrnn ikd elit`e ,cren

`neia `icda `ipz `de .xeht uega eaixwd

!uega ehgeyd aiig dlxbd mcewc (a,aq)

,`gip (my) migafc `pwqnd itlc :xnel yie

xg`l o`k iece mcew o`k ,`iyw `l wiqnc

dlxbd xg`l ediieexz xyt` df itle .iece

hgeyd aiigc xyt` Ð dlxbd mcew la`

.`neic `idd ik uegaàø÷åoebk il dnl

Ð exiag lr ellige dlxbd xg`l mnedy

i`dc ol rnynwe .men lra inp `ede

.men lra eyicwdc meyn iwl elligy

lra lr elligc e`l i`c ,"ellig" hwp ikdle

lr "eyicwn `l"c zewln `kil Ð men

.ipyd
cine
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dxenz(iriax meil)

c,àðéîà Czòc à÷ìñyàîìLamend ltp m`àøwéòîmcew ©§¨©§¨£¦¨¦§¨¨¥¦¨¨
ixdy ,eilr lixbdl xyt` i`y lxebdéàä éà ïðéòãé àìxiry Ÿ¨§¦¨¦©

òáwéî[rawi-]íMì,lf`frl e`àëä ìáàxg`l men ea ltpyk ¦§©©¥£¨¨¨
,lxebdc ïåékxakøkpéàl `ed ipydy [xkip-]íLxiryd oi` ¥¨§¦§©¥

e ,mena lqtp lf`frlé÷ì àìxg` men lra lr ellgny dn lr Ÿ¨¥
.eizgz eyicwneïì òîLî à÷mb leqt men lray ''dl' xezii ¨©§©¨

.'eyicwz la' meyn dwel xg` men lra lr ellig m`e ,lf`frl
:dcedi iaxa iqei iax ixac xewn z` zx`an `xnbd,øî øîà̈©©

äãeäé éaøa éñBé éaø íeMîy ,exn`óàlrícä úìa÷lra ly ¦©¦¥§©¦§¨©©¨©©¨
:`xnbd zyxtn .'eaixwz la' meyn mixaer menéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

äãeäé éaøa éñBéc meyn ,enc zlaw z` mb xqe`dàø÷ øîà`xwie) ¥§©¦§¨¨©§¨
(ck ak'Bâå úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe'daxwdde ,''dl Eaixwz `l ¨§¨§¨§¨§Ÿ©§¦©

,df aezka dxn`pyBæ`idícä úìa÷men lra lyøîàLdilr ©¨©©¨¤¨©
äãeäé éaøa éñBé éaø.dxeq` `idy ©¦¥§©¦§¨

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúìe,mcd zlaw z` xqe` epi`yàì' éàä §©¨©¨©Ÿ
.él änì 'eáéø÷ú:`xnbd daiynì déì éòaéîxeqi`íéîc ú÷éøæ ©§¦¨¨¦¦¨¥¥§§¦©¨¦

.gafnd iab lr men lra ly
:`xnbd dywndéì à÷ôð àäådwixf xeqi`lîxn`py dnak my) §¨©§¨¥¦

(akmdn EpYz `l','çaænä ìòlirl `ziixaa x`eank.(:e)zvxzn Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©
:`xnbdéëä éòzLîc àø÷c déçøBàaezkd ly ekxc `id jk - §¥¦§¨§¦§¨¥¨¦

oeyla xacllry y`a men lra zxhwd xeqi`l `id dpeekde ,ef
.eyxcl yiy oeyl xezii mey jka oi`e ,gafnd

:`xnbd dywnåyxec ji`äãeäé éaøa éñBé éaøaezkndfxeqi` §©¦¥§©¦§¨
,dwixfezhiyl ixdéîðxnel yiàeä àø÷c déçøBà.xezii df oi`e ©¦§¥¦§¨

:`xnbd zvxzn,éîð éëä ïéàlr'n dwixf yxec epi` `ed mb ¦¨¦©¦
,'eaixwz `l'n `l` 'gafnddéì àðî ícä úìa÷ àlà`idy ¤¨©¨©©¨§¨¥

,dxeq`àäî déì à÷ôðxn`py dnn df xeqi` `ed yxec -ak my) ©§¨¥¥¨
(dkeáéø÷ú àì øëð ïa ãiîe'iM ,dN` lMn mkidl` mgl z` ¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤¦

'mA mEn mdA mzgWn(dk ak my).,xzein df aezk ixdexak oky ¨§¨¨¨¤¨
`l` ,mcewd aezka men leqt xn`pícä úìa÷ àéä Bælra ly ¦©¨©©¨

menøîàLdilräãeäé éaøa éñBé éaø.dxeq` `idy ¤¨©©¦¥§©¦§¨
:`xnbd zl`eyàn÷ àpúìe,minen ilra mc zlaw xqe` epi`y §©¨©¨

'eáéø÷ú àì' éàäxkp oaa xn`py.él änì:`xnbd daiynéòaéî ©Ÿ©§¦¨¨¦¦¨¥
éàäì déìc ,xg` oicl `xweeèöð àìå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ¥§©©§¨©§¨£¦¨¦§Ÿ¦§©
çð éðamdly zenaa aixwdl `lyíéøáà øqeçî ìò àlà`le §¥Ÿ©¤¨©§©¥¨¦

xnel mewn did ,men lraa exq`pceäãéc çaæîa àðL àì[mdly] Ÿ§¨§¦§¥©¦§
cigi zenaaïãéc çaæîa àðL àìå,ycwna [eply-]wx exq`py §Ÿ§¨§¦§¥©¦¨

.men lraa `le xa` xqegnaïì òîLî à÷zegafna wxy aezkd ¨©§©¨
.ycwna `le ,xa` xqegn epi`y men lra aixwdl mdl xzed mdly

:ef zwelgn xe`iaa zxg` oeyl d`ian `xnbdéaø ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨©¦
,àîòè éàî .ícä úìa÷ ìò óà ,øîBà äãeäé éaøa éñBémeyn ¥§©¦§¨¥©©©¨©©¨©©£¨
å .ícä úìa÷ Bæ ,'eáéø÷ú àì 'Bâå úeúëå Ceòîe' áéúëcxeqi` ¦§¦¨§¨§Ÿ©§¦©¨©©¨§

ä÷éøæmen lraa,'çaænä ìò'î déì à÷ôðx`eank.lirl §¦¨©§¨¥¥©©¦§¥©
:`xnbd zl`eyeäì ÷etéz éîð ïðaøìe[yexcl yi-]xeqi`ä÷éøæ §©¨¨©¦¦§§¦¨
,'çaænä ìò' ïîjerna xn`py 'eaixwz `l'n miyxec mpi` recne ¦©©¦§¥©

.mcd zlaw z` mb xeq`l:`xnbd daiynéîð éëäminkg mb ok` - ¨¦©¦
.'gafnd lr'n `ed dwixf xeqi` xewny micen'eáéø÷ú àì' àlàå§¤¨Ÿ©§¦

àúà éàîì Ceòîc,epcnll `a dn -ïðé÷tîxeqi` [epnn epcnl-] §¨§©£¨©§¦©
mb men lra zaxwd.ãéçé úîáì§¨©¨¦

:`xnbd dywnäãeäé éaøa éñBé éaøìe`ld ,dywéàä`l' §©¦¥§©¦§¨©
'eaixwzì déì éòaéîa men lra xeqi`,ãéçé úîáyxec `ed ji`e ¦¨¥¥§¨©¨¦

:`xnbd zvxzn .dlaw xeqi` epnn,éîð éëä ïéàiaxa iqei iax mb ¦¨¦©¦
,cigi znaa men lra xeqi` myn yxec dcediàlà`l' xeqi` ¤¨

,déì àðî äìa÷c 'eáéø÷zxn`py dnn'eáéø÷ú àì øëð ïa ãiî' ©§¦§©¨¨§¨¥¦©¤¥¨Ÿ©§¦
yBæ`id.ícä úìa÷©¨©©¨

:`xnbd zyxtnïðaøåmixaeqcéøèöàC.xg` oicl df aezk §©¨¨¦§§¦
cøqeçî ìò àlà ïéeeöî ïðéà çð éðáe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦§¥Ÿ©¥¨§¦¤¨©§©

øáà'dl eaixwdl `lyïBäìc äîáa[mdly-],men lra lr `le ¥¤§¨¨¦§
ïBäpéî ìéa÷ð éîð ïðà àîìcmen ilra mdn lawp ep` mb `ny - ¦§¨£¨©¦§©¥¦§

.ycwna maixwdlïðéìa÷î àìc 'älà ìkî' ïì òîLî à÷oi`y - ¨©§©¨¦¨¥¤§Ÿ§©§¦©

ly mc zlaw s` xeq`l df aezk xzein oi` aeye ,mdn milawn
.men ilra

:`ziixad ixac xwira oecl zxfeg `xnbdé÷úî,Lé÷ì Léø dì ó ©§¦¨¥¨¦
,men lra mey yicwdl xeq`y `ziixal dl oipneðéðL àì ànL¤¨Ÿ¨¦

df xeqi`a àlàclepy ig lra yicwnL íújk xg`ìòa äNòp ¤¨§¨¤©£¨©©
å ,íeî`ed df ote`a `weec,øáBòeyicwdl zn`a oiekzny meyn §¥

eyicwdl xyt` oiicr minz did ezligzny meyny xaeqe ,oaxwl
.eaixwdleéàc`edy ig lra yicwd [m` la`-]àøwéòî íeî ìòa §¦©©¥¦¨¨

ixdy ,'eyicwz la' meyn xeari `l [ezcil zligzn-]àì÷éc¦§¨
[lwc urk-],àeä àîìòaxazqne ,gafnl d`xp `l mlerne §©§¨

`l` oiekzd `le ,gafnl eaixwdl ezrca dlr `l mlerny
.xg` oaxw mincdn `iadle exkenle eincl eyicwdl

:`xnbd zvxznóñBé øa àéiç éaø déì øîàmen `ld ,yiwl yixl ¨©¥©¦¦¨©¥
lyäLøta áéúk 'èeì÷'å 'òeøN',exq`py minend x`y oiaéðäå ¨©§¨§¦©¨¨¨§¨¥

,eäðéð àøwéòî ïéîeî éìòamyicwdl dxezd dxq` df lk mre ©£¥¦¥¦¨¨¦§
.gafnl

:`xnbd dywndéì øîàxa `iig iaxl yiwl yix,sqeiàì ànL ¨©¥¤¨Ÿ
eðéðLmen lra yicwdl xeq`y aezkaa àlàlr eyicwny ote` ¨¦¤¨§

ici,äøeîú`weece ,men zlra oileg znda lr oaxw znda xinny §¨
meyn ,'eyicwz la' meyn xaer df ote`aïðúcoldl dpyna(:fh), ¦§©

a øîBç'zndaäøeîzxzeiîxy`azndaçáf,dnvrïkL ¤¦§¨¥¦¤©¤¥
äMeã÷dxenz lyäéìò äìçelit`.òeá÷ íeî ìòa ìòoi`y dn §¨¨¨¨¤¨©©©¨©

`l` ycwzn epi`e men zlra lr lg epi`y mzq ycwda ok
lg oi`y meyn xaer epi` eyicwnd ok lre ,cala minc zyecwa

.`nlra ur yicwnk `l` epi`e ,llk eycwd
:`xnbd zvxznïðçBé éaø déì øîàike ,yiwl yixlCì òéîL àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ§¦©¨

eøîâå eðîð äøeáça ,éàpé éaø øîàc àäéaâì íeî ìòa Léc÷nä , ¨§¨©©¦©©©£¨¦§§¨§©©§¦©©§©¥
éàå ,úBîL äMîç íeMî øáBò çaæîxacn aezkdy jixack ¦§¥©¥¦£¦¨¥§¦

ïééååä äML éîð ,äøeîúalr mb df dyrna xearl okzi `ld - ¦§¨©¦¦¨©§¨
,mie`l dyycixd.äøeîúc åàì éîð àkéà §¦¨©¦¨¦§¨

:yiwl oa oerny iax el`yéàî àlàxacn aezkdy ,xn`zìòáa ¤¨©§©©
,Bøwéòî íeî,'eyicwz la' meyn eilr xaer eyicwndyxac `ld ¥¦¨

,`xaqa oaen epi` df,é÷ì éànàeziixa zligzn men lra `ld ©©¨¥
kàì÷éc[lwc urk-],àeä àîìòaeaixwdl ezpeek oi` i`ceae ¦§¨§©§¨

.xaca xeqi` yi recne ,einc z` `l` envra
:`xnbd daiyndéì øîàyicwnd ,opgei iaxàì÷écgafnlåàì ¨©¥¦§¨¨
àúléî àìéæoky ,gafna leflf meyn xaca oi` -,àeä íéöò ïéî ¦¨¦§¨¦¥¦

ie`xd xac epina oi`y meyn ,eincl eyicwny jka leflf oi`e
yicwnd la` .gafnlàøwéòî íeî ìòadnda oinn `edy ©©¥¦¨¨

,eincl eyicwdl `l` oiekn epi` m` elit` ,gafnl epnn mi`iany
àúléî àìéæn ,`ed gafna leflf -÷éáLc ïåékdz` [gipny-]íéîz ¦¨¦§¨¥¨§¨¦¨¦

,gafnl ie`xd,ïéîeî éìòa Léc÷àåok meyneáéiçéî.zewln §©§¦©£¥¦¦©©
:zxg` oeyla opgei iax zaeyz z` d`ian `xnbd,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨

déì øîà,opgei iaxéëä eléôàwdl `l` oiekn epi`y,eincl eyic ¨©¥£¦¨¦
mewn lknàúléî àéæajxevl men lra yicwdl `ed iefa xac - ©§¨¦§¨

`l` .gafndBðéîa àkéì ì÷ãcoi` ok lre ,gafnl ie`xd xac §¤¤¥¨§¦
e ,gafnd oeifa meyn eycwdaïåék íeî ìòa é÷etàì ,é÷ì àìŸ¨¥§©¥©©¥¨

Bðéîa àkéàcgafnl die`x `idy dninz dndaé÷ìycwd lr §¦¨§¦¨¥
.gafnl ie`x epi`y men lra

:opgei iax ixac jezn dlerd oic d`ian `xnbdàzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨
øeîàcc [epxn`y eiykr-]é÷ìc íeî ìòác àîòèmrhdy - §¨©£¨§©©§¨¥

`ed gafnl men lra ycwd lr miwelyeäééúléî àéæác íeMî- ¦§©§¨¦§©§
die`xd dninz dnda oin eze`n mi`ian `lyk gafnl oeifa `edy

ok m` ,daxwdlé÷ì éîð íéëñð éîãì déì Léc÷îì eléôà- £¦§©§¦¥¦§¥§¨¦©¦¨¥
mikqp eincn `iadl exkenl ick minc zyecwa wx eyicwnd
lra ly dnda oiny elit`e .'eyicwz la' meyn dwel ok mb ,gafnl
envra eaixwdl eyicwd `l mbe ,gafnl `l` mikqpl axw epi` men
yicwn `edy jka gafnd oeifa meyn yi mewn lkn ,eincl wx `l`

.gafnl axwd oinn gafnl ie`x epi`y xac
:`ziixan `ax ixacl reiq d`ian `xnbd,àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨
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קיט oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

àø÷éòî àîìùá àðéîà êúòã à÷ìñi`d i` `prci `lc meyn ,oininz opira Ð

xn` .'ek raew lxebd oi` `de :`pixg` `pyil .'ek myl rawin i`d i` myl rawin

elit` :xne` ixvnd opg ,`ipzc .dlxbd ira `lc ,`id ixvnd opg ipn `d :sqei ax

glzynd xiry zne hgyp xaky xnelk ,zne qeka mipta dyrpd xiry ly enc

,weyd on xg` xiry `ian .exiag `ian Ð

ze`xdl mcd lv` ecinrne ,el beefne

`l ,`nl` .eglyn jk xg`e ,`ed exiagy

,opikxtc `d jxtnl `kile .dlxbd ira

zrnyc xeni` :jixtwe .`xw jixhvi` jkld

mipy `iai `lc Ð oiiegc dil zilc opgl dil

xg`de myl cg`d hegyie ,lixbie ,mixg`

jtyie dgci hgyp xaky oey`xde ,lf`frl

zrny in ,dlxbd dil zilc .ceai`l enc

dil?weyd on mipy `iai mlerl `nlc

Ð lf`frl lxebd eilr letiy eze`e ,lixbie

qekay mcde ,epglyie qekay mc mr cnri

lxebd eilr ltpy eze`e .ehtynk epnn dfn

jixvnc ipn `d .a`zqiy cr drxi Ð myl

Ð men lra iedil `lc ,xiry zeaxl `xw

ied ikde .dlxbd dil zilc ,`ed oerny iax

xeni`" `qxibde .icin jixt `l eze ,`pwqn

`zyay Ð 'ek "oerny iaxl dil zrnyc

dl opipz (a,bq) `nei zkqna `dc ,`id

wxta ,icin mzd opikxt `le ,`ibeq dlekl

."ixiry ipy"'åë íîåäù ïåâë øîà àáøÐ

(`kd opiqxbc `de) lirl ziyixtck

uxznc `vexize ."`ed oey`xc dirxkc"

`l Ð 'ek "ezia jeza [dleg] el didy oebk"

`kd ixii` `lc .`ed `zyaye ,dil opiqxb

(my) `nei zkqna la` .llk onf xqegna

onf xqegnc [`iinex] `ibeq `idda dl opipz

lral oiipr epi` m` :xninl `kil `de .`id

`wtp `dc Ð onf xqegnl oiipr edpz ,men

'dl"n glzynd xirya onf xqegn ol"

'ebe "d`lde ipinyd meine" `xw jci`c

eehvp gp ipa .`nei zkqna `wtp `kdn

wxta opixn`ck ,mixa` ixqegn aixwdln

xg` men lr la` .(a,d) dxf dcearc `nw

`l" aizk `l i`e ,edcic gafna eehvp `l

:rnync ,"dl` lk z` xkp oa z`n eaixwz

ded Ð aixwdl iebd on elawi `l men lra

ixqegn edi `ly `l` ,axwil :`pin`

.ol rnyn `w ,mixa`äîáá (àðù àì
ïåäìã.minyl iebd dyry cigi znaa Ð

.oilawn `lc "dl` lk"n ol rnynwe

aizk `dc ,opilawn `l ikdl ,xnelk

`l :rnync "dl` lkn" `xw `edda

gafna edcicl inp ikd ,men lra lawz

.cgeindé÷úîùé÷ì ïá ïåòîù éáø äì ó
.zeny dynga xaerc xcdn `w lirl Ð

"eyicwz `l" meyn dwlic epipy `l `ny

`ki`c meyn ,men lra dyrpe mza `l`

s`" xaq ,ded mz `xwirne li`ed :xninl

."epaixw`e epyicw` Ð men ea ltpy it lr

iweq`l [xninl] epivn daxwdlc oeike

men lra la` .iwl Ð diycw`c dizrc`

.iwl `le ,diycw` incl `l` ,diaexw`l [ifgc] dizrc` wiq` `lc xninl `ki`c .`ed `nlra `lwic Ð en` irnn ,`xwirnòåøù.eixa`n cg` dxazypy =

èåì÷.mihelw eizeqxty =äùøôá ïéáåúë.eyicwz `l :opiyxce ,"eaixwz `l" aizk ediilre Ðåðéðù àì àîùitl ,dxenza `l` dycwd meyn aiig `diy Ð

.onen z` oycwd mcwy miycw x`yk `ied `l` ,oeict ici lr elit` carile ffbil oilegl d`vei dpi`y dxenb dyecw yecwe ,reaw men lra lr dlg dxenzdy

men zlra `iade xind m` dilr dwel Ð `id dxenb dyecwe li`ede .'ebe "xini xnd m`e aeha rx e` rxa aeh" aizkck ,(a,fh) ipy wxta onwl dpyn jde

.eaixwd ok m` `l` ,`ed `nlra `lwicc ,iwlilc `pin` `l Ð `xwirn men lra yicwd la` .dninz ycew znda zxenza dqtze ,yicwiyåøîâå åðîðÐ

.irzyin dxenz ici lrc `zi` m`e .xzei e`vn `le ewcwcy rnynïééåä úéù."xini `l"c e`l `ki` `dc Ðéàî àìàn lraa Ð,ycwd ici lre ,exwirn me

iwl i`n`?.incl `l` diycw` `le ,`ed `nlra `lwicc ,llk gafn zyecw dilr `liig `l `dåðéîá àëéì.gafnl ie`xd Ðåðéîá àëéà íåî ìòáie`x Ð

.ifg `lc icin yicw`e ,ifgc icin wayc oeik ,oeifa `ki` Ð ie`x epina `ki`c oeike ,gafnlíéëñð éîãì äéùã÷à åìéôàoi`y ,jk lk oeifa `kil `zydc Ð

.iwl ikd elit` ,diycw` incl `dc :cere .mikqpl ie`x epina
äáãð
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ãéîåipa zeaxl "yi` yi`" il dnl :xn`z m`e Ð dl` z` eaixwz `l xkp oa

,`xw i`dn dil wetiz ?(a,bi oileg) l`xyik zeacpe mixcp oixcepy gp

aixwn dz` la` ,aixwn dz` i` dl` :rnyn "dl` z` eaixwz `l" xn`wcnc

!"yi` yi`"n dil wetiz ?il dnl "xkp oa cin" `irainl `kil `kti` la` !mininz

`yxc i`dl "xkp oa" jixhvi` `dc Ð

`py `le edcic gafna `py `l ,`kdc

"yi` yi`" `l` ,(opixn` `l) ocic gafna

:mdxa` xa oeyny epiax uxize ?il dnl

ililbd iqei iaxc `zbelt jdl jixhvi`c

zegpn) "zegpn el`e" wxta `aiwr iaxe

hxt Ð "dlerl" xnel cenlz dn :(a,br

il oi` ,"dler" :xn` `aiwr iax .zexifpl

.zepaxw x`y `le ,dler `l`àìàmza

li`ed :xninl `ki`c Ð men lra dyrpe

ea ltpy it lr s`" xaq ,ded mz `xwirn

,daxwdlc oeike ."epaixw`e epyicw` men

edpiycw`c dizrc` iweq`c [xninl] epivn

en` irnn ,exwirn men lraa la` .iwlil Ð

`lc xninl `ki`e ,`ed `nlra `lwic Ð

.i"yx oeyl .diaexw`l ifgc dizrc` wiq`

xninl epivn ikid :xn epiax axdl dywe

ea exzd `lde ?iaexw`l dizrc` wiq` `lc

eilr law `de ."gafnl men lra aixwz `l"

,"dyer ip` ok zpn lr" xn`e ,d`xzd

n"x axdl d`xp okl !iwl `l ikd e`lac

la"` yiwl oa oerny iax i`w `lc :yxtl

la"`e "exihwz la"` `l` ,"eyicwz

la"` xaerc epy `l :eyexit ikde ."ewixfz

eyicwdyk `l` Ð "ewixfz la"`e "exihwz

eilr dlgc oeikc ,men lra dyrpe mz

dizrc` wiq` Ð mnedy mcew gafn zyecw

mcew ,exwirn men lra la` .daxwdl ifgc

wiqn `lc ,`ed `nlra `lwic Ð dyecw

.iwl `le ,daxwdl ifgc dizrc`

åìéôà`ede Ð iwl mikqp incl yicw`

`de .dler incl yicwn oicd

Ð dlerl dawp yicwnd :(a,gi) onwl xn`c

.iwlc xnel jixv ,dlerl einc eltie xkni

dxenz) "oinixrn cvik" wxt opzc `d oke

zlra lre d`nh dndad lr xn` :(a,fk

ixd" ,melk xn` `l Ð "dler el` ixd" men

,dler mdinca `iaie exkni Ð "dlerl el`

.iwlc xnel jixv
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`oifgeקכ mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

åúåà äùòú äáãðxyt` `l gafnlc .ziad wca iycw incl ,men lral Ð

.'ebe "mdn epzz `l" (ak `xwie) aizk `dc ,diaexw`léì ïéàlra qitzdl ieax Ð

.ziad wcal menäáãð éãé ìò àìà."ziad wcal ef ixd" oebk Ðïéðî øãðÐm`y

xnel cenlz Ð men lra yixtdl devny "ziad wca incl dnda ilr ixd" xn`

eze` dyrz dacp" :yixc inp ikde ."xcple"

.xcpl oke ,xnelk Ð "xcpleåìà äöøé àì
çáæî éùã÷.d`vxd eda `kiiyc Ðéì ïéà
øãð àìà,"dvxi `l"l jenq "xcp"c Ð

`iai `l Ð "dler ilr ixd" xcp m`c rnyne

.men zlraïéðî äáãðxnel i`yx oi`y Ð

."gafnl ef ixd" men zlra lrøîåì ãåîìú
äáãð:yixcin ikde ."dvxi `l xcple" Ð

.dvxi `l Ð xcp e` ,eze` dyrz xy` dacp

áåúëä åôåâ úàöøäá äöøé àì øîà éáø
øáãîiycw inp epiide .epaixwi `ly Ð

.`nw `pzk ,gafnéàîì åúåà àìà éòá÷å
àúàznwen `xw dilek gpiz ,xnelk Ð

.xcpe dacp i`d zyxc `wc ,`yxclàìà
åúåà"eze` dyrz dacp" (my) aizkc Ð

il dnlåúåà ?yicwn dz` men lra Ð

.'ek ziad wcaläùòá øáåò,dyr i`d` Ð

epiidc .mininz yicwn dz` i`e :opixn`c

.`ed dyre ,dyr llkn `ad e`løîàð àì
íéøáãá.dyxt `idda xnelk Ðøåîà àì

"e`l" :`ed jexa yecwd xn` ikd xnelk Ð

i`c ,`kd `ki` e`lc ,l`xyil mdl xen`

.e`la oixaer Ð dyxt jd` ixar'åë éøáà
.dler htynk migzpd Ðúåììëáù åàì ìò

,iwtp e`l cgn ezvwne elek zxhwdc Ð

.lirl ziyixtck ,"mdn epzz `l dy`e"

ycwdc .cge cg lkl e`l `ki` edlekl la`

,"eaixwz `l meyn ea xy` lk"n witp

dhigye .eyicwz `l :(a,e) lirl dil opiyxce

'dl dl` eaixwz `l"n Ðe` zxer" iabc "

jern" iabc "eaixwz `l"n Ð dwixfe ."xeay

xn`c "oiwel oi`" i`de .(ak `xwie) "zezke

`cg la` ,xn`w izxz oiwel oi` Ð iia`

iwl `din `cg xn`c o`nl `ail`e .`ki`

migqtc ipy wxt idliya ,zellkay e`l`

.(a,`n)úåîù äùîç íåùîedl aiyge Ð

.ixza ixz ipdléðú÷ éøáâáikda e`lc Ð

.ixz iwlil ediiexzl edpicar i`c ,opiwqr

Ð elek xihwd m`y :ipzw ilin ilin `l`

mc` m` e` ,"elek exihwz la" meyn xaer

,ezvwn meyn dwel Ð ezvwn xihwn cg`

`l` iwl `l Ð edlekl cg xihwn i` la`

.elek meynåäééðéî àãç ÷éôàelek e` Ð

`l"n `wtpc mcd zlaw liire ,ezvwn e`

mcd zlaw :jixtwe ."xkp oa cin"c "eaixwz

.dyng aiygwe ,dil zil `nw `pzlàùéø
ïðáøiaiign `lc ,`id opax `yix ,xnelk Ð

,dyng aiyg `w ikd elit`e ,mcd zlaw`

.iia`l `iyweäðùîïäìùá íéøéîî íéðäëä.dxenza miqtzp Ð oda xind m` ,envrl odkd yixtdy zepaxw Ðíùàå úàèçá àì,el epaixwiy l`xyi el ozpy Ð

xaca qitzn mc` oi` :`wxit i`da `ziixaa xn`e .xyaa dkfe ,jli`e oixeni` zxhwd zryn `l` ea wlg el oi` `dc .eci lr dxenz dyer epi` Ð odkd ea xind m`

.ely epi`yøåëáá àìå.dteb dpyna `kd yxtn `nrhe .l`xyi el ozpy Ðïéà äî éðôîoi`e ,el epzep `ed miigne ,`ed odly elek `lde ,xekaa oixinn mipdkd Ð

ea xtkzn l`xyidíùàå úàèçá ïéøéîî íéðäëä ïéàù íùë ?.jli`e oixeni` zxhwdn `l` oda dkef epi`c ol `hiyt i`ce `dc Ðíùàå úàèçá øéîî åðéà éì äî
.'ek my`e z`hga oixinn mipdk oi`y `ed oic ,xnelk Ðåúøåîúå àåä`l dxenz s` ,milrad ziaa Ð ycwdd lr dlg dyecw okid ,envr ycwdl dxenzd yiwn Ð

lr dyecw dlg ezeyxa ixdy ,dyecwa qtzp Ð ea xind m` ,l`xyi la` .xekaa xinn odk oi` jkld ,ixnbl `liig `l Ð odk ziaa la` .milrad ziaa `l` legz

.xekadàøîâéç íéîú åúåà ïéøëåî.epaixwi odk eze`e ,ig odkl odk eze` oixken Ð miiw ycwnd zia m` :rnyn ikde .dfd onfa oia ,ycwnd onfa oia :rnyn `zyd Ð

,l`xyil odk oia odkl odk oia ,ig minz eze` oixken Ð `ed dfd onfa i`e .gafnl epnn axwy xaca dxegq zeyrl `rx` gxe` e`lc ,`ed miycw oeifac ,`l Ð hegy la`

opixn`cke .elke`l xzen Ð el epzp e` odk exkn m`e ,odkd z` lfby lfb xeqi` `l` ea oi` Ð men ea ltpyn dfd onfa xekac .eplk`ie men ea letiy cr oizni gwelde

.`kil dfd onfa hegy mza la` .epnid lek`l xzen ieb elit`e ,oixizn lld zia ,(oiycwend ileqt lk) men lra xeka iab (a,al) ["oiycwend ileqt lk" wxta] zexekaa

äùàä úà ïäë åá ùã÷îå.`ed dipennc Ðåðù àì.ig exkenl leki odkc Ðäæä ïîæá àìà.daxwdl i`w `lc Ðäéåâá äééëæ ïäëì úéàåeed inp dfd onfac ,miign Ð

.mipdkl zexekadéç íéîú åúåà ïéøëåî ïéà.jli`e oixeni` zxhwdn `l` dieba diikf odkl zilc Ðèåçù íú àëéà éî.uega miycw ied `d Ðàì èåçù éðú÷ éîÐ

.hegy mz `kil dfd onfac .dfd onfa e`lc dpin rnyncïì òîùî÷ àôåâ àä`wlqc .ig minz eze` oixkenc ,opireny`l jixhvi` dteb `ziixaa ipzwc i`n ,xnelk Ð

letiy cr diikf eda zilc jzrc.hegy mz `kil dfd onfae ,ixiinw dfd onfa `dc .`l Ð hegy :dpin wecizc meyn e`le ,men ea
øåëáá

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

ééáàiia` xn`c "oiwel oi`" `dc :i"yx yxit Ð zellkay e`l lr oiwel oi` xn`

iwl `din `cg xn`c o`nc `ail`e .iwl `cg la` ,xn`w izxz oiwel oi` Ð

gken oke .i"yx oeyl .(a,`n migqt) "dry lk" wxt idliya ,zellkay e`l`

.`ibeqdïéàùo`nl ?xnin ikid ,odiiga oda oikf i`e :xn`z m`e Ð odiiga oikf

:xnel yie !opilf` xtkzn xza `xnba xn`c

iwet`l e`le ,xtkzn xza s` xnel dvxc

.iz` milra

àì:xn`z m`e Ð dfd onfa `l` epy

`aa) "dxtd gbpy xey" wxt xn`d

egbpy oiycwend ileqt xeye xey :(a,bp `nw

la` ,crena dl iwene .wfp ivg :xn` iia` Ð

`nl` .xeht Ð oiycwend ileqt ly xey

inp mzd xn`we ,dia `pixw "edrx" e`l

ileqt ly xey gbpy heicd ly xeyc

`pixwc rnyn `nl` .aiig Ð oiycwend

Ð ixiin `ziinwc :xnel jixve !"edrx" dia

x`ya Ð `ziixae ,wixt ivn `lc xekaa

dfd onfa mzde .onena edl wixtc miycw

dlr mzd ixii`c mi`xen`d ixdy ,ixii`

mzd xn`w ikd elit`e ,ziad onfa eed `l

xn` `kdc :dyw ok m`e .`ed epenn e`lc

`kdc :xnel jixve !dfd onfa `ed epennc

Ð mzdc `idde ,ililbd iqei iaxk `iiz`

`nw `aac `nw wxtac ab lr s`e .opaxk

Ð `de] iqei iaxk Ð `d [ipyle] :xn` (a,ai)

`nwezin `l df itlc :xnel jixv ,[opaxk
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øaãéå"ä"øîàì äLî ìà '¯àéäL äLøtä ìò ãnéì ©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¦¥©©¨¨¨¤¦

éàî :àøt÷ øáì éaø déì øîà .äãeäé éaø éøác ,åàìa§¨¦§¥©¦§¨£©¥©¦§©©¨¨©
áéúëc :déì øîà ?òîLî"øîàì"¯.íéøáãa øîàð àì ©§©£©¥¦§¦¥ŸŸ¤¡©¦§¨¦

ïéîeî éìòá éøáà äìònä :øîúéà .øeîà àì éøîà éaø éa¥©¦¨§¦¨¨¦§©©©£¤¥§¥©£¥¦
"Blek eøéè÷z ìa" íeMî øáBò :àáø øîà .çaæî éaâì§©¥¦§¥©¨©¨¨¥¦©©§¦
ìò ïé÷Bì ïéà :ééaà øîà ,"Búö÷î eøéè÷z ìa" íeMîe¦©©§¦¦§¨¨©©©¥¥¦©

çaæî éaâì ïéîeî éìòa Léc÷nä :éáéúéî .úBììëaL åàì¯àzáeéz ,úBîL äMîç íeMî øáBò ¨¤¦§¨¥¦¥©©§¦©£¥¦§©¥¦§¥©¥¦£¦¨¥§§¨
éøáâa éà .éðú÷ éøáâa :ééaà øîà !ééaàc¯,"øáBò"ãça àèéLt àlà !déì éòaéî "ïéøáBò" §©©¥£©©©¥§©§¥¨¨¥¦§©§¥¥§¦¦¨¥¥¤¨§¦¨§©

,àøábàzáeéúe.ícä úìa÷ ìééòå ,Búö÷î úøè÷ä ÷étà :ééaà øîà !ééaàc¯,íc úìa÷éaøì ©§¨§§¨§©©¥£©©©¥©¥©§¨©¦§¨§¨¥©¨©©¨©¨©¨§©¦
éñBé éaø àôéñcî àäå .àðéøçà àðMéì .àéL÷ !déì úéì àn÷ àpúì ,déì úéà äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨¦¥§©¨©¨¥¥©§¨¦¨¨©£¦¨§¨¦§¥¨©¦¥

.àzáeéz !ééaàc àzáeéz ,ïðaø àLéø ,àéä äãeäé éaøaäðùîïéøéîî íéðäkäïälLaìàøNéå , §©¦§¨¦¥¨©¨©§§¨§©©¥§§¨©Ÿ£¦§¦¦§¤¨¤§¦§¨¥
:éøeð ïa ïðçBé éaø øîà .øBëáa àìå ,íLàa àìå ,úàhça àì ïéøéîî íéðäkä ïéà .ïälLa ïéøéîî§¦¦§¤¨¤¥©Ÿ£¦§¦¦Ÿ§©¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨©©¦¨¨¤¦

íLàå úàhç :àáé÷ò éaø Bì øîà ?øBëáa ïéøéîî ïéà äî éðtî¯øBëáe ,ïäkì äðzî¯äðzî ¦§¥¨¥§¦¦¦§¨©©¦£¦¨©¨§¨¨©¨¨©Ÿ¥§©¨¨
íLàå úàhç äî ,ïäkì¯øBëa óà ,Ba ïéøéîî ïéà¯äî :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà .Ba ïéøéîî ïéà ©Ÿ¥©©¨§¨¨¥§¦¦©§¥§¦¦¨©©¦¨¨¤¦©

íLàå úàhça øéîî Bðéà íà Bl¯øBëáa øîàz ,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéàL¯øîà !åéiça Ba ïéëfL ¦¥¥¦§©¨§¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©¦§¤¨¦§©¨¨©
åéìò äìç äMeã÷ ïëéä ,"Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå" øîàð øák àìäå :àáé÷ò éaø Bì¯ ©¦£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¥¨§¨¨¨¨¨

äøeîz óà ,íéìòaä úéáa¯.íéìòaä úéáaàøîâìòáe ,éç íz BúBà ïéøëBî øBëa :íúä ïðz §¥©§¨¦©§¨§¥©§¨¦§©¨¨§§¦¨©©©
,èeçLå éç íeîïéLc÷îeïîfa àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà .äMàä Ba ©§¨§©§¦¨¦¨¨©©©§¨¨©©¨©£Ÿ¨¤¨©§©

äfä¯ìéàBäúéàåúéaL ïîæa ìáà ,(Ba úeôzeL ïäkì Léå ìéàBä) ,déåeâa äéiëæ ïäkì déì ©¤¦§¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥¦§¥©Ÿ¥¨£¨¦§©¤¥
íúc ïåék ,íéi÷ Lc÷nääáø÷äìéà÷c àeä¯áøì àáø déáéúéà .éç íéîz BúBà ïéøëBî ïéà ©¦§¨©¨¥¨§¨§©§¨¨§¨¥¥§¦¨¦©¥¦¥¨¨§©

éç .éç íéîz BúBà ïéøëBî :ïîçð¯èeçL ,ïéà¯äfä ïîfa àîéìéà ?úîéà .àì¯íz àkéà éî ©§¨§¦¨¦©©¦¨¨¥©¦¥¨©§©©¤¦¦¨¨
àèéLt àlà ?èeçL¯,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaéðú÷åàîìà) ,"éç íéîz BúBà ïéøëBî" éîð ¨¤¨§¦¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨¨¥©¦§¦¨¦©©§¨

éç íéîz BúBà ïéøëBî" éðú÷ éî .äfä ïîfa íìBòì ,àì !(déåeâa äéiëæ ïäkì déì úéà¯,ïéà ¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥¨§¨©§©©¤¦¨¨¥§¦¨¦©¦
èeçL¯:ïðéòeîLàì àúà àôeb àä ?"àìïîfácéîð äfä¯.éç íéîz BúBà ïéøëBî ¨¨¨¨£¨§©§¦©§©§©©¤©¦§¦¨¦©
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxenz(iriax meil)

men lraa xn`p(bk ak `xwie),hElwe rExU dUe xFWe'äNòz äáãð §¨¤¨©§¨§¨¨©£¤
[BúBà]xcplE`l,'dvxi'dacp'e,úéaä ÷ãa éLã÷ äæaezkd `ae §¥¤Ÿ¥¨¤¤¨§¥¤¤©©¦

.ziad wcal men lra miyicwny epcnllàlà éì ïéàåmiyicwny §¥¦¤¨
zxeza ziad wcal men lraäáãðwcal ef ixd' zxin`a `idy §¨¨

la` ,'ziadzxezaøãðwcal dnda ilr ixd' zxin`a `edy ¤¤
,'ziadïépî,excp melyzl men lra `weec `iadl devnyãeîìz ¦©¦©§

.'øãðìe' øîBìjynd dpi` 'xcple' zaiz `xwn ly eheyt itly s`e ©§¥¤
`ly xidfdl d`a `l` ,'eze` dyrz dacp' aezkd zligza xen`l
aezkd z` yexcl yi mewn lkn ,jenqa x`eank gafnl eyicwdl
men lra `ad ,xnelk ,'xcple eze` dyrz dacp' ,df ote`a mb

.xcp zxeza oiae dacp zxeza oia ziad wcal
:xen`d aezkd jynd z` yxtl `ziixad dkiynnìBëéeyicwi ¨

men lraeléôàl,'äöøé àì øãðìe' øîBì ãeîìz ,çaæî éLã÷ £¦¨§¥¦§¥©©§©§¥¤Ÿ¥¨¤
'xcpl'eçaæî éLã÷ äæoky ,mnyl men lra miyicwn oi`y ¤¨§¥¦§¥©

.xtkne dvxny gafnl `id 'dvxi `l' zernyn,øãð àlà éì ïéàå§¥¦¤¨¤¤
a la` ,men zlra `iai `l 'gafnl dnda ilr ixd' xn` m`yäáãð§¨¨

'ef ixd' lyïépî.men zlra miacep oi`y epløîBì ãeîìzzligza ¦©¦©§©
aezkdáãð','älran dyrzy xcp e` dacp' xn`p eli`k df ixde §¨¨

.'dvxi `l ,gafnl men,øîBà éaømen lraa xn`py dnàì' ©¦¥Ÿ
Bôeb úàöøäa ,'äöøégafnl men lra ly.øaãî áeúkä ¥¨¤§©§¨©©¨§©¥

iax ixac `ld :`xnbd zl`eyeðééäixack,àn÷ àpzmdipye ©§©¨©¨
.ewlgp dna ok m`e ,gafn iycwa 'dvxi `l' z` micinrnåàì éàî©¨

éâìôéî÷ àäaaezkd xq`y ,lirl `ax ixaca ewlgp `l m`d - §¨¨¦§§¦
.mikqp z`ad jxevl minc zyecwa mb men lra yicwdlàpúc§©¨

é÷ì éîð íéëñð éîãì déLc÷à eléôà ,øáñ àn÷la' meyn ©¨¨©£¦©§§¥¦§¥§¨¦©¦¨¥
.'eyicwzåmle`,øáñ éaø`weecyal eyicwdúàöøä[zaxwdl] §©¦¨©§©§¨©

é÷ì (éîð) Bôeb,xen`d e`ld meyna ìáàjxevl eyicwdy ote` ¨¥£¨§
.é÷ì àì íéëñð éîãok` :`xnbd dwiqndpî òîL`pz ixacn §¥§¨¦Ÿ¨¥§©¦¨

.`ax ixacke ,dwel mikqp incl eyicwd m` mby `nw
zl`ey .xen`d aezkay 'eze`' zaizn ztqep dyxc d`ian `xnbd

:`xnbd'BúBà' àlàåmy xn`py,él änìazkiy ic oi` recne §¤¨¨¨¦
`a df xezii :`xnbd daiyn .'dvxi `l xcple ,dyrz dacp'

,àéðúãëìxn`py dnn'BúBà äNòz äáãð',epcnl`weecBúBà §¦§©§¨§¨¨©£¤
[men lrad z`-]äáãð äNòz,ziad wcalåmle`äNBò äzà éà ©£¤§¨¨§¦©¨¤

íéîzgafnl ie`xd,úéaä ÷ãáì äáãðwx eyicwdl yi `l` ¨¦§¨¨§¤¤©©¦
.gafnla øáBò úéaä ÷ãáì íéîéîz Léc÷nä ,eøîà ïkéîxeqi` ¦¨¨§©©§¦§¦¦§¤¤©©¦¥§
äNò.'eze` dyrz dacp' ly dfïépîexaer `edy,äNòú àìa óà £¥¦©¦©§Ÿ©£¤

øîàpLef dyxt zligza(fi ak my),'øîàì äLî ìà 'ä øaãéå' ¤¤¡©©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ
eãnéìdf aezkäLøtä ìòdlek,åàìa àéäLmipicd lke ¦¥©©¨¨¨¤¦§¨

.dyrz `la mb mixdfen da mixen`d.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
:ef dyxca mi`pzd xe`ia z` d`ian `xnbdøáì éaø déì øîà̈©¥©¦§©

éàî ,àøt÷[ji`-]òîLî.'dyrz `l' xeqi` xen`d aezkdn ©¨¨©©§¨
déì øîà,`xtw xaáéúëcoiprd zligza(fi ak `xwie)l` 'd xAcie' ¨©¥¦§¦©§©¥¤

dWn,'øîàìly xeviw `ed 'xn`l'e,íéøáca 'øîàð àì',xnelk Ÿ¤¥ŸŸ¤¡©©§¨¦
.el` mixaca e`l xn`p eli`kéøîà éaø éaziaay minkgd - ¥©¦¨§¦

ly xeviw `ed 'xn`l' ,exn` iax ly eyxcn,'øBîà [åàì] (àì)¨¡
mixeqi`d lk z` mdl xeq`l dynl `ed jexa yecwd deivy

.e`l xeqi`a dyxtay
lra zxhwday zewlnd oipna mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:gafnl mençaæî éaâì ïéîeî éìòa éøáà äìònä ,øîúéà¦§©©©£¤¤§¥©£¥¦§©¥¦§¥©
.eypera mi`xen` ewlgp ,my mxihwneøáBò ,[øîà] àáø (øîà)¨¨¨©¥

mbå ,'Blek eøéè÷z ìa' íeMîmb'Búö÷î eøéè÷z ìa' íeMî ¦©©§¦§¦©©§¦¦§¨
lirl `ziixad zyxec oky .miinrt dwele(:e)dy`e' xn`py dnn

'mdn'ne ,men lra ixa` lk zxhwd lr xeqi` yiy 'epzz `l
ixa` zvwn zxhwd lr envr ipta xeqi` yiy `ziixad zyxec

ipy lr xar mixa`d lk z` xihwd m`y `vnpe ,men lra,mixeqi`
.mzvwn zxhwd mb zllkp mlek zxhwda oky(øîà)eééaà©©¥

úeììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,[øîà]mie`l ipy ixdy .minrt izy ¨©¥¦©¨¤¦§¨

ly zg` dxdf`a millkp mzvwn zxhwde mlek zxhwd ly el`
miwel oi` mie`l ipyl miwlgp mdy s`e ,'mdn epzz `l dy`e'

.cala zg` mrt `l` mdilr
lirl d`aedy `ziixadn iia` lr `xnbd dywn(:f):,éáéúéî`ld ¥¦¥

,`ziixaa epipyçaæî éaâì ïéîeî éìòa Léc÷nä,maixwdeøáBò ©©§¦©£¥¦§©¥¦§¥©¥
,úBîL äMîç íeMî,'ehgyz la' meyne ,'eyicwz la' meyn ¦£¦¨¥

exhwz la' meyne ,'elek exihwz la' meyne ,'ewxfz la' meyne
e .'ezvwnàzáeézdn lr ef `ziixan `idcxn`ééaàxihwndy §§¨§©©¥

rax` `l` o`k oi` eixacl oky ,zg` mrt `l` dwel epi` elek z`
:`xnbd zvxzn .yng `le zeiwlnøîàjl,ééaàdxn`y dn ¨©©©¥

oi` ,'ezvwn exihwz la'e 'elek exihwz la' meyn miwely `ziixad
,zewln iaeig ipy cg` mc` ly dxhwd dze` lr aiigl dzpeek

`l`éðz÷ éøáâaelek z` xihwndy ,ok epipy mc` ipa ipya - §©§¥¨¨¥
la' meyn dwel ezvwn xihwnd oke ,'elek exihwz la' meyn dwel

.'ezvwn exihwz
:df uexiz `xnbd dgeca éàipyéøáârecn ,`ziixad zxacn ¦¦©§¥

dzpyøáBò','zeny dyinga`ldïéøáBò''zeny dyingaéòaéî ¥§¦¦¨¥
déì.xnel dl did -àèéLt àlàzxacn `ziixadyàøáb ãça ¥¤¨§¦¨§©©§¨

,mizy dilr miaiigy zg` dxhwdaeå`id ok m`àzáeéúdn lr §§§¨
cxn`ééaà.zg` `l` aiig epi`y §©©¥

:`xnbd zvxznøîàjl÷étà ,ééaà[`ved-]Búö÷î úøè÷ä ¨©©©¥©¥©§¨©¦§¨
,`ziixad odilr daiigy zenyd zyng llknìéiòå[qpkde-] §©¥

dnewna,ícä úìa÷.men lraa miwel dilr mby ©¨©©¨
`ld :`xnbd dgecíc úìa÷wx men lraäãeäé éaøa éñBé éaøì ©¨©¨§©¦¥§©¦§¨

déì úéàla` ,xeqi` [yi-]déì úéì àn÷ àpúì,xeqi` da [oi`-] ¦¥§©¨©¨¥¥
ok` :`xnbd dwiqn .`ziixad ixac jynda x`eankàéL÷[dyw-] ©§¨

.iia` zhiy lr `ziixad ixacn
:zxg` oeyla ef digc d`ian `xnbdàäå ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨§¨

àôéñcîzhiyaàéä äãeäé éaøa éñBé éaøda epipy oky ,diepy ¦§¥¨©¦¥§©¦§¨¦
dy gken ,'mcd zlaw lr s` xne` dcedi iaxa iqei iax'àLéø¥¨

zhiya diepyïðaøzlaw lr mixaer oi`y mixaeqe ,eilr miwlegd ©¨¨
millek `yixa miiepyd zenyd zyngy gxkda ok m`e .mcd

`id ef `ziixae ,ezvwn zxhwde elek zxhwdééaàc àzáeéz§§¨§©©¥
ok` :`xnbd dwiqn .zg` `l` odizy lr miwel oi`y xne`d

àzáeéz.eixac egcpe iia` lr `id §§¨

äðùî

oaxw lr `le ,ely oaxw lr `l` xinn mc` oi`y epicia dkld
:oaxwd ly milral aygpd `ed in dpc epiptly dpynd .exiag

ïéøéîî íéðäkäwxazepaxw,ïälLmze` eyicwd mnvra mdy ©Ÿ£¦§¦¦§¤¨¤
,mda xtkzdl icka ïéøéîî ìàøNéåzepaxw.ïälLla`ïéà §¦§¨¥§¦¦§¤¨¤¥

íLàa àìå úàhça àì ïéøéîî íéðäkäick milrad mdl ozpy ©Ÿ£¦§¦¦Ÿ§©¨§Ÿ§¨¨
.exear mze` eaixwiyiycw oick mipdkl lk`p mxyay it lr s`e

zxhwd xg`l `l` ea mikef mipdkd oi` mewn lkn ,miycw
mixinn oi`e ,mda wlg mipdkl oi` oiicr mdiiga la` ,mdixeni`

.ely epi`y oaxwa xinn mc` oi`e ,eiiga `l` oaxwaåokàì §Ÿ
mipdkd mixinnøBëáa,mcew miiga ecera odkd ea dkefy elit`e ¦§

.xacd mrh x`eai jenqae .ezhigy
e dnzïéà äî éðtî ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàmipdkdïéøéîî ¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¥§¦¦
,øBëáae aiyd .xac lkl mdly oaxw `ed `ldéaø Bì øîà ¦§¨©©¦
,àáé÷òmb `ldíLàå úàhçmdå ,ïäkì äðzîmbøBëa`ed £¦¨©¨§¨¨©¨¨©Ÿ¥§§

,ïäkì äðzî,my`e z`hgn xeka cenll yi ok m`eúàhç äî ©¨¨©Ÿ¥©©¨
ïéà íLàåmipdkdBa ïéøéîî,dpznaa mxya mdl ozipy elit` §¨¨¥§¦¦

ïéà øBëa óàmdBa ïéøéîî.mdly `edy elit` ©§¥§¦¦
øîàeléøeð ïa ïðçBé éaø,`aiwr iaxl[éì] (åì) äîoi`y jka ¨©©¦¨¨¤¦©¦

ekal `ed oeinc dne ,my`e z`hga xinn odkd`ld .xBðéà íà¦¥
íLàå úàhça øéîîedfmeynïéàLmipdkdïäéiça ïäa ïéëæ ¥¦§©¨§¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤

m`d j` ,mdixeni` zxhwd xg`l wx `l`øîàzmb okøBëáa Ÿ©¦§
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxenz(iying meil)

:ztqep `iyew dywn `axdéáéúéà,`ziixaa epipy ,ongp axl `ax ¥¦¥
øBëaayøîàðea(fi gi xacna)K`''ebe xFW xFkA'äcôú àì`l ©§¤¡©©§Ÿ¦§¤

,oilegl e`ivedle ezectl `l` xq`påmle`àeä økîðmixg`l §¦§¨
.ezyecwa elke`l ickàîéìéà ,ïðé÷ñò éàîaxaecny [xn`p m`-] §©©§¦©¦¥¨

àôéñ àîéà ,äfä ïîfa,xen`d aezkd lyìò ÷Bøæz íîc úàå' ©§©©¤¥¨¥¨§¤¨¨¦§©
,'çaænäeàkéà éî äfä ïîfa[yi ike-]àèéLt àlà .çaæî ©¦§¥©©§©©¤¦¦¨¦§¥©¤¨§¦¨
xaecnyéàîáe .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa,xeka dfi`ae -àîéìéà ¦§©¤¥©¦§¨©¨§©¦¥¨

axekaàôéñ àîéà ,íeî ìòaaezkd lyìò ÷Bøæz íîc úàå' §©©¥¨¥¨§¤¨¨¦§©
,'øéè÷z íaìç úàå çaænämen lraeéæç éî[ie`x ike-].äáø÷äì ©¦§¥©§¤¤§¨©§¦¦£¦§©§¨¨

åàì àlàxaecn i`ceaxekae ,ízmewn lknéðz÷yàeä økîð ¤¨¨§¨¨¨¥¦§¨
ziad onfa s`(déeâa äéiëæ ïäkì eäì úéà àîìà)cnery elit` ©§¨¦§©Ÿ¥§¦¨§©¥

.ongp ax ixack `le ,daxwdl
:ongp ax el uxizàéøéà éãéîxacn gxkda ike ,`id di`x dn - ¦¦¦§¨

d ok` ,ote` eze`a elek aezkdàLéøzxacn 'dctz `l' da xn`py ¥¨
,íeî ìòáad mle`eàôéñ'gafnd lr wexfz mnc z`e' aezkd ly §©©¥¨

zxacn.íúa§¨
:ongp ax lr ztqep `iyew dywn `iyxyn ax,àiLøLî áø áéúî¥¦©§©§¦¨

zenaia dpyna epipy(.hv),úðäk[odk zy`-]Le oa dcliäáøòúp Ÿ¤¤¤¦§¨§¨
,dúçôL ãìåa dãìå,card `ed ine odkd `ed mdn in reci `le §¨¨¦§©¦§¨¨

y xg`lúBáeøòzä eìécâä[miaxernd zecled-]mdipyïéøøçLî ¦§¦©©£§©§§¦
,äæ úà äæzaa mixzipe car wtq llkn mdipy mi`vei jk ici lre ¤¤¤

.l`xyiådf z` df exxgyiy crïé÷ìBçå ,äîeøza ïéìëBà íäéðL §§¥¤§¦©§¨§§¦
ãçà ÷ìçdnexza,ïøBbä ìòlek`l leki mdn cg` lk oky ¥¤¤¨©©¤

.odk car `edy meyn e` odk `edy meyn e` ,dnexzaïøBëa- §¨
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déåeâa äéiëæ[xekaa]øétLel` mipdk wtq cia gk yi recn oaen - §¦¨§©¥©¦
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wx lk`p gafnl axwy mz xekay meyn ,exya zlik` z` eciqti
.elke`l mdl xeq` mixf wtq mde xg`ne ,mixfl xeq`e mipdkl

déì úéì úøîà éà àlà,ziad onfa eiiga xekaa diikf odkléúéì ¤¨¦¨§©¥¥¥¥
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,mipdkd oenn md men ilra zexeka s`y meyn ,men letiy xg`l
`ny mdl xne` mdn cg` lk oky ,mnvra mda mikef el` ipy la`

.'di`xd eilr exiagn `ivend'e ,xekaa izikfe odkd `ed ip`
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eplydéì ïðéçãî eðéöî àì[ezegcl-]ïäkìzexekad z` akrle Ÿ¨¦©§¦¨¥©Ÿ¥

meyn ,epnvrlúéà àìc[oi`y-]äpeäk ÷ôñ ïàklre ,milraa §Ÿ¦¨§¥§¨
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,cardå,odkl xn`i ipyd okàðàdïäk,card `ed ixiage §£¨Ÿ¥

.'di`xd eilr exiagn `ivend'e
:ongp ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd,éáéúéîxira xn`p ¥¦¥

zgcpd(fi-fh bi mixac)itl DYndA z`e 'ebe xird iaWi z` dMz dMd' ,©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦§¤§¤§¨§¦
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,'dzîäa' eðééä ,íeî ìòáa àîéð éàdeabl micner mpi` ixdy ¦¥¨§©©©§§¤§¨
.ebxdi `l recne ,oileaba milk`p `l`àèéLt àlàxaecny ¤¨§¦¨

axyrne xekaízllka epi` ok lre gafnl daxwdl cnery §¨
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î déìxn`py dn'dììM'rnyny,'íéîL ììL àìå'myk ¥¦§¨¨§Ÿ§©¨©¦
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.zenda x`yn mpica md mipeycixdïðzzexekaa(.`l),éìeñt ìk §§©¨§¥
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קכג oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äãôú àì øîàð øåëáá.oilegl `vi `ede dyecwa oeictd qpkiy ,el oi` oeict Ð

àåä øëîð ìáà`le ,filhi`a ephgyi `ly :dyecw `id efe .dyecwa lk`pe Ð

.`xhila eplwyiàôéñ àîéà."dctz `l"c `xwc Ðíåî ìòáá àø÷ã àùéøÐ

.mza Ð "wexfz mnc z`e" aizkc diteqe ,`ed xknpe :opiwiic ikdläúçôù ãìåá
.car df i`e odk df i` rcei oi`e Ðïéøøçùî

äæ úà äæip` m` :azek cg`e cg` lk Ð

eidie .oixeg oa dz` ixd Ð card dz`e axd

.l`xyi zaa odipy mixzenïéìëåà íäéðùå
äîåøúá,df z` df exxgy `ly onf lk Ð

.dnexza lik` inp odk carc÷ìç ïé÷ìåçå
ïøåâä ìò ãçàcgia odipyyk ,xnelk Ð

cg`l la` .zepxbd ziaa dnexz odl oipzep

`nyc ,exiag `eaiy cr oiwleg oi` Ð odn

oi`c `pz i`dl dil `xiaqe .card `ed df

,enr eax ok m` `l` carl dnexz oiwleg

.oiqgeil diweq`l iz` `nlicïøåëáåly Ð

Ð oxcra dnda xeka clep m` ,zeaexrz ipd

.yxtnck 'ek drxiåäãéãî ïãéã àðù éàîÐ

o`n `zyde .mneiy cr dpwz el oi` inp ocic

,`tiq dizrc` wiq` `l Ð aizen `wc

ded ocic eli`e .milral enena lk`i :ipzwc

dl ipyn ongp axe ,enena odkl dil opiadi

.`zlinc `pwqna ikdïîæá åàì àìà
ùã÷îäodkl opiadi ded ocice Ð

ab lr s` .edl ikf edcic eli`e ,diaexw`l

opixn`ck ,dxekaa eznda zaiig inp odkc

exhtp `l :(`,bi) dpyna ipy wxta zexekaa

meyn .erxi ipd ,xeng xhte oad oeictn `l`

,melk ciqtn epi` odk zexeka x`yac

,elke`e xeka ixeni` z` envr `ed aixwny

mxeka diadi ied i` ,xfc cg `ki`c ipd la`

mz xekac ,dipin ilk` `l ez Ð diaexw`l

opixn`ck ,mixfl lk`p epi` ycwnd onfa

lk`p xekad :(a,ep migaf) "onewn edfi`"a

eplk`i a`zqiykle ,drxi jkld .mipdkl

"odk ip`" odkl xn` cge cg lkc ,enena

ea oi` men ea ltpc oeikc ,eplke` ip` xekae

,`kil inp lfb xeqi` `kde Ð lfb xeqi` `l`

exiagn `ivende ,ea dkfe odk df `nyc

.dii`xd eilrøéôùgk ecia yi ikd meyn Ð

ea izikfe ,ip` odk `ny :xnele ,ezedyl

,lke`y cr oizn`e .odkl eppz` `le ,dligz

.elke`läéì úéì úøîà éà àìàodkl Ð

dil opiway i`n` ,miign xekaa diikf

gafnn direwt`l?,dilwyle xafb izil

diikf ea oi` `dc ,`ilrn odkl diazile

diikf dil zi` i`ce `l` .jli`e gafnn `l`

,ixiinw mza i`ce `dc ,mz xekaa miign

.ea`zqiy cr erxi :ipzwcäæä ïîæá íìåòì
zeaexrz jpd la` .`ki` lfb xeqi` edin Ð mixfl xzene mnedc ab lr s`c ,ediinena mipdkl edl opiadi ocice .miign ea dkfe daxwdl ifg `lc ,drxi ikd meyne Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,`ed wtqa lhend oenne ."ea ip` dkefe ,odk ip`" :xne` cg lkc ,lfb xeqi` `kiläúîäádznda z`e" (bi mixac) aizk zgcpd xir iab Ð

.da wlg deabl oi`y ,dcic dnda rnyn Ð "dznda" ."axg itläáù éðù øùòî óñëì èøô`ed deab oenn ipy xyrn xn`c o`nc `ail`e Ð.úçãðä øéò ïéùåò ïéà
'åë.`nrh yxtn oixcdpqc `nw wxta Ðäúîäá åðééä.oda wlg deabl oi`e ,xyrnd z` l`xyie ,xekad z` lke` odkc Ðøéôù,dihernl `xw jixhvi` ikd meyn Ð

odkc `penn `nl` ,"dznda" zxezn dl hrnn `de ,mza `hiyt `l` :`pixg` `pyil .dieeba odk dkfc ,`ed miny lly e`l i`dc ,miny lly `le "dlly"n witp `lc

.miign dieba diikf odkl dil zi` :dpin rny Ð "dllyn" dil `wtp `le "dznda" azknl jixhvi`cnc `nw `pyilk inp `yxtine .`edíéì÷ íéùã÷ úåáøìm`y Ð

."ezinra ygke" dia `pixwe ,epenn mdy itl ,oecwtd zreay oaxwe ynege oxw mlyn Ð dcede raype xtke ,exiag lv` xyrn e` xeka e` minly ciwtdøîåà éàæò ïá
íéîìù úåáøìzea` drax`" wxta yxtn ikde .men lra `le mz `l ,hegy `le ig exkenl leki `le ,`ed epenn e`l edi`c ,`l Ð xyrn la` .epenn od i`cec ,iz`w Ð

."oiwifpøåëáá àìà éàæò ïá øîà àìdy Ðdkinq oiperhy ,dyecw ediilr `liige li`ed ,epenn did `l minly la` .(dcede) raype xtke ,xg` lv` [exeka odk] ciwt

.(a,ai `nw `aa) oiwifpc `nw wxta yxtn ikde .exkenl leki epi`e li`ed ,`l inp Ð xyrne .weye dfg ztepze mikqpeéðú÷ íéîìùã àéîåã àädfd onfa minlye Ð

.`kiléðú÷ íéîìùã àéîåã àä íåî ìòáá éàãibeltl `ki` Ð odk iab xekaa `nlyac .miign dlirn oda oi`c ,`ed opennc ,iaxn `w mininz minly i`ce minlye Ð

iab la` .cin `pngx dil ikf Ð daxwd dia zilc men lrae .mixeni` zxhwdn epiide ,deab oglyn `l` odk dia ikf `l :xninl `ki` mzc meyn ,men lral mz oia

.eda ikf miign Ð oinen ilra `py `l oinz `py `l jkld ,ikf deab oglyn l`xyi :xninl `kil ,l`xyic minlyíúá åàì àìàoaxw [xekaa] xtekl aiigin `we Ð

.(xekaae) `ed odkc `penn ,`nl` .dreay
íìåòì
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àîéà.xn`w `xwc `tiq` Ð gafnd lr wexfz mnc z` `tiqøåëáá`l xn`p

lwyp oi`e filhi`a xknp epi`c oiprl ,ezyecwa `ed mlerlc Ð dctz

.`xhilaéàîáå`iz`c `nil :xn`z m`e Ð dznda epiid men lraa `nili`

,xyrnn `l` dpi` `iyewd xwirc :xnel yie !`ed dipenn e`lc ixn`c ,opaxk

.`ed dipenn men lra `nlr ileklc

.d"nxd

àîéìéàminlyc `inec `de dfd onfa

`nw `aac `nw wxtae Ð ipzw

,ixii` ycwnd zia onfac :i"yx yxit (a,ai)

zia onfa ixii` oecwtd zreaya `xw `dc

d`xpe .my` dil oiaiignc `ed ycwnd

`le ,minlyc `inec `kd hwp ikd meync

k xnel dvx(my) `nw `aaa i"yx yxitc

`inec xnel jixv ikd e`lac meyn

lraa `le ixii` mzac gikedl ick ,minlyc

.jenqa opixn`ck ,men
iaxe
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxenz(iying meil)

:`xnbd zvxznàì ,ééaà øîàe ,ongp ax lr myn dywíìBòì ¨©©©¥Ÿ§¨
xaecnå ,íúamle`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl cner epi`y §¨§¦§§¨¨¨¤

åk `ziixadøîàc .àéä ïBòîL éaøoldl dpyna oerny iax(.`k), §©¦¦§¦§¨©
,ux`l uega zexekaeàa íàmdyk l`xyi ux`leáøwé ,ïéîéîz ¦¨§¦¦¦¨§

letiy cr mnewna ex`yi `l` ,me`iai `l dligzkl la` ,gafnl
oenn md ixd daxwdl micner mpi`y xg`ne .my elk`ie men mda
md milw miycwy xaeqd ililbd iqei iax zhiyl ,odkd milrad
zexekaa `l` deab oenn mdy ongp ax xn` `le .milra oenn

.daxwdl micnerd l`xyi ux`a
:epizpynn ongp ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,dpyna epipy ¥¦¥

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà,`aiwr iaxløîéî Bðéà íà él äî ¨©©¦¨¨¤¦©¦¦¥¥¦
íLàå úàhça,xeka lr `id di`x dneéøäLmipdkd oi`y dn §©¨§¨¨¤£¥

y meyn `ed mda mixinn,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéàj`m`døîàzok ¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©
mbL øBëaamdïéëfea.åéiça:`xnbd zxxan,ïðé÷ñò éàîa ©§¤¨¦§©¨§©©§¦©

àîéìéàaxeka,íeî ìòadywi `ldàäxekaaúàhçc àéîec ¦¥¨¦©©¨§¨§©¨
øîà÷ íLàåmy`e z`hg ixde ,ea mikef mipdkdy opgei iax §¨¥¨¨©

xn`y jkn oky ,daxwdl miie`xe mininz i`cea md xikfdy
mikef mzhigy xg`ly rnyn ,'mdiiga mda oikf oi`' mdilr
.dlik` zekf mey odkl oi` men ilra zepaxwae ,mzlik`a mipdkd

åàì àlà[i`ce-]axekaíz,ixep oa opgei iax xaicéðz÷åeilr ¤¨¨¦¨§¨¨¥
mipdkdy,åéiça Ba ïéëæ.ongp ax ixack `le ¨¦§©¨

:`xnbd zvxznéîð àä ,àðéáø øîàixep oa opgei iax ixac mb - ¨©©¦¨¨©¦
mixen`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl dligzkl cner epi`y ¦§§¨¨¨¤

åk dpyndøîàc ,àéä ïBòîL éaøcarica wxyíéîéîz eàa íà §©¦¦§¦§¨©¦¨§¦¦
,eáøwé.odkd oenn md ok meyne ¦¨§

:mi`pz zwelgna ongp ax ixac z` dlez `xnbdéàpúk àîéì- ¥¨§©¨¥
epipy oky .mi`pz zwelgna miielz ongp ax ixacy xnel yi m`d

,`ziixaaøBëa`vnp `edy onf lkíéìòaä úéáal`xyidoiicre §§¥©§¨¦
milrad ,odkl ozip `lïéNBòea.äøeîz`vnpy xg`l la`úéáa ¦§¨§¥

ïéNBò ïéà ,ïäkäeaïåék ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äøeîz ©Ÿ¥¥¦§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¨
àaLxekadéãéìdïäkaeyïéNBò ïéàea.äøeîz:`xnbd zyxtn ¤¨¦¥Ÿ¥¥¦§¨

xfrl` oa oerny iax ixac `ldeðééäixack,àn÷ àpzxn`y ©§©¨©¨
.ea xinn epi` odkd cil xekad ribdy xg`lyéàîdna ok m` - ©

,ewlgpøîà÷ éëä åàìxekadyky ,`nw `pz xn` jk `l m`d - ¨¨¦¨¨©
`vnpúéáadàeä ïäk[odkd-]äNBòeaìòa ïéàå ,äøeîz §¥Ÿ¥¤§¨§¥©©

ezeyxa xekad clepy [milrad-]äNBòea,äøeîzzrcl eli`e ¤§¨
odkd `le milrad `l odk cil ribdy xg`l xfrl` oa oerny iax

.ea mixinnàîìà`nw `pz zhiyly gken ok m` -ïäkì déì úéà ©§¨¦¥©Ÿ¥
déåeâa äéiëæ`edy xn`y ongp axe ,ea xinn `ed okle ,eiiga [ea-] §¦¨§©¥

.xfrl` oa oerny iaxk xaeq deab oenn
:`xnbd dgec(àáé÷ò éáø àä éøåð ïá ïðçåé éáø àä àéù÷) àìŸ

`l` ,xfrl` oa oerny iaxe `nw `pz ewlgp ongp ax ixaca
.['éâìôéî à÷ ïéúéðúîã àáé÷ò éaøå éøeð ïa ïðçBé éaøã àzâeìôa]¦§§¨§©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨§©§¦¦¨¦§§¦

oa opgei iaxk xaeq `nw `pzyxg`l xekaa mixinn mipdkdy ixep
mpi`y `aiwr iaxk xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,mcil ribdy

.mzeyxa dlg `l ezyecwy meyn ea mixinn
lirl d`aedy dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f)oixken xeka' ,

:'hegye ig men lrae ,ig mz eze`eðL àì ,àcñç áø øîàdpyna ¨©©¦§¨Ÿ¨
,minz `edyk exkenl odkl xzenyàlàaïäkexkenyïäëì,xg` ¤¨Ÿ¥§Ÿ¥

øeñà ìàøNéì ïäk ìáàe .exkenlàîòè éàî,df xeqi` lyàîìc £¨Ÿ¥§¦§¨¥¨©©£¨¦§¨
íëçì éèîîe àîeî déa éãLå ìàøNé ìéæàl`xyi jli `ny - ¨¦¦§¨¥§¨¥¥¨©§¥¤¨¨

,dlik`a el epxiziy ick mkgl epkileie el clepy xekaa men lihie
øîBàå[xn`ie-],Bì.Bîeîa ïäk éì ïúð äæ øBëax`ean oky §¥§¤¨©¦Ÿ¥§

zexekaa dpyna(.cl)`l` dlik`a xekad z` xizn men oi`y
lr jka exare micia mend z` ea elihd m` la` ,eil`n ea ltpyk
,dlik`a df men exizi `ly minkg eqpw ,miycwa men zlhd xeqi`
.ezenza didy enk uega miycw zlik`e zhigy xeqi` ea x`yie

dkd oi`elihdl mipdk ecygpy itl ,eil`n ltp mendy xnel on`p o
eaixwdl ekxhvi `ly ick ,eil`n ltpy xnele xwyle men ea
ea lihdl ceyg epi` l`xyi la` .oileaba elke`l elkeie gafnl

exq` jk meyne .eil`n ltp mendy xnel on`p `ed ok lre ,men
yi el epxkni m` oky ,l`xyil xekad z` xeknl odkd lr minkg
odkd zeyxa eil`n ltpy el xn`ie ,men l`xyid ea lihiy yeygl
.xekad z` el xizie mkgd epin`ie .micia dyrp `le ,exkny mcew

:df mrh `xnbd dgecéëä íëç éøL éîeodkd oi`y df ote`a ike - ¦¨¥¨¨¨¦
,xekad z` mkgd el xizi enrøBëa ïéàBø ïéà ,áø øîà àäå§¨¨©©¥¦§

ìàøNéì,men ea yi m`d ewceal ickïk íà àlàdïäkepevxay §¦§¨¥¤¨¦¥Ÿ¥
xekad z` el zzl`vnp,Bnòxizp m`y yeygl yi ok `l m`y ¦

.envra eplk`i `l` odkl eppzi `l dlik`a xekad z` l`xyil
ltp mendy xn`ie xwyie men ea lihiy yeygl oi` aey ok m`e
odkd oi` m` el edexizi `l ixdy ,el exkny odkd zeyxa eil`n

.enr
`l` :xen`d xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥

c àîòè eðééä ,òLBäé áøcxeknllìàøNéxekad z`éðtî ,øeñà §©§ª©©§©£¨§¦§¨¥¨¦§¥
L`ed.úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpriiql odkl xeq`y ¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

oxeba l`xyiljka yie ,dnexz el oziy ick d`eazd zk`lna
cera ,ezcear xkyk dlhep `edy xacd d`xp oky ,'d lelig meyn
,dpedk zepzn lka bdep df xeqi`e .dpzna dpzil dzeiv dxezdy
mzq oky ,xekad z` l`xyil xeknl odkd lr exq` s` jk meyne
oizndl gweld jixv elke`l icky meyn lefa xknp dfd onfa xeka
lifen `edy d`xp l`xyil exken odkdyke ,men ea letiy cr enr
,excra el cleedl micizry zexekad z` el oziy ick xignd z` el

.dpzn zxeza el mipzip mpi`e mxeara mlyn eli`k `ed ixde
:xen`d xeqi`d lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdàøèeæ øî©§¨

òìwéà[oncfd-]éáì[zial-]déì eøîà .éLà áø,ziad ipaíBòèì ¦§©§¥©©¥¨§¥¦§
éãéî øî.[dn xac eppec` mrhi-]àøNéa dén÷ì eúééàe`iad - ©¦¦©§§©¥¦§¨

e ,xya eiptlìBëéì ,déì eøîà[lk`i-]øîdf xyac`edéøáéî- ¨§¥¥©§¦§¥
,sebl `ixac íeMîxyaàøëeá[xeka-].àeäxn mze` l`y ¦¦§¨

:`xhefàðîàä eëì.mipdk mkpi` ixde ,df xeka mkl oipn -eøîà §¨§¨¨§
ïì ïaæc ,déì[epl xkn-]ïäk éðBìtl`xyin elaiwy ,df xeka ¥§©¥¨§¦Ÿ¥
.dpedk zpznaeäì øîà,`xhef xn [mdl-]eëì àøéáñ àìike - ¨©§Ÿ§¦¨§
mixaeq mkpi`àä[dn z`-]òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ¨§¨©©¨§¥§©§ª©

xeka l`xyil xeknl odkl xeq`yL éðtî`edïäëk äàøp ¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥
,déì eøîà .úBðøbä úéáa òéiñîäok`ïì àøéáñ àìxeqi` yiy ©§©¥©§¥©§¨¨§¥Ÿ§¦¨¨

meyn ,xacaïðéðáæ à÷ ïaæéî ïðàcxekad z` odkdn epipw ixdy - ©£¨¦§¨¨©§¦©
z` cizra el ozipy icka dpzna eze` eplaiw `le ,ezxenz epnlye

.epizexekaeäì øîà,`xhef xnåikïðúcä eëì àøéáñ àìdpyna ¨©§§Ÿ§¦¨§¨¦§©
zexekaa(:ek),ìtèéì áéiç ìàøNé änk ãò[gexhl-]alecib ©©¨¦§¨¥©¨¦©¥§

døBëa,odkl eppziy mcew excra clepyadnda xekaäwccr §¦©¨
ìLíéL,ezciln meiáednda xekaäqbcríBé íéMîç.ezciln §Ÿ¦¦©¨£¦¦
åelit`Bì øîà íà,l`xyil odkdBpîæ CBúa éì eäðz-jeza ©¦¨©§¥¦§§©

,ea gxh` ip`e ezpizpl minkg erawy xen`d onfdàì äæ éøä£¥¤Ÿ
Bì epðzé.df onf xeariy críòh äî ,úLL áø øîàåel xeq` ¦§¤§¨©©¥¤©©©

,onfd jeza odkl xekad z` zzlúéáa òéiñîä ïäëk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥
.úBðøbä`ed ixd eizepefnne elecib gxehn exhet odkdy jka oky ©§¨

.xekad z` el oziy ick ok dyer `edy d`xpe ,l`xyil riiqn
déì eøîà,iy` ax ly ezia ipaàúléî àçëBî íúäxacd gken - ¨§¥¨¨§¨¦§¨

meyn ,xekaa letihn exhety jka l`xyid cia riiqn odkdy
la` .df gxehn elivn `ed cinyïðéðáæ à÷ ïaæî àëäz` epipw - ¨¨¦§¨¨©§¦©

.melk epicia odkd riiq `le ,ezxenz epnliye odkdn xekad
:xg` gqepa ef daeyz d`ian `xnbdìdéì eøîà ,øçà ïBLipa ¨©¥¨§¥

,`xhef xnl iy` ax ly eziaéîc áéäé àì àëäl`xyid ozep `l - ¨¨Ÿ¨¦§¥
,mpga el riiqn `ed ixde ,onfd jeza xekaa lthiy ick odkl minc

la`àëä`ld l`xyil ezxiknaéîc áéäé à÷l`xyid ozep - ¨¨¨¨¦§¥
xekad inc z` odkl.odkdn daeh mey lawn epi`e ,úøîà éàî©¨§©

jka `ed reiqdycøBëa déì éåä éëc ïäk øáñc ,déab ïäk ìéæBî¦Ÿ¥©¥§¨©Ÿ¥§¦¨¥¥§
éìäéð áéäé àðéøçàmeyn lefa xekad z` odkd el xekni `ny - ©£¦¨¨¦¦£¦

zexeka cizra il ozi xekad xign z` el life`y ici lry xeaqiy
,el ecleeiy mixg`àìmeyn ,ok dyri odkdy xazqn÷éqîc Ÿ§©¦

dézòcà,ezrca ayegy - ©©§¥

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

oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

íúá íìåòìdvega xekaa Ð miign odk dia ikfc i`dc .ongp axl `iyw `le Ð

minlyc `inece .ycwnd zia onfa elit` i`w daxwdl e`l dinzqc ,opiwqr ux`l

.i`w daxwdl e`l Ð dinzq la` ,diaexw`l ivn Ð dil iziin i`c ,`edéáøå
àéä ïåòîùmininz zexeka e`a m` :(`,`k) "miycw el`" wxta onwl xn`c Ð

,oi` Ð e`a m` .eaxwi Ð ux`l dvegn

.`l Ð dligzkléðú÷ íùàå úàèçã àéîåã
.ixiinw mininza Ð "my`e z`hg" i`de Ð

la` odiiga mipdkd oda oikef oi` :ipzwc

daxwd ipaa `nl` ,oikef Ð dhigy xg`l

.opiwqréàðúë àîéìxekaa odk ikf i` Ð

.`l i` ,ycwnd zia onfa miign mzåàì éàî
øîà÷ éëäepi` odk ziaa :`nw `pz Ð

ici lr `l` milra ici lr dxenz dyer

diikf dil zi`c ,ea xinn odk la` ,odk

.diebaàìixep oa opgei iaxc `zbelta Ð

`d `idde .ibltin `w oizipznc `aiwr iaxe

`pz xn`we ,ux`l dvega xekaa `pniwe`

`dc ,ecil `ayn dxenz ea dyer odk :`nw

Ð daxwdl e`l dinzqc ,miign dia ikf

,`aiwr iaxk oerny iaxe .ixep oa opgei iaxk

epi` Ð dieeba diikf dil zi`c ab lr s`c

,`yiwdn dil `wtpc ,eci lr dxenz dyer

eilr dlg dyecw okid oizipzna yxtnck

odkde ,l`xyic dxenz dyer :xg` oipr .'ek

.df `le df `l dxenz dyer epi`ïåòîù éáø
'åë øæòìà ïái`n ,l`xyie odk dfe df Ð

xn`wc i`dc :ediipia `ki` ongp axc e`l

zi`c ,dxenz dyer epi` odk lv` `nw `pz

oerny iaxe ,ongp axk Ð dieeba diikf dia

zil `nlr ilekc ,`l .ongp axc dil zil Ð

`kde ,`ilrn xekaa ongp axc edl

`aiwr iaxe ixep oa opgei iaxc `zbelta

xn` ikdle .ux`l dvega xekaae ,ibilt

iaxe ,dxenz ea dyer oi` odkc `nw `pz

:`pixg` `pyil .`aiwr iaxk Ð oerny

dyer epi` ,odk lv` xeka ,i`pzk `nil

:ikd ixn`e .odk `le l`xyi `l dxenz

oiafn Ð ipeaf `d ,xnin `lc `ed Ð xnin

`ay oeik :xne` xfrl` xa oerny iax .dil

,xnelk .dxenz dyer epi` dfe df Ð odk cil

`pz lkc .dil oiafn ivn `l ipeaf elit`c

axc e`l i`n .iz`w `zlin iiethl `xza

axc dil zi` `nw `pzc ,ediipia `ki` ongp

.ongp axc dil zil xfrl` iaxe ongpåðù àì
ïäëì ïäë àìà.minz exkenl leki Ðøåëá

åîåîá ïäë éì ïúð äæodkl odk la` Ð

xeka `iand odkc .ikd xninl `kil

ltpy micr `iadl jixv ,mkgl eze`xdl

zexekaa opixn`c .eil`n men eze` ea

lk :(`,dl) "oiycwend ileqt lk" wxta

irex Ð mc` icia `al oie`xd oinen

mpi` Ð mipdk irex ,mipn`p l`xyi

.zexekad lr mipdk ecygpc ,mipn`péîå
éëä íëç éøùenr odk `la l`xyil xekad z` mkg ixy ine ,reaw men ied elit` Ðåîò ïäë ïë íà àìà ?ied `lc ,`ed reaw meny df rciyk `nyc Ð

diadic odk `edd il izii` :dil opixn`c ,"enena odk il ozp df xeka" xninl ivn `le ,dicda odk opira jkld .odkc dlifbl yiig `le ,dil lik` Ð uega miycw

.odk dil aidi ok m` `l` ,xekad dil opixy `l Ð dil izii` `lc dnk lkc ,jløåñà ìàøùéã àîòè åðééämz xeka mzqc meyn ,odkd on mz xeka zepwl Ð

diiedyl gwel irac ,lefa xknp dfd onfael epziy ick ,xnrle zexfl ,zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xp l`xyi iab lifenc odk i`d ded jklid .mneiy cr

ecleeiy zexeka ,dil aizilc ikid ik ,l`xyil lifen ikd meync ifgin inp odk i`de .zexiky zxeza dnexzl liwyc o`nk ifgnc ,myd lelig iede .zenexzd

.excra eléøáîã øî ìåëéì.xyad x`yn lek`l d`ixa xeka xyay Ðàä åëì àðîmkl epzp in Ð?!mipdk mkpi` `dåëì àøéáñ àìåzepwl xeq`c Ð

.riiqnd odkk d`xpe ,ekiiab lifen `nlc ,odkn xeka xyaïðéðáæ ïáæéî.dpzna ol aidi `l `dc ,riiqnl yginl `kile Ðìôèéìmcew ,elcbl ea gexhl Ð

.odkl eppziyòééñîä ïäëë.el eppziy cala ,ea gexhln elivny ,reiq ied `zydc Ðàúìéî àçëåîcin ixdy .`ed riiqn `dc Ðgxehd on elivn

.zepefndeìéæåî àîìã úøîà éàîik ,odk Ð.xg` odkl `le ocic zexeka dil aizipc ikidàì.ikd ciar Ðäéúòãà ÷éñîã
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éáøå,`nrhe .`l Ð dligzkl la` Ð eaxwi mininz e`a m` xn`c `id oerny

`l caric elit`c :xn`e ,bilt `aiwr iaxe .mnewna dqpxt mdl yic meyn

xyrnl dnda xyrne ,dnda xyrnl xeka ywzi`c meyn ,`nrh yxtne .eaxwi

.'ek xyrne xeka s` Ð l`xyi ux`l ux`l dvegn `a epi` obc xyrn dn .obc

,`aiwr iaxk `nwe` `l i`n` :xn`z m`e

iaxlc :xnel yie ?epenn ith ied diciclc

.minlyc `inec jk lk `ied `l `aiwràì
`aiwr iaxe ixep oa opgei iaxc `zbelta

`pniwe` `edde ,xnelk Ð ibltnw oizipznc

.ux`l dveg xekaa

àîìãne `nen dia icye l`xyi lif`ihn

xeka xn`e [mkgl] (dixagl) dil

i`n :xn`z m`e Ð enena odk il ozp df

cin mend wtpc oeik ,dil exy `l `de ?jka

lr mipdkd ecygp ixdy Ð micr `la odk

odk il ozp" ,xn`w ikdc :xnel yie !df

m`e ."eil`n men ea ltp icic inwe ,enena

icye l`xyi lif` `nlc yiig ikid :xn`z

,jk lr l`xyi ecygp `l ixde ?`nen dia

cia xekac :(`,dl) zexekaa opixn`ck

`ed mipdkc ,eilr oipn`p lkd Ð l`xyi

oi`e !iciyg `l l`xyi la` ,inen` iciygc

eteqc `kid ,xeka i`cea ilin ipdc xnel

`dc ,el `le `heg l`xyi oi`c ,odkl epzil

xn` (a,dl my) "oiycwend ileqt lk" wxta

!eilr oicirn eilra :xeka wtq iab ongp ax

mz didyk ilin ipdc ,inc `lc :xnel yie

,men ea lihdl `xi f` Ð l`xyi cia dligz

hnydl el oi`c ,ezeyxa clepy xg`n

ozpy zelzl el yic ,`kd la` .xac meya

d`xpe .eilr ecygl yi Ð enena odkd el

lif` `nlc :xg` oipra xnel dvx `l jklc

,mkgl ed`xne `nen dia icye l`xyi

"il epzp odk" xn`i `le ,ltp envrnc xn`e

edecygi `nlc ,ciar `l `peeb i`dkc Ð

e`iadle eilr gexhl el dn :xnele ,eilr

`de :jixte ?`ed dicic e`lc oeik ,mkgl

`l` l`xyil xeka oi`ex oi` dcedi ax xn`

envrl epakri `ny ,mrhde .enr odk ok m`

Ð odkd `iadl jixvc oeike .odkl eppzi `le

,"enena odk epzp df xeka" xn` ivn `l

odk `edd (dii`x) izii` :dil opixn`c

`l Ð dil izii` `lc dnk lkc ,jl `adic

.xekad dil opixy

ïåùìepiid i"yxodkk d`xpc `nrh

zelibxc Ð zepxbd ziaa riiqnd

ick ,[l`xyi] iab lifenc xeka xkenc `ed

xeq`c oky lke ,zxg` mrt xeka el oziy

xn` m`y xdfil jixve .dpzna elawl

el xn` m` ,"df xeka jlid" odkl l`xyi

iptn ,elawl xeq` f` Ð "`di jly" odkd

.zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xpy
xn`py
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxenz(iying meil)

:`xnbd zvxznàì ,ééaà øîàe ,ongp ax lr myn dywíìBòì ¨©©©¥Ÿ§¨
xaecnå ,íúamle`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl cner epi`y §¨§¦§§¨¨¨¤

åk `ziixadøîàc .àéä ïBòîL éaøoldl dpyna oerny iax(.`k), §©¦¦§¦§¨©
,ux`l uega zexekaeàa íàmdyk l`xyi ux`leáøwé ,ïéîéîz ¦¨§¦¦¦¨§

letiy cr mnewna ex`yi `l` ,me`iai `l dligzkl la` ,gafnl
oenn md ixd daxwdl micner mpi`y xg`ne .my elk`ie men mda
md milw miycwy xaeqd ililbd iqei iax zhiyl ,odkd milrad
zexekaa `l` deab oenn mdy ongp ax xn` `le .milra oenn

.daxwdl micnerd l`xyi ux`a
:epizpynn ongp ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,dpyna epipy ¥¦¥

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà,`aiwr iaxløîéî Bðéà íà él äî ¨©©¦¨¨¤¦©¦¦¥¥¦
íLàå úàhça,xeka lr `id di`x dneéøäLmipdkd oi`y dn §©¨§¨¨¤£¥

y meyn `ed mda mixinn,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéàj`m`døîàzok ¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©
mbL øBëaamdïéëfea.åéiça:`xnbd zxxan,ïðé÷ñò éàîa ©§¤¨¦§©¨§©©§¦©

àîéìéàaxeka,íeî ìòadywi `ldàäxekaaúàhçc àéîec ¦¥¨¦©©¨§¨§©¨
øîà÷ íLàåmy`e z`hg ixde ,ea mikef mipdkdy opgei iax §¨¥¨¨©

xn`y jkn oky ,daxwdl miie`xe mininz i`cea md xikfdy
mikef mzhigy xg`ly rnyn ,'mdiiga mda oikf oi`' mdilr
.dlik` zekf mey odkl oi` men ilra zepaxwae ,mzlik`a mipdkd

åàì àlà[i`ce-]axekaíz,ixep oa opgei iax xaicéðz÷åeilr ¤¨¨¦¨§¨¨¥
mipdkdy,åéiça Ba ïéëæ.ongp ax ixack `le ¨¦§©¨

:`xnbd zvxznéîð àä ,àðéáø øîàixep oa opgei iax ixac mb - ¨©©¦¨¨©¦
mixen`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl dligzkl cner epi`y ¦§§¨¨¨¤

åk dpyndøîàc ,àéä ïBòîL éaøcarica wxyíéîéîz eàa íà §©¦¦§¦§¨©¦¨§¦¦
,eáøwé.odkd oenn md ok meyne ¦¨§

:mi`pz zwelgna ongp ax ixac z` dlez `xnbdéàpúk àîéì- ¥¨§©¨¥
epipy oky .mi`pz zwelgna miielz ongp ax ixacy xnel yi m`d

,`ziixaaøBëa`vnp `edy onf lkíéìòaä úéáal`xyidoiicre §§¥©§¨¦
milrad ,odkl ozip `lïéNBòea.äøeîz`vnpy xg`l la`úéáa ¦§¨§¥

ïéNBò ïéà ,ïäkäeaïåék ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äøeîz ©Ÿ¥¥¦§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¨
àaLxekadéãéìdïäkaeyïéNBò ïéàea.äøeîz:`xnbd zyxtn ¤¨¦¥Ÿ¥¥¦§¨

xfrl` oa oerny iax ixac `ldeðééäixack,àn÷ àpzxn`y ©§©¨©¨
.ea xinn epi` odkd cil xekad ribdy xg`lyéàîdna ok m` - ©

,ewlgpøîà÷ éëä åàìxekadyky ,`nw `pz xn` jk `l m`d - ¨¨¦¨¨©
`vnpúéáadàeä ïäk[odkd-]äNBòeaìòa ïéàå ,äøeîz §¥Ÿ¥¤§¨§¥©©

ezeyxa xekad clepy [milrad-]äNBòea,äøeîzzrcl eli`e ¤§¨
odkd `le milrad `l odk cil ribdy xg`l xfrl` oa oerny iax

.ea mixinnàîìà`nw `pz zhiyly gken ok m` -ïäkì déì úéà ©§¨¦¥©Ÿ¥
déåeâa äéiëæ`edy xn`y ongp axe ,ea xinn `ed okle ,eiiga [ea-] §¦¨§©¥

.xfrl` oa oerny iaxk xaeq deab oenn
:`xnbd dgec(àáé÷ò éáø àä éøåð ïá ïðçåé éáø àä àéù÷) àìŸ

`l` ,xfrl` oa oerny iaxe `nw `pz ewlgp ongp ax ixaca
.['éâìôéî à÷ ïéúéðúîã àáé÷ò éaøå éøeð ïa ïðçBé éaøã àzâeìôa]¦§§¨§©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨§©§¦¦¨¦§§¦

oa opgei iaxk xaeq `nw `pzyxg`l xekaa mixinn mipdkdy ixep
mpi`y `aiwr iaxk xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,mcil ribdy

.mzeyxa dlg `l ezyecwy meyn ea mixinn
lirl d`aedy dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f)oixken xeka' ,

:'hegye ig men lrae ,ig mz eze`eðL àì ,àcñç áø øîàdpyna ¨©©¦§¨Ÿ¨
,minz `edyk exkenl odkl xzenyàlàaïäkexkenyïäëì,xg` ¤¨Ÿ¥§Ÿ¥

øeñà ìàøNéì ïäk ìáàe .exkenlàîòè éàî,df xeqi` lyàîìc £¨Ÿ¥§¦§¨¥¨©©£¨¦§¨
íëçì éèîîe àîeî déa éãLå ìàøNé ìéæàl`xyi jli `ny - ¨¦¦§¨¥§¨¥¥¨©§¥¤¨¨

,dlik`a el epxiziy ick mkgl epkileie el clepy xekaa men lihie
øîBàå[xn`ie-],Bì.Bîeîa ïäk éì ïúð äæ øBëax`ean oky §¥§¤¨©¦Ÿ¥§

zexekaa dpyna(.cl)`l` dlik`a xekad z` xizn men oi`y
lr jka exare micia mend z` ea elihd m` la` ,eil`n ea ltpyk
,dlik`a df men exizi `ly minkg eqpw ,miycwa men zlhd xeqi`
.ezenza didy enk uega miycw zlik`e zhigy xeqi` ea x`yie

dkd oi`elihdl mipdk ecygpy itl ,eil`n ltp mendy xnel on`p o
eaixwdl ekxhvi `ly ick ,eil`n ltpy xnele xwyle men ea
ea lihdl ceyg epi` l`xyi la` .oileaba elke`l elkeie gafnl

exq` jk meyne .eil`n ltp mendy xnel on`p `ed ok lre ,men
yi el epxkni m` oky ,l`xyil xekad z` xeknl odkd lr minkg
odkd zeyxa eil`n ltpy el xn`ie ,men l`xyid ea lihiy yeygl
.xekad z` el xizie mkgd epin`ie .micia dyrp `le ,exkny mcew

:df mrh `xnbd dgecéëä íëç éøL éîeodkd oi`y df ote`a ike - ¦¨¥¨¨¨¦
,xekad z` mkgd el xizi enrøBëa ïéàBø ïéà ,áø øîà àäå§¨¨©©¥¦§

ìàøNéì,men ea yi m`d ewceal ickïk íà àlàdïäkepevxay §¦§¨¥¤¨¦¥Ÿ¥
xekad z` el zzl`vnp,Bnòxizp m`y yeygl yi ok `l m`y ¦

.envra eplk`i `l` odkl eppzi `l dlik`a xekad z` l`xyil
ltp mendy xn`ie xwyie men ea lihiy yeygl oi` aey ok m`e
odkd oi` m` el edexizi `l ixdy ,el exkny odkd zeyxa eil`n

.enr
`l` :xen`d xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥

c àîòè eðééä ,òLBäé áøcxeknllìàøNéxekad z`éðtî ,øeñà §©§ª©©§©£¨§¦§¨¥¨¦§¥
L`ed.úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpriiql odkl xeq`y ¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

oxeba l`xyiljka yie ,dnexz el oziy ick d`eazd zk`lna
cera ,ezcear xkyk dlhep `edy xacd d`xp oky ,'d lelig meyn
,dpedk zepzn lka bdep df xeqi`e .dpzna dpzil dzeiv dxezdy
mzq oky ,xekad z` l`xyil xeknl odkd lr exq` s` jk meyne
oizndl gweld jixv elke`l icky meyn lefa xknp dfd onfa xeka
lifen `edy d`xp l`xyil exken odkdyke ,men ea letiy cr enr
,excra el cleedl micizry zexekad z` el oziy ick xignd z` el

.dpzn zxeza el mipzip mpi`e mxeara mlyn eli`k `ed ixde
:xen`d xeqi`d lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdàøèeæ øî©§¨

òìwéà[oncfd-]éáì[zial-]déì eøîà .éLà áø,ziad ipaíBòèì ¦§©§¥©©¥¨§¥¦§
éãéî øî.[dn xac eppec` mrhi-]àøNéa dén÷ì eúééàe`iad - ©¦¦©§§©¥¦§¨

e ,xya eiptlìBëéì ,déì eøîà[lk`i-]øîdf xyac`edéøáéî- ¨§¥¥©§¦§¥
,sebl `ixac íeMîxyaàøëeá[xeka-].àeäxn mze` l`y ¦¦§¨

:`xhefàðîàä eëì.mipdk mkpi` ixde ,df xeka mkl oipn -eøîà §¨§¨¨§
ïì ïaæc ,déì[epl xkn-]ïäk éðBìtl`xyin elaiwy ,df xeka ¥§©¥¨§¦Ÿ¥
.dpedk zpznaeäì øîà,`xhef xn [mdl-]eëì àøéáñ àìike - ¨©§Ÿ§¦¨§
mixaeq mkpi`àä[dn z`-]òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ¨§¨©©¨§¥§©§ª©

xeka l`xyil xeknl odkl xeq`yL éðtî`edïäëk äàøp ¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥
,déì eøîà .úBðøbä úéáa òéiñîäok`ïì àøéáñ àìxeqi` yiy ©§©¥©§¥©§¨¨§¥Ÿ§¦¨¨

meyn ,xacaïðéðáæ à÷ ïaæéî ïðàcxekad z` odkdn epipw ixdy - ©£¨¦§¨¨©§¦©
z` cizra el ozipy icka dpzna eze` eplaiw `le ,ezxenz epnlye

.epizexekaeäì øîà,`xhef xnåikïðúcä eëì àøéáñ àìdpyna ¨©§§Ÿ§¦¨§¨¦§©
zexekaa(:ek),ìtèéì áéiç ìàøNé änk ãò[gexhl-]alecib ©©¨¦§¨¥©¨¦©¥§

døBëa,odkl eppziy mcew excra clepyadnda xekaäwccr §¦©¨
ìLíéL,ezciln meiáednda xekaäqbcríBé íéMîç.ezciln §Ÿ¦¦©¨£¦¦
åelit`Bì øîà íà,l`xyil odkdBpîæ CBúa éì eäðz-jeza ©¦¨©§¥¦§§©

,ea gxh` ip`e ezpizpl minkg erawy xen`d onfdàì äæ éøä£¥¤Ÿ
Bì epðzé.df onf xeariy críòh äî ,úLL áø øîàåel xeq` ¦§¤§¨©©¥¤©©©

,onfd jeza odkl xekad z` zzlúéáa òéiñîä ïäëk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥
.úBðøbä`ed ixd eizepefnne elecib gxehn exhet odkdy jka oky ©§¨

.xekad z` el oziy ick ok dyer `edy d`xpe ,l`xyil riiqn
déì eøîà,iy` ax ly ezia ipaàúléî àçëBî íúäxacd gken - ¨§¥¨¨§¨¦§¨

meyn ,xekaa letihn exhety jka l`xyid cia riiqn odkdy
la` .df gxehn elivn `ed cinyïðéðáæ à÷ ïaæî àëäz` epipw - ¨¨¦§¨¨©§¦©

.melk epicia odkd riiq `le ,ezxenz epnliye odkdn xekad
:xg` gqepa ef daeyz d`ian `xnbdìdéì eøîà ,øçà ïBLipa ¨©¥¨§¥

,`xhef xnl iy` ax ly eziaéîc áéäé àì àëäl`xyid ozep `l - ¨¨Ÿ¨¦§¥
,mpga el riiqn `ed ixde ,onfd jeza xekaa lthiy ick odkl minc

la`àëä`ld l`xyil ezxiknaéîc áéäé à÷l`xyid ozep - ¨¨¨¨¦§¥
xekad inc z` odkl.odkdn daeh mey lawn epi`e ,úøîà éàî©¨§©

jka `ed reiqdycøBëa déì éåä éëc ïäk øáñc ,déab ïäk ìéæBî¦Ÿ¥©¥§¨©Ÿ¥§¦¨¥¥§
éìäéð áéäé àðéøçàmeyn lefa xekad z` odkd el xekni `ny - ©£¦¨¨¦¦£¦

zexeka cizra il ozi xekad xign z` el life`y ici lry xeaqiy
,el ecleeiy mixg`àìmeyn ,ok dyri odkdy xazqn÷éqîc Ÿ§©¦

dézòcà,ezrca ayegy - ©©§¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dxenz(iyiy meil)

àøwî áè àðéöeadlecb zrlc ipt lr eiykr dphw zrlc dticr - ¦¨¨¦¨¨
envrl odkd xne` ok enky ,`ed lyn jxce .cizra ribz m` wtqy
zvwn lr xzeel `le xekad inc lk z` eiykr lawl il sicr
zexeka daxd law` `ny wtqd meyn mdilr xzeel xy`n ,eincn
dzr mdl life`y elit` mdizexeka z` il epzi `l `ny ik ,cizra

.xekad xign z`

äðùî

,mixtd on mi`ad mdn yi ,dxedh dnda ipin lkn mi`a zepaxw
zepaxw yi ok enk .mifird on mi`ad yie miyakd on mi`ad yie
oicy epizpyn drinyne .zeawpn mi`ad yie ,mixkfn mi`ad
lr dxenz zyecw zqtzp oke ,el` zepaxw ipin lka xn`p dxenz
xg` oin lr oaxw ly cg` oin mixinnyk s`e ,oileg zenda ipin lk
dxenzde 'eze` xini `le eptilgi `l' xeqi` lr mixaer oileg ly

.dlg
ïî ïéøéîîzendaìò ïàväzendaå ,ø÷aämixinn okïîzenda §¦¦¦©Ÿ©©¨¨§¦
ìò ø÷aäzendaå .ïàvämixinn okïîe ,íéfòä ìò íéNákä ïî ©¨¨©©Ÿ§¦©§¨¦©¨¦¦¦

.íéNákä ìò íéfòämixinn ok enkïîzendadìò íéøëfä ¨¦¦©©§¨¦¦©§¨¦©
.íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe ,úBá÷pämixaer el` zexenz lk lre ©§¥¦©§¥©©§¨¦

zyecwa dxenzd zycwzne ,'eze` xini `le eptilgi `l' ly e`la
.gafn

mixinnïîdadzeníéîéîzädaxwdl miie`xdìòzendaéìòa ¦©§¦¦©©£¥
ïéîeîmixinn oke ,daxwdl miie`x mpi`yïîzendaïéîeî éìòa ¦¦©£¥¦

.íéîéîzä ìòdnn `ed df oic xewneøîàpL(i fk `xwie)epôéìçé àì' ©©§¦¦¤¤¡©Ÿ©£¦¤
,áBèa òø Bà òøa áBè ,BúBà øéîé àìådndA xini xnd m`e §Ÿ¨¦§¨©§§¦¨¥¨¦§¥¨

.'WcT didi FzxEnzE `Ed dide dndaAminz `id 'aeh' zernyne ¦§¥¨§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
itle ,daxwdn iegcd men lra `id 'rx' zernyne ,daxwdl ie`xd
,dninz oileg znda lr men lra oaxw zxenz `id 'rxa aeh' df
.men zlra oileg znda lr minz oaxw zxenz `id 'aeha rx'e

'òøa áBè' eäæéàåmd el` ,dxenz oica xen`díãwL ïéîeî éìòa §¥¤§¨©£¥¦¤¨©
ïîeî úà ïLéc÷äwxe ,mininz eid gafnl meyicwdy dryay - ¤§¥¨¤¨

,dxenz oic bdep el` minen ilraa `weece .men mda ltp okn xg`l
,mda mixinn oi` mze` eyicwdy mcew men mda ltp m` la`

.llk oaxw zyecw mdilr dlg `ly meyn

àøîâ

.epizpyna mix`eand mipicd lkl miaezkdn xewn d`ian `xnbd
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîipin lkn mixinny epl oipn - §¨¨¥¦¥

zendaa mixinn `l la` ,oileg zenda ipin lk lr zepaxw
df oic :`xnbd daiyn .men mda ltpy xg`l gafnl eycwedy

.`ziixaa z`aend dyxcdn exewn,ïðaø eðúcdnnxn`py §¨©¨¨
xini xnd m`e' dxenz zyxta'äîäáa äîäaipin lk rnyn §¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨

,dndae,ïàvä ìò ø÷aä ïîe ,ø÷aä ìò ïàvä ïî ïéøéînL ïàkî¦¨¤§¦¦¦©Ÿ©©¨¨¦©¨¨©©Ÿ
ìò íéøëfä ïîe ,íéNákä ìò íéfòä ïîe ,íéfòä ìò íéNákä ïî¦©§¨¦©¨¦¦¦¨¦¦©©§¨¦¦©§¨¦©
,íéîéîzä ìò ïéîeî éìòa ïîe ,íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe ,úBá÷pä©§¥¦©§¥©©§¨¦¦©£¥¦©©§¦¦

ìBëé .ïéîeî éìòa ìò íéîéîzä ïîelr men ilra zepaxwn exini ¦©§¦¦©©£¥¦¨
zeninz oileg zendaeléôàm`íã÷díeîzepaxwd ly £¦¨©

Bà òøa áBè ,BúBà øéîé àìå epôéìçé àì' øîBì ãeîìz ,ïLéc÷äì§¤§¥¨©§©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨
'òøa áBè' eäæéàå ,'áBèa òøzepaxw lr mininz oileg eyexity ©§§¥¤§¨

`weec el` ,men ilra,ïîeî úà ïLéc÷ä íãwL ïéîeî éìòa`le ©£¥¦¤¨©¤§¥¨¤¨
.eycwedy iptl men mda ltpy

:`ziixad ixac seqay dyxcd z` zyxtn `xnbdàãeîìz éàî©©§¨
ote`a `weec men lraa mixinny xen`d aezkdn micnl ji` -

.enen z` eycwd mcwyàø÷ àîéð ,ééaà øîàel ic did `ld - ¨©©©¥¥¨§¨
xnel aezkl,'Ba òø Bà òøa áBè BúBà øéîé àìå epôéìçé àì'Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨©

oaxwa oia oileg ly men lra xini `ly 'ea rx'n rnzyn dide
.men lra oaxwa oiae minzàðéøçà 'áBèa'[ipyd-],él änìdnle §©£¦¨¨¨¦

`l` .'ea rx' `le 'aeha rx' azkpdpéî òîLdfn gikedl yi §©¦¨
didy men lra `weecyBøwéòî áBèxg`l wxe [ezligza-] ¥¦¨

men ea ltp ycwedy,äøeîz äNBòla`Bøwéòî òølra dyrpy ¤§¨©¥¦¨
ycwedy iptl men.äøeîz äNBò ïéà¥¤§¨

miaxnd mixezi ipy df aezka yiy `ax zhiy z` d`ian `xnbd
:mixac ipyéøzééî éøezéé áBè eäééååøz ,øîà àáø'aeha' ipy - ¨¨¨©©§©§©¥§©§¥

,mixzein df aezka exn`pyàø÷ áBzëð ïk íàel did ixdy - ¦¥¦§§¨
aezkl,'Ba òø Bà ,òøa BúBà øéîé àìå epôéìçé àì'eze`' oky Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨©

,rx oileg lr aeh oaxwa yxtzn 'rxagxkda 'ea rx' `linne
,aeh oilega rx oaxw lr yxtzneázëîì él änì[aezkl-] ¨¨¦§¦§©

eäééåøz[ipy-]'áBè'.'aeha rxe rxa aeh' ,el``l`'áBè' ãç`a ©§©§©
y eprinydlé÷ì øéîî ék éîð áBèa eléôàaeh oaxw xind m`y - £¦§©¦¦¥¦¨¥

.dwel mb aeh oilegaCãéàåly ipyd xezide -`a 'aeha rx' §¦¨
didy men lra `weecy epcnll,äøeîz äNBò Bøwéòî áBèla` ¥¦¨¤§¨

Bøwéòî òøeycwdl enen mcwy.äøeîz äNBò ïéà ©¥¦¨¥¤§¨
:dxen`d `axe iia` zwelgn z` `xnbd zyxtnééaàåxaeqd §©©¥

,cg` xezi `l` o`k oi`yøîàoilega aeh oaxw zeaxl jxev oi`y ¨©
ixdy ,dxenz xeqi`l aehäîe ,àeä øîBçå ì÷oilega áBèoaxw ©¨¤©§

é÷ì déì élòî à÷ ééelòc òøzyecw z` dlrn `edy elit`y - ¨§©¥¨§©¥¥¨¥
lkn daxwdl ie`xd minzl daxwdl ie`x epi`y men lran oaxwd

oileg xinnyk ,dwel `ed mewna áBèoaxweäðéð éããä éëc áBè §§¦£¨¥¦§
ici lr oaxwd zyecw z` dlrn epi`e ,[mzlrna miey mdipyy-]

ezxenzé÷ìc ïkL ìk àì`l` jixv oi` ok lr .[zewll el yiy-] Ÿ¨¤¥§¨¥
.dxenzn exwirn rx hrnl ick cg` xezilàáøåelit`y ,xaeq §¨¨

aezkd jixv mewn lkn rxa aehn xnege lwa aeha aeh cenll yiy
dkldy meyn ,zewlnl ezeaxlepiciaïéà''ïécä ïî ïéLðBòoi` - ¥§¦¦©¦

.xnege lw gkn miyiprn
àeä àðéc åàì àä ,Cì øîà ééaàåaehn aeha aeh ly cenild - §©©¥¨©¨¨¨¦¨

ixdy ,xnege lw ly cenil xcba epi` rxaòøb éîxinnd [lw ike-] ¦¨©
oaxwî áBèoaxw xinnd.òøjkny ,`zlin ielib `l` df oi`e ¥©

`ly dxezd dcitwdy epcnl rxa aeh lr miwely aezkd dliby
df xeqi`a zllkp `linne ,gafn zyecwa yecwd xac mey xindl

.aeha aeh zxenz mb
xn`py sqep xezin ycegn oic zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:dxenza,ïðaø eðzxini `le EPtilgi `l' dxenza xn`p dnl ¨©¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
`l` ,`ed mixac ltk `ld ,'FzF`'epôéìçé àì'xinna xn`pìLa Ÿ©£¦¤§¤

'BúBà øéîé àì'å ,íéøçàxinna xn`p.Bîöò ìLax`eai oldle £¥¦§Ÿ¨¦§¤©§
.'mixg` lya' dxenz idn

:`xnbd zl`eyáBzëìåwx'epôéìçé àì'xindl oi`y ezernyny §¦§Ÿ©£¦¤
,mixg` lyaéòa àìåa [jxev oi`e-],'BúBà øéîé àì'i`cea ixdy §Ÿ¨¥Ÿ¨¦

daiyn .mixg` lya dxenzn drexb dpi` envr lya dxenz
:`xnbdéëä áúk éà'eptilgi `l' wx azkp did eli` -àðéîà äåä ¦¨©¨¦£¨£¦¨

xne`yk wxyàöz'oaxw zndaBædzyecwnñðkúåoileg znda ¥¥§¦¨¥
Bæ'gafn zyecwa dizgzé÷ìéúc àeäzernyn oky ,[dwel-] §¦§¥

.ef oeyla xinnyk wx `id seligìáàaøéîîef' xn`e mzqa £¨¥¦
'ef zxenzeäì Léc÷î à÷ eäééååøúc`edy eixacn rnzyny - §©§©§¨©§¦§

,zeyecw eidi zendad izyy dvexé÷ì àì àîéàmixne` epiid-] ¥¨Ÿ¨¥
.efk dxenz dxezd dxq` `le ,[dwli `lyïì òîLî à÷- ¨©§©¨

.xindl dxez dxq` df ote`a mby 'eze` xini `l' eprinyn
lya mb dxenz yiy `ziixa yecig mvra oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .mixg`éàäxinníéøçà ìLa`ziixaa epipyy ©§¤£¥¦
,dxenz ezxenzyéîc éëéä.[mixen` mixacd ote` dfi`a-]éà ¥¦¨¥¦

àîéða xaecny [xn`p m`-]déãéc Lc÷äc äîäá[ely oaxw ly-] ¥¨§¥¨§¤§¥¦¥
ezndaaàîìòc ïéleç,[exiag ly-]Léc÷î éöî éîleki ike - ¦§©§¨¦¨¥©§¦

ixde .exiag znda z` yicwdl `ed'Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà¦¦©§¦¤¥Ÿ¤
àðîçø øîà ''äìdxezd dxn` -(ci fk `xwie)aezkn minkg eyxce , ©¨©©£¨¨

,dfBúéa äî`edìk óà ,BúeLøajixv yicwdl mc` dvexy xac ©¥¦§©Ÿ
didiy.BúeLøa,ely epi`y xac yicwdl ecia oi`y myk ok m` ¦§
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קכז oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àðéöåá.dlecb zrlc Ð `xw ,dphw zrlc Ð `pivea .xgnlc `xwn ah `zydc Ð

elirei `l Ð mincd on mdl gipn ip` m` `nyc .eieya epxkn`y ahen" ,xnelk

."odly zexeka il epzi `le ,melk iläðùîòøá áåèqitzi `l oileg ly minz Ð

men lra`e .dxenz icar oinen ilra ,`nl` Ð 'ebe "xini xnd m`e" ,ycw ly rxa

Ð "aeha rx e`" aizkc ,dxenz `liig

.ycwdc mza oilegc men lra :rnyncéàå
òøá áåè åäæycwc rx edfi` ,xnelk Ð

.enen z` eycwd mcwy Ð dxenz ciarc

ciar `l Ð eycwd z` enen mcw la`

.`cenlz i`n yxtn `xnbae .dxenz

àøîâåà òøá áåè åúåà øéîé àì áåúëð
åá òø`l ,xini `l rx e` :rnyn iede Ð

.rxa `le aehaøîåì éì äîì àøúá áåèá
åø÷éòî áåè êìdid ycwedy dryay Ð

.dxenz dyer Ð men ea ltp aeye ,minzàì
òøá åúåà øéîéied edi`c :rnyn iede Ð

.aehòø åà`l oileg ly rx e` :rnyn Ð

.aeha xiniòøá áåèrxa oileg ly aeh Ð

.ycw lyäéì éìòî ééåìòãÐ ycwdl Ð

`irain Ð aeha aeh ,iwlïî ïéùðåò ïéà ?
ïéãälw oic meync ,`xw jixhvi` ikdle Ð

.aeha aeh xnin ik dil opiwln `l xnege

àåä ïéãä ïî ïéùðåò åàì éàä êì øîà ééáàå
`kidc ,`id `nlra `zlin iielb` `l` Ð

dil xnin ik oilegc aeh` iwlc `xw ilbc

aeha dil xnin i`c inp ilb Ð ycwc rxa

.iwl ycwcòøî áåè òøâ éîãin ,xnelk Ð

ycwc rxn ycwc aeh rxb?rxc ikid ik

aehl oicd `ed Ð iwl dil silgn ik ycwc

silgi `lc `l` citw `l `pngxc ,ycwc

.ycwc icinóåìéçipy ici lr rnyn Ð

ly rxb inc ,"xini `le" ira `le ,miyp`

.mixg` lyn envref qpkze ef `vz seligÐ

mz ycwdc ,icin ipd` `lc ab lr s` ,mzde

li`ed ,iwlil ikd elit` Ð oilegl `vei epi`

.oilegl ycwd `ivedl oiekzpeäðùî

ãçà ïéøéîî.oileg ly Ðíéðùá.ycwc Ð

."el` zgz ef ixd" xne`eíéðùåoilegc Ð

."ef zgz el` ixd" ycwc ,cg`aàåä äî
ãçåéî."`ed" aizkc Ðàøîâäéîòè àäå

àåä àø÷ éàä íåùî ïéúéðúîá ïåòîù éáøã
."ezxenze `ed dide"c Ðéáø øîà :ïðéðùîå

ïéøéîîù ïåòîù éáø äãåî ùé÷ì ïá ïåòîù
ïéøéîîå ïéøæåçådze`a zxg` dnda Ð

,yicwdc dpey`x dnda.d`n cr elit`e

ïåùàø ùã÷äã äðåùàø äùåã÷ã àîòè éàî
äëìä ïëéäìzxg` cer qitzi `ly Ð

:iax xn` xg` oeyl .sl` cr ezyecwa

on oerny iax odl xn` ,`xwirn opiqxbc

opax iyxcc `fg ike ,"ezxenze `ed dide"

inp mzdn :edi` odl xn` "dndaa dnda"n

oa oerny iaxe .icic `nrh slinl `pivn

jd ivexzl `le ,xn`w diytpc `xnin yiwl

.`z` `kxit
íîåäå
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øîàðùrxa ycew aeh Ð aeha rx e` rxa aeh eze` xini `le eptilgi `l

.ycwd `ed oey`xd :llkd df .oilegc aeha ycwc rx e` ,oilegcåäæéà
`kd ixdy ,mixg`d on jtd edf Ð onenl oyicwd mcwy oinen ilra rxa aeh

.qtzpd `ed cg`dééáàìivn dedc ,ediiexz `axle Ð xziin ixezii` aeha cg

dywe ."rx e` rxa eze` xini `le" azknl

:xn`c ,(a,ci) zexekac ipy wxtc `iddn

,`l zxn` Ð oilegc aeha ycwc rx `zyd

rnyn ?`irain Ð oilegc rxa ycwc aeh

onen mcwc `kid ihernl ,xzein rxa aehc

df oi`e .dxenza oiqitzn `lc ,oyicwdl

xn`w i`n :dyw cere !`axk `le iia`k `l

xninl jixhvi` `de ,"`irain rxa aeh"

:xnel yie !ycwc aeha oilegc rx qtzpc

xini `le" `pngx aezkl ,xn`w ikd mzdc

,il dnl "rxa aeh" ,"rxa e` aeha rx eze`

xn`w `l la` ?il dnl "aeh" xnelk

,cal "aeh"n `l` ,'ek "rxa aeh"n wezyipc

.iia`k epiideàäåmeyn oerny iaxc `nrh

dcen yiwl oa oerny iax xn` ied `ediax

yxite Ð oixinne oixfege oixinnc oerny

ikd meyne ,`ed uexizc oey`x oeyll i"yx

daxc`c ,`ed wgece ."dndaa dnda" `z`

`cg Ð "dnda"c rnyn oerny iax ixacl

dipin witnc xn`w ikide ,mipy `le ,rnyn

yxit xg` oeyle ?oixinne oixfege oixinnc

oerny iax odl xn`" `xwirn qxbc :i"yx

opax iyxcc `fg ike "ezxenze `ed dide"n

mzdn :edi` oedl xn` "dndaa dnda"n

oa oerny iaxe ."icic `nrh slinl ivn inp

ivexzl e`le ,xn`w diytpc `xnin yiwl

.`z` `kxit jd
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dxenz(iyiy meil)

íîeäådf my`ìò Bìlçåyakøçàipyd my`d ca`e ,minz §©§¦§©©¥
øçà íLàa øtkúðå[iyily]ipyd my`d `vnp okn xg`le÷zéðå §¦§©¥§¨¨©¥§¦©

my` zyecwnìzyecwBa øéîiL eäî ,äìBòdyrpy df my`a ¦¨©¤¨¦
ea exind xaky oey`xd my`d gkn `a `edy xg`n m`d .dler
dpey ezyecw mbe cxtp seb `edy xg`n e` ,ea mixinne mixfeg oi`
mixinne mixfeg ,[dler `ede my` oey`xd oky] oey`xd zyecwn

.ea
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥

,jytp dnn `ld ,oia` iax wtzqd `xaq efi`aéàa wtzqdéðù ¦§¥
úçà äMeã÷e íéôebdpey`xd gkn d`a dipydy zenda izya - ¦§¨©©

cg` oaxwk zeaygp odizy m`d ,dzenk dyecw dze`a dycwzde
,dipya xinn epi` aey dpey`xa xindy xg`leok m`déì éòaéz¦¨¥¥

mbøtkúî àìaipyd wzipe iyily my`a xtkzd `ly ote`a - §Ÿ¦§©¥
seb `edy xg`n m`d ,my` zyecwa cner oiicr `ed `l` dlerl
xg`n e` ,oey`xa exindy xg`l elit` ea mixinn oey`xdn cxtp
mdipyl zg` dyecw mbe ea exind xaky oey`xd gkn `a `edy

e .ea mixinne mixfeg oi`éàa wtzqdãçà óeâå úBMeã÷ ézù- ¦§¥§§¤¨
dyecwl dzyecw dzpzyd okn xg`le da exindy zg` dndaa
dzrn zaygp `id m`d ,[dlerl my`n dny dpzypy oebk] zxg`

,da mixinne mixfege xg` oaxwlok m`déì éòaézmbíîeä àìa ¦¨¥¥§Ÿ©
,oey`xd my`d ca`y `l` oey`xd my`a men ltp `ly ote`a -
mixfeg m`d ,dlerl wzipe oey`xd `vnpe xg` my`a xtkzde
xaky xg`n e` ,zxg` dyecw dzr ea yiy xg`n ea mixinne

.da mixinne mixfeg oi` aey ef dnda seba exind
:`xnbd zvxznïéáà éaøåe ,zewitq ipy wtzqdàãç Bbî àãç §©¦£¦£¨¦£¨
déì àéòaéî÷mcewy .oey`xd wtqd jezn clep ipyd wtqde - ¨¦©§¨¥

m`d ,xg` lr ellige mned jk xg`e ea xindy my`a wtzqd
.`l e` ipya mixinne mixfegå,wtzqd jk xg`elit`yéöîéz íà §¦¦§¥

e heytl [dvxz-]øîBìa mbyàì úçà äMeã÷e ïéôeb éðLmixfeg ©§¥¦§¨©©Ÿ
mixinneàðîéæ àãç da øîúéà àä äMeã÷ àéääác íeMî- ¦¦§©¦§¨¨¦§©¨£¨¦§¨

a wtzqdl yi oiicr ,zg` mrt ef dyecwa exind xakyïéôeb éðL§¥¦
,úBMeã÷ ézLewzipe xg` lr ellige oey`xd my`d mnedy oebke §¥§

,dlerl my`n ipydeäîoey`xdn lcap ipydy xg`n m`d .epic ©
exind xaky xg`l elit` ea mixinne mixfeg ezyecwa mbe eteba mb

.ea mixinne mixfeg oi` oey`xd gkn `ay xg`n e` ,oey`xa
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

ote`a eixaca ozne `ynd z`e oia` iax ixac z` d`ian `xnbd
:xg`éòa ,àðéøçà àðLéì[wtzqd-]ì ,ïéáà éaøzhiyïðçBé éaø ¦§¨©£¦¨¨¥©¦£¦§©¦¨¨

ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîàcm` ,oaxw eze`aíLà Léøôä §¨©¥§¦¦§§¦§¦¦¦§¦¨¨
å ,Ba øéîäå Ba øtkúäìjk xg`eäî ,øçà ìò Bìlçå íîeä §¦§©¥§¥¦§©§¦§©©¥©

å øBæçiLøéîéxg`e ,ea xinde my` yixtd m` ,wtzqd cere .ipya ¤©£§¨¦
jkøçà íLàa øtkúð`vnp aeye ,oey`xd ca`py meynoaxwd ¦§©¥§¨¨©¥

äæ ÷zéðåoey`xdäìBòì,xg` oaxwa xtkzp xaky meyneäî §¦©¤§¨©
øéæçiL[xefgiy-]øéîéådyecwl xwrpy xg`l my` eze`a ea ¤©£¦§¨¦

.dler ly zxg`
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¥¨¦©§¨¥

mixinne mixfeg m`d wtzqd m` ,oia` iax ly ewitq xwir edn
aúøçà äMeã÷dlgyóebä BúBàaecera ea exind xaky xg`l §¨©¤¤§©

ok m` ,dpey`xd ezyecwaéòaéð àìmy`a [wtzqdl el oi`-] Ÿ¦¨¥
yøçàa Bìlçå íîeä,`l e` ipya mixinne mixfeg m`dixdy ©§¦§§©¥

.`id miteb ipya zg` dyecweéàa mixinn m`d wtzqd(ãçà) óeb ¦
[øçà]yecwdäMeã÷ dúBàa,ea exind xaky oey`xd sebd ly ©¥§¨§¨

,xg` lr ellige mnedy my`a xindy oebkeok m`éòaéð àìmy`a Ÿ¦¨¥
yøtkúðeilraøçà íLàaseba zeyecw izy ixdy ,dlerl wzipe ¦§©¥§¨¨©¥

.od cg`
:`xnbd zvxzndéì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãç ïéáà éaøåwtq - §©¦£¦£¨¦£¨¨¦©§¨¥

e exindy my`a wtzqd mcew ,wtzqd wtq jeznìò Bìlçå íîeä©§¦§©
øéîéå øBæçiL eäî øçà.ipyaéî[m`d-]ïðéøîà`weecyíLàa ©¥©¤©£§¨¦¦©§¦©§¨¨

ïBLàøea xind xaky(ãçà) óeâa ìáà ,øéîîe øæBç ïéàc àeä ¦§¥¥¥¦£¨§

Léã÷c áb ìò óà [øçà]aäMeã÷ dúBàoey`xd ly.øéîîe øæBç ©¥©©©§¨¦¨§¨¥¥¦
ìk àîìc Bàyecwy oaxwäMeã÷ dúBàaoey`xd oaxwd ly ¦§¨¨§¨§¨

`a `ed egeknyøéîîe øæBç ïéà.oey`xa xind xaky xg`l ea ¥¥¥¦
,wtzqdl oia` iax jiyndeïéãä øîBì àönéz íàå[df my`-] §¦¦§¨©¨¥

`edy elit`[øçà] (ãçà) óebn mewn lknäMeã÷ dúBàác ïåék ©¥¥¨¦§¨§¨
oey`xd lyíéà÷[cner `ed-]øéîîe øæBç ïéà,eaàlàoiicr - ¨¦¥¥¥¦¤¨

jk xg`e eny`a xindy ote`a wtzqdl yiøçà íLàa øtkúð¦§©¥§¨¨©¥
ék ,ïðéøîà éî .Ba øéîéå øéæçiL eäî ,äìBòì ïBLàø äæ ÷zéðåxn` §¦©¤¦§¨©¤©£¦§¨¦¦©§¦©¦

y opgei iaxéléî éðä ,øéîîe øæBçå øéîî ïéà`weec `ed df oic - ¥¥¦§¥¥¦¨¥¦¥
aóebä BúBàeìáà ,äMeã÷ dúBàáaóebä BúBàycwzdy xg`l ©§¨§¨£¨©

,øéîîe øæBç úøçà äMeã÷amiaygp zg` dyecwa miteb ipy oky ¦§¨©¤¤¥¥¦
.cg` seba zeyecw izy xy`n cg` oaxwl xzei,àîìc Bà`ed ¦§¨

oicd,úøçà äMeã÷ ìò óàcóebä BúBàc ïåékea xind xaky ©©§¨©¤¤¥¨§©
øéîîe øæBç ïéà ,àeä.ea ¥¥¥¦

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
yicwdy mc` :ycwd oeicta xn`py yneg aeiga oic d`ian `xnbd
inc lr siqedl aiig ,minc lr ellgle ezectl `ae ycwdl dn xac
die`x dpi`y d`nh dnda yicwna xn`py ,eieyn ziying epeict

gafnl(bi fk `xwie)lr FzWing sqie dPl`bi l`B m`e' ,e .'LMxrøîà §¦¨Ÿ¦§¨¤¨§¨©£¦¦©¤§¤¨©
,éåì ïa òLBäé éaølr `weecïBLàø Lc÷äyicwndéñBîLîBç ó ©¦§ª©¤¥¦¤§¥¦¦¤

,ellgnykåmle`éñBî éðL Lc÷ä ïéà.LîBç óz` llig m`y §¥¤§¥¥¦¦¤
,ezyecw z` ea qitzde xg` xac lr yicwdy oey`xd xacd
.yneg ztqeza aiig epi` ,ipyd xacd z` llgl `a okn xg`le

e,éåì ïa òLBäé éaøc àîòè éàî ,àtt áø øîàc meynàø÷ øîà ¨©©¨¨©©£¨§©¦§ª©¤¥¦¨©§¨
(eh fk my),'úéLéîç óñéå Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå'o`kne §¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦

y oey`xd ycwdd lr `weecyLéc÷î`eddrya yneg aiig ©§¦
,ellgnyàìålräy ipyd xacñétún.lelig ici lr dyecw ea §Ÿ©©§¦

ewitql dnecd oia` iax ly ewitq z` df oic lr d`ian `xnbd
:dxenz oica mcewdéòa[wtzqd-],ïéáà éaøy iníLà Léøôä ¨¥©¦£¦¦§¦¨¨

éñBäå ,íîeäå Ba øtkúäìBìlçå LîBç åéìò ólr,Bøéáçca`e §¦§©¥§©§¦¨¨¤§¦§£¥
ipyd my`døtkúðåmilrad÷zéðå ,øçà íLàaipy my`äæ §¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤

äìBòì,ezectl `ae mned okn xg`le ,`vnpy xg`léñBiL eäîó §¨©¤¦
LîBç åéìò. ¨¨¤

xg` lr llgzdy my`l oia` iax zpeek oi`y dzr `xnbd dxaqe
miwlgp eixace ,wtzqd mipey mixwn ipya `l` ,dlerl ipyd wzipe
xg` lr llgzde mnedy my`a `ed oey`xd wtqd .mipyl
seb `ed ipydy meyn m`d .`ed mb mnede eizgz ipyd ycwzde
e` ,epeict lr yneg miaiige oey`x ycwdl eycwd aygp ,xg`
aygp `ed ixd ,mdipyl zg` dyecwe oey`xd gkn `ay xg`n
ca`y my`a `ed ipyd wtqde .yneg eilr miaiig oi`e ipy ycwdl
jk xg`e ,`vnpy xg`l dlerl oey`xd wzipe xg`a eilra xtkzpe
dler zyecw iably meyn epeict lr yneg miaiig m`d .men ea ltp
,xg` my`a xtkzd xaky xg`n e` ,oey`x ycwdl aygp `ed
ixd ,oey`xd oaxwl lth dzr eaixwn `ed enyly dlerd oaxwe

.epeict lr yneg miaiig oi`e ,ipy ycwdl dzrn aygp `ed
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥
,oia` iax ly ewitq xwir ednéàaà÷ úçà äMeã÷e ïéôeb éðL ¦§¥¦§¨©©¨

,déì àéòaéîoey`xd zyecwa ycwzdy ipyd my`d aygp m`d ¦©§¨¥
ok m` ,ipy e` oey`x ycwdløtkúð àìa déì éòaézmy`a `l - ¦¨¥¥§Ÿ¦§©¥

.xg` lr llgzde mnedy my`a wx `l` ,xg`a eilra xtkzdy
eéàa,déì àéòaéî à÷ ãçà óeâå úBMeã÷ ézLzaygp m`d ¦§¥§§¤¨¨¦©§¨¥

ycwdl my` zyecwa okl mcew yecw didy seba dlerd zyecw
ok m` ,ipy e` oey`xíîeä àìa éòaézmnedy my`a `l - ¦¨¥§Ÿ©

el dide .dlerl wzipy my`a wx `l` ,xg` lr llgzdeoia` iaxl
zeyecw izye cg` seba e` ,wtqd xwir `edy ote`a wx wtzqdl
.ipyd ote`d oic epnn rnzyi `linne ,zg` dyecwe miteb ipya e`
ly cg` dxwna mixen` oia` iax ixac lk mlerl :`xnbd zvxzn
xg` my`a xtkzd jk xg`e ,xg` lr llgzde mnedy my`

.ipyd s` mned jk xg`e ,dlerl ipyd wzipe [iyily]ïéáà éaøå§©¦£¦
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oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

íîåäå.oey`xd Ðøçà íùàá øôëúðå øçà ìò åììéçå.df `vnp jk xg`e .xg`a xtkzpe ,eilr oey`xd lligy df ,ipy my` ca`y xg` Ðäìåòì ÷úéðåmy`c Ð

.(a,bk dxenz) "z`hg cle" wxta odkd rciedi yxcnc "zexzend on" epiidc ,i`w xeav zacp zler myl dinzq Ð xg`a eilra extikyåá åøéîéù åäî:opixn` in Ð

,dler ded Ð i`de ,my` ded Ð `nwa xind ikc ,`id izixg` dyecwe ,`ed `pixg` `tebc oeik :`nlc e` ,oey`xa xind `dc ,ea oixinn oi` Ð `z` `nw gknc oeik

.oixinn jkldäéì àéòáéî úçà äùåã÷å ïéôåâ éðù éà.xnin `l Ð `id zg` dyecwc oeik :`nlc e` ,xnin Ð ded `pixg` `tebc oeik opixn` inc Ðàéòáéî éëä éà
øôëúð àìá äéì éòáéú äéìirai` ikdc Ð

xinde ea xtkzdl my` yixtd :xninl dil

edn ,xg` lr ellige oey`xd mnede ,ea

xg`d dfa xiniy?`ed `pixg` `tebc oeik

`z` `nw gknc oeik :`nlc e` ,xnin Ð

inp i`de ,my` ded `nwc dyecw `cge

xtkzp xninl il dnle .xnin `l Ð my`

xg`a?ãçà óåâå úåùåã÷ éúù éàå`w Ð

.ellige mned `la dil iraiz ,dil `irain

ca`e ,ea xinde my` yixtd :ipzil ikde

yixtdy xg` my`a xtkzpe ,oey`xd

dedc .dlerl wzipe oey`xd `vnpe ,excrn

edn ,zeyecw izye cg` seb dil?øîà éî
éëäìå ,äéì à÷ôñîã àåä àôåâ ãçã ïåéë

éúøú éðú÷ éàîà :äîúî à÷?åâî àãç
àãç,xn`w xnel `vnz m` ,xnelk Ð

my` yixtd :xn`w ikde ,`id `ira `cge

seb i`d dil dedc ,ellige mnede ea xinde

edn ,zg` dyecwe ipyøîåì éöîéú íàå ?
øîéî åðéà àéä úçà äùåã÷ã ïåéë àëäÐ

epi`e da xnzi` (dyecw `iddac meyn)

.zxg` mrt da xninéúùå ïéôåâ éðù
åäî úåùåã÷xtkzn ,df ipy ca` oebk Ð

edn ,`vnpyk .dlerl wzip ipye ,xg`a?oeik

Ð `id zxg` dyecwe ,`ed ipy `zydc

,`z` `nw gkn ,seq seq :`nlc e` .xnin

opiqxb inlyexi `pixg` `pyila .xnin epi`e

ea xinde my` yixtd :iraw izxze :dl

ea xiniy edn ,xg` lr ellige mnede?iedc

dil `wtqne ,zg` dyecwe oiteb ipy dil

,mned `ly e` .lirlc `pyila ziyixtck

dlerl df wzipe ,xg`a xtkzp (m`) `l`

,cg` sebe zeyecw izy dil dede ,`vnpyk

xiniy edn?.úéùéøôãë àùåøéôåøîà
àéòáéî÷ ïéãä ééáà (äéì)`ied odn ef i` Ð

sebd eze`a zxg` dyecw i` ,ezl`y xwir

zeyecw izye cg` seb epiidc ,ziyixtck 'ek

`cg oia` iaxe .'ek ellige mned iraip `l Ð

xnel `vnz m`e ,dil `irain `w `cg ebn

icin ira `l `pyil i`dl `zyde .xn`w

:xn`w ikd `l` ,zeyecw izye miteb ipyn

.'ek dyecw dze`a cg` seb xnel ivniz m`

zg` dyecwe oiteb ipy aiyg `pyil i`dle

.cg` sebe zeyecw izyn ith `cgïéàå
éñåî éðù ùã÷äùîåç óycwd epiide Ð

.ipy ycwd `ied inp dxenze ,yneg eilr siqen epi` Ð ellige mned m`e ,ipy ycwd xg` i`d iede ,xg` lr ellige oey`xd mnedy oebk ,ipyåá øôëúäì íùà ùéøôä
'åëedn ,zeyecw izye miteb ipy edl eedc ,lirlck Ð?äéì àéòáéî à÷ éàîixza `l` ,ira zeyecw izye oiteb ipy e`l oia` iaxc `irac oizrc` `wlqc .oia` iaxl Ð

eedc ,dlerl wzipe df `vnpe ,xg`a xtkzpe ,ca`y `l` oey`xd mned `ly ,xnelk .xg` my`a xtkzp jci`e ,zg` dyecwe oiteb ipy eed `ziinwc .dizlin bilt ilin

edn ,cg` sebe zeyecw izy edl?!dpin jci` rnyile ,`icdl irail ,oia` iaxc `ira xwir ediipin id :iia` jixt jkldéòáéú äéì àéòáéî÷ úçà äùåã÷å ïéôåâ éðù éà
øôëúð àìá äéìedn ,ipy i`d mnede .oilegl witp `l mz `dc ,men `la gafn iycwa jiiy `l ynegc .yneg eilr siqede ,ellige oey`xd mned `l` ,xg`a Ð?,xnelk

dia siqen epi` ipy ycwd ryedi iax xn` ike .yneg da siqen Ð edpip oiteb ipyc oeik :`nlic e` ,`pixg` yneg da siqen epi` Ð `id zg` dyecwc oeik opixn` in

,dia opixw "ipy ycwd" Ð gafnl ifg i`dc ,men lraa mz qitznc `kd la` .icin da ycgn `l i`dc ,xg` men lraa ellige ziad wcal men lra qitzn oebk Ð yneg

.`id dycg dyecwe ,gafnl ifg i`de ,incl `l` ifg `l `nw `eddcíîåä àìá äéì éòáéú äéì àéòáéî ãçà óåâå úåùåã÷ éúù éàyixtde ,ca` `l` ,ca`y mcew Ð

edn ,dlerl wzipe oey`xd `vnpe ,ea xtkzpe zxg`?.yneg eilr siqei `l Ð ellgl `ae mned m`e .el lth dfe ,xg`a xtkzp ixdy ,`ed ipy ycwd :opixn` in
åà

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

éòáyie Ð 'ek xne`d ixacl oia` iax

oeyl yxit i"yxe ,zepeyl ipy mixtqa

`kid :`zlinc `llke .inlyexi ly ipy

,xg` my`a xtkzpe ,xg` lr ellige mnedc

,`vnp jk xg`e oey`xd ca`py oebk :yexit

izye oiteb ipy edf Ð dlerl `ed wzipe

xtkzp `le ,xg` lr ellige mned .zeyecw

,zg` dyecwe oiteb ipy edf Ð xg` my`a

df wzipe ,xg` my`a xtkzp `l` mned `l

xg` `vnp jk xg`e ca`py oebk ,dlerl

zeyecw izy edf Ð xg` my`a xtkzpy

a xtkzpe" ipy oeylle .cg` sebe,"xg` my`

.od zeira izye ,xtkzp inp i` :xnel dvex

ik ,zepeyl izy yi yneg siqen iab oke

.`kd
xn`
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íîeäå,øçà ìò Bìlçåøtkúðå,øçà íLàa÷zéðå §©§¦§©©¥§¦§©¥§¨¨©¥§¦©
eäî ,äìBòìøéîiLàéòaéî à÷ éàî :ééaà øîà ?Ba §¨©¤¨¦£©©©¥©¨¦¨£¨

úçà äMeã÷e íéôeâ éðL éà ?déì¯àìa déì éòaéz ¥¦§¥¦§¨©©¦¨¥¥§¨
ãçà óeâå úBMeã÷ ézL éà ,øtkúî¯àìa déì éòaéz ¦§©¥¦§¥§§¤¨¦¨¥¥§¨

íîeäïéáà éaøå !¯:déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç ©§©¦¨¦£¨¦£¨¨¦¨£¨¥
àì úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL øîBì éöîéz íàå¯íeMî §¦¦§¥©§¥¦§¨©©¨¦

ïéôeâ éðL ,àðîéæ àãç da øîúéà àä äMeã÷ àéääác¦§©¦§¨¨¦§©¨£¨¦§¨§¥¦
éaø éòa .àðéøçà àðMéì .e÷éz ?eäî úBMeã÷ ézLe§¥§©¥¦¨¨©£¦¨¨¥©¦
,ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîàc ïðçBé éaøì :ïéáà̈¦§©¦¨¨©£©¥§¦¦§§¦§¦¦

íLà LéøôäøtkúäìBìlçå íîeäå ,Ba øéîäå ,Ba ¦§¦¨¨§¦§©¥§¥¦§©§¦§
,øçà íLàa øtkúð ?øéîéå øBæçiL eäî ,øçà ìò©©¥©¤©£§¨¦¦§©¥§¨¨©¥
à÷ éä :ééaà øîà ?øéîéå øéæçiL eäî äìBòì äæ ÷zéðå§¦©¤§¨©¤©£¦§¨¦£©©©¥¥¨

óebä BúBàa úøçà äMeã÷ ?déì àéòaéî¯éòaéð àì ¦¨£¨¥§¨©¤¤§©¨¦¨¥
íîeääMeã÷ dúBàa ãçà óeb éà !øçàa Bìlçå¯ïéáà éaøå !øçà íLàa øtkúð éòaéð àì ©§¦§§©¥¦¤¨§¨§¨¨¦¨¥¦§©¥§¨¨©¥§©¦¨¦

¯ïðéøîà éî ?øéîéå øBæçiL eäî øçà ìò Bìlçå íîeä :déì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãç£¨¦£¨¨¦¨£¨¥©§¦§©©¥©¤©£§¨¦¦¨§¦©
øæBç ïéàc àeä ïBLàø íLàaøéîîe¯äMeã÷ dúBà Léã÷c áb ìò óà ,ãçà óeâa ìáà §¨¨¦§¥¥¥¦£¨§¤¨©©©§¨¥¨§¨

¯íàå ?øéîîe øæBç ïéà äMeã÷ dúBàa ìk :àîìc Bà ,øéîîe øæBçóeb ïéãä øîBì àöîéz ¥¥¦¦§¨¨§¨§¨¥¥¥¦§¦¦§¨©¨¥
íéà÷ äMeã÷ dúBàác ïåék ,ãçà¯äæ ÷zéðå øçà íLàa øtkúð àlà ,øéîîe øæBç ïéà ¤¨¥¨¦§¨§¨¨¥¥¥¥¦¤¨¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤

äìBòì ïBLàø¯øéîîe øæBçå øéîî ïéà ék ,ïðéøîà éî ?Ba øéîéå øéæçiL eäî¯BúBà éléî éðä ¦§¨©¤©£¦§¨¦¦¨§¦©¦¥¥¦§¥¥¦¨¥¦¥
äMeã÷ ìò óà :àîìc Bà .øéîîe øæBç úøçà äMeã÷a óebä BúBà ìáà ,äMeã÷ dúBàa óebä©§¨§¨£¨©¦§¨©¤¤¥¥¦¦§¨©©§¨

àeä óebä BúBàc ïåék ,úøçà¯.e÷éz ?øéîîe øæBç ïéàLc÷ä :éåì ïa òLBäé éaø øîà ©¤¤¥¨§©¥¥¥¦¥¨©©¦§ª©¤¥¦¤§¥
éñBî ïBLàøéñBî éðL Lc÷ä ïéàå ,LîBç óòLBäé éaøc àîòè éàî :àtt áø øîà .LîBç ó ¦¦¤§¥¤§¥¥¦¦¤£©©©¨©©§¨§©¦§ª©

éåì ïa¯.ñétúnä àìå Léc÷î ,"úéLéîç óñéå Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå" àø÷ øîà ¤¥¦£©§¨§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦©§¦§Ÿ©©§¦
éñBäå ,íîeäå ,Ba øtkúäì íLà Léøôä :ïéáà éaø éòaøtkúðå ,Bøéáç Bìlçå LîBç åéìò ó ¨¥©¦¨¦¦§¦¨¨§¦§©¥§©§¦¨¨¤§¦§£¥§¦§©¥

eäî ,äìBòì äæ ÷zéðå ,øçà íLàaéñBiLó?déì àéòaéî à÷ éàî :ééaà øîà ?LîBç åéìò §¨¨©¥§¦©¤§¨©¤¦¨¨¤£©©©¥©¨¦¨£¨¥
déì àéòaéî à÷ úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL éà¯óeâå úBMeã÷ ézL éà !øtkúð àìa déì éòaéz ¦§¥¦§¨©©¨¦¨£¨¥¦¨¥¥§¨¦§©¥¦§¥§§

déì àéòaéî à÷ ãçà¯ïéáà éaøå !íîeä àìa éòaéz¯íà :déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç ¤¨¨¦¨£¨¥¦¨¥§¨©§©¦¨¦£¨¦£¨¨¦¨£¨¥¦
àì úçà äMeã÷e ïéôeâ éðL øîBì àöîéz¯àðîéæ àãç da óñBzéà äMeã÷ àéääác íeMî ¦§¨©§¥¦§¨©©¨¦¦§©¦§¨¦©¨£¨¦§¨
.e÷éz ?éàî úBMeã÷ ézLe ïéôeâ éðL ,LîBçíLà Léøôä :ïéáà éaø éòa .àðéøçà àðMéì ¤§¥¦§¥§©¥¦¨¨©£¦¨¨¥©¦¨¦¦§¦¨¨

éñBäå ,øçà ìò Bìlçå íîeäå ,Ba øtkúäìäæ ÷zéðå ,øçà íLàa åøtëúð ,LîBç ó §¦§©¥§©§¦§©©¥§¦¤¦§©§§¨¨©¥§¦©¤
eäî ,äìBòìéñBiLóäMeã÷ éà ?déì àéòaéî à÷ ïéãä :ééaà øîà ?LîBç åéìò §¨©¤¦¨¨¤£©©©¥¨¥¨¦¨£¨¥¦§¨

óebä BúBàa úøçàdéì àéòaéî à÷¯dúBàa ãçà óeb éà !íîeä déì éòaéð àì ©¤¤§©¨¦¨£¨¥¨¦¨¥¥©¦¤¨§¨
äMeã÷åëéñBiL eäî øçà ìò Bìlçå ,'àeä àn÷ íLàa ïðéøîà éî ?LîBç åéìò ó §¨§¦§©©¥©¤¦¨¨¤¦¨§¦©§¨¨©¨
éñBîcáb ìò óà ãçà óeâa ìáà ,óíéà÷cäMeã÷ dúBàa¯éñBî [ïéà],LîBç ó §¦£¨§¤¨©©©§¨¥§¨§¨¥¦¤
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dxenz(iyiy meil)

íîeäådf my`ìò Bìlçåyakøçàipyd my`d ca`e ,minz §©§¦§©©¥
øçà íLàa øtkúðå[iyily]ipyd my`d `vnp okn xg`le÷zéðå §¦§©¥§¨¨©¥§¦©

my` zyecwnìzyecwBa øéîiL eäî ,äìBòdyrpy df my`a ¦¨©¤¨¦
ea exind xaky oey`xd my`d gkn `a `edy xg`n m`d .dler
dpey ezyecw mbe cxtp seb `edy xg`n e` ,ea mixinne mixfeg oi`
mixinne mixfeg ,[dler `ede my` oey`xd oky] oey`xd zyecwn

.ea
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥

,jytp dnn `ld ,oia` iax wtzqd `xaq efi`aéàa wtzqdéðù ¦§¥
úçà äMeã÷e íéôebdpey`xd gkn d`a dipydy zenda izya - ¦§¨©©

cg` oaxwk zeaygp odizy m`d ,dzenk dyecw dze`a dycwzde
,dipya xinn epi` aey dpey`xa xindy xg`leok m`déì éòaéz¦¨¥¥

mbøtkúî àìaipyd wzipe iyily my`a xtkzd `ly ote`a - §Ÿ¦§©¥
seb `edy xg`n m`d ,my` zyecwa cner oiicr `ed `l` dlerl
xg`n e` ,oey`xa exindy xg`l elit` ea mixinn oey`xdn cxtp
mdipyl zg` dyecw mbe ea exind xaky oey`xd gkn `a `edy

e .ea mixinne mixfeg oi`éàa wtzqdãçà óeâå úBMeã÷ ézù- ¦§¥§§¤¨
dyecwl dzyecw dzpzyd okn xg`le da exindy zg` dndaa
dzrn zaygp `id m`d ,[dlerl my`n dny dpzypy oebk] zxg`

,da mixinne mixfege xg` oaxwlok m`déì éòaézmbíîeä àìa ¦¨¥¥§Ÿ©
,oey`xd my`d ca`y `l` oey`xd my`a men ltp `ly ote`a -
mixfeg m`d ,dlerl wzipe oey`xd `vnpe xg` my`a xtkzde
xaky xg`n e` ,zxg` dyecw dzr ea yiy xg`n ea mixinne

.da mixinne mixfeg oi` aey ef dnda seba exind
:`xnbd zvxznïéáà éaøåe ,zewitq ipy wtzqdàãç Bbî àãç §©¦£¦£¨¦£¨
déì àéòaéî÷mcewy .oey`xd wtqd jezn clep ipyd wtqde - ¨¦©§¨¥

m`d ,xg` lr ellige mned jk xg`e ea xindy my`a wtzqd
.`l e` ipya mixinne mixfegå,wtzqd jk xg`elit`yéöîéz íà §¦¦§¥

e heytl [dvxz-]øîBìa mbyàì úçà äMeã÷e ïéôeb éðLmixfeg ©§¥¦§¨©©Ÿ
mixinneàðîéæ àãç da øîúéà àä äMeã÷ àéääác íeMî- ¦¦§©¦§¨¨¦§©¨£¨¦§¨

a wtzqdl yi oiicr ,zg` mrt ef dyecwa exind xakyïéôeb éðL§¥¦
,úBMeã÷ ézLewzipe xg` lr ellige oey`xd my`d mnedy oebke §¥§

,dlerl my`n ipydeäîoey`xdn lcap ipydy xg`n m`d .epic ©
exind xaky xg`l elit` ea mixinne mixfeg ezyecwa mbe eteba mb

.ea mixinne mixfeg oi` oey`xd gkn `ay xg`n e` ,oey`xa
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

ote`a eixaca ozne `ynd z`e oia` iax ixac z` d`ian `xnbd
:xg`éòa ,àðéøçà àðLéì[wtzqd-]ì ,ïéáà éaøzhiyïðçBé éaø ¦§¨©£¦¨¨¥©¦£¦§©¦¨¨

ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîî ïéà øîàcm` ,oaxw eze`aíLà Léøôä §¨©¥§¦¦§§¦§¦¦¦§¦¨¨
å ,Ba øéîäå Ba øtkúäìjk xg`eäî ,øçà ìò Bìlçå íîeä §¦§©¥§¥¦§©§¦§©©¥©

å øBæçiLøéîéxg`e ,ea xinde my` yixtd m` ,wtzqd cere .ipya ¤©£§¨¦
jkøçà íLàa øtkúð`vnp aeye ,oey`xd ca`py meynoaxwd ¦§©¥§¨¨©¥

äæ ÷zéðåoey`xdäìBòì,xg` oaxwa xtkzp xaky meyneäî §¦©¤§¨©
øéæçiL[xefgiy-]øéîéådyecwl xwrpy xg`l my` eze`a ea ¤©£¦§¨¦

.dler ly zxg`
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¥¨¦©§¨¥

mixinne mixfeg m`d wtzqd m` ,oia` iax ly ewitq xwir edn
aúøçà äMeã÷dlgyóebä BúBàaecera ea exind xaky xg`l §¨©¤¤§©

ok m` ,dpey`xd ezyecwaéòaéð àìmy`a [wtzqdl el oi`-] Ÿ¦¨¥
yøçàa Bìlçå íîeä,`l e` ipya mixinne mixfeg m`dixdy ©§¦§§©¥

.`id miteb ipya zg` dyecweéàa mixinn m`d wtzqd(ãçà) óeb ¦
[øçà]yecwdäMeã÷ dúBàa,ea exind xaky oey`xd sebd ly ©¥§¨§¨

,xg` lr ellige mnedy my`a xindy oebkeok m`éòaéð àìmy`a Ÿ¦¨¥
yøtkúðeilraøçà íLàaseba zeyecw izy ixdy ,dlerl wzipe ¦§©¥§¨¨©¥

.od cg`
:`xnbd zvxzndéì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãç ïéáà éaøåwtq - §©¦£¦£¨¦£¨¨¦©§¨¥

e exindy my`a wtzqd mcew ,wtzqd wtq jeznìò Bìlçå íîeä©§¦§©
øéîéå øBæçiL eäî øçà.ipyaéî[m`d-]ïðéøîà`weecyíLàa ©¥©¤©£§¨¦¦©§¦©§¨¨

ïBLàøea xind xaky(ãçà) óeâa ìáà ,øéîîe øæBç ïéàc àeä ¦§¥¥¥¦£¨§

Léã÷c áb ìò óà [øçà]aäMeã÷ dúBàoey`xd ly.øéîîe øæBç ©¥©©©§¨¦¨§¨¥¥¦
ìk àîìc Bàyecwy oaxwäMeã÷ dúBàaoey`xd oaxwd ly ¦§¨¨§¨§¨

`a `ed egeknyøéîîe øæBç ïéà.oey`xa xind xaky xg`l ea ¥¥¥¦
,wtzqdl oia` iax jiyndeïéãä øîBì àönéz íàå[df my`-] §¦¦§¨©¨¥

`edy elit`[øçà] (ãçà) óebn mewn lknäMeã÷ dúBàác ïåék ©¥¥¨¦§¨§¨
oey`xd lyíéà÷[cner `ed-]øéîîe øæBç ïéà,eaàlàoiicr - ¨¦¥¥¥¦¤¨

jk xg`e eny`a xindy ote`a wtzqdl yiøçà íLàa øtkúð¦§©¥§¨¨©¥
ék ,ïðéøîà éî .Ba øéîéå øéæçiL eäî ,äìBòì ïBLàø äæ ÷zéðåxn` §¦©¤¦§¨©¤©£¦§¨¦¦©§¦©¦

y opgei iaxéléî éðä ,øéîîe øæBçå øéîî ïéà`weec `ed df oic - ¥¥¦§¥¥¦¨¥¦¥
aóebä BúBàeìáà ,äMeã÷ dúBàáaóebä BúBàycwzdy xg`l ©§¨§¨£¨©

,øéîîe øæBç úøçà äMeã÷amiaygp zg` dyecwa miteb ipy oky ¦§¨©¤¤¥¥¦
.cg` seba zeyecw izy xy`n cg` oaxwl xzei,àîìc Bà`ed ¦§¨

oicd,úøçà äMeã÷ ìò óàcóebä BúBàc ïåékea xind xaky ©©§¨©¤¤¥¨§©
øéîîe øæBç ïéà ,àeä.ea ¥¥¥¦

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
yicwdy mc` :ycwd oeicta xn`py yneg aeiga oic d`ian `xnbd
inc lr siqedl aiig ,minc lr ellgle ezectl `ae ycwdl dn xac
die`x dpi`y d`nh dnda yicwna xn`py ,eieyn ziying epeict

gafnl(bi fk `xwie)lr FzWing sqie dPl`bi l`B m`e' ,e .'LMxrøîà §¦¨Ÿ¦§¨¤¨§¨©£¦¦©¤§¤¨©
,éåì ïa òLBäé éaølr `weecïBLàø Lc÷äyicwndéñBîLîBç ó ©¦§ª©¤¥¦¤§¥¦¦¤

,ellgnykåmle`éñBî éðL Lc÷ä ïéà.LîBç óz` llig m`y §¥¤§¥¥¦¦¤
,ezyecw z` ea qitzde xg` xac lr yicwdy oey`xd xacd
.yneg ztqeza aiig epi` ,ipyd xacd z` llgl `a okn xg`le

e,éåì ïa òLBäé éaøc àîòè éàî ,àtt áø øîàc meynàø÷ øîà ¨©©¨¨©©£¨§©¦§ª©¤¥¦¨©§¨
(eh fk my),'úéLéîç óñéå Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå'o`kne §¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦

y oey`xd ycwdd lr `weecyLéc÷î`eddrya yneg aiig ©§¦
,ellgnyàìålräy ipyd xacñétún.lelig ici lr dyecw ea §Ÿ©©§¦

ewitql dnecd oia` iax ly ewitq z` df oic lr d`ian `xnbd
:dxenz oica mcewdéòa[wtzqd-],ïéáà éaøy iníLà Léøôä ¨¥©¦£¦¦§¦¨¨

éñBäå ,íîeäå Ba øtkúäìBìlçå LîBç åéìò ólr,Bøéáçca`e §¦§©¥§©§¦¨¨¤§¦§£¥
ipyd my`døtkúðåmilrad÷zéðå ,øçà íLàaipy my`äæ §¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤

äìBòì,ezectl `ae mned okn xg`le ,`vnpy xg`léñBiL eäîó §¨©¤¦
LîBç åéìò. ¨¨¤

xg` lr llgzdy my`l oia` iax zpeek oi`y dzr `xnbd dxaqe
miwlgp eixace ,wtzqd mipey mixwn ipya `l` ,dlerl ipyd wzipe
xg` lr llgzde mnedy my`a `ed oey`xd wtqd .mipyl
seb `ed ipydy meyn m`d .`ed mb mnede eizgz ipyd ycwzde
e` ,epeict lr yneg miaiige oey`x ycwdl eycwd aygp ,xg`
aygp `ed ixd ,mdipyl zg` dyecwe oey`xd gkn `ay xg`n
ca`y my`a `ed ipyd wtqde .yneg eilr miaiig oi`e ipy ycwdl
jk xg`e ,`vnpy xg`l dlerl oey`xd wzipe xg`a eilra xtkzpe
dler zyecw iably meyn epeict lr yneg miaiig m`d .men ea ltp
,xg` my`a xtkzd xaky xg`n e` ,oey`x ycwdl aygp `ed
ixd ,oey`xd oaxwl lth dzr eaixwn `ed enyly dlerd oaxwe

.epeict lr yneg miaiig oi`e ,ipy ycwdl dzrn aygp `ed
:oia` iax ixac lr dywn iia`déì àéòaéî à÷ éàî ,ééaà øîà- ¨©©©¥©¨¦©§¨¥
,oia` iax ly ewitq xwir ednéàaà÷ úçà äMeã÷e ïéôeb éðL ¦§¥¦§¨©©¨

,déì àéòaéîoey`xd zyecwa ycwzdy ipyd my`d aygp m`d ¦©§¨¥
ok m` ,ipy e` oey`x ycwdløtkúð àìa déì éòaézmy`a `l - ¦¨¥¥§Ÿ¦§©¥

.xg` lr llgzde mnedy my`a wx `l` ,xg`a eilra xtkzdy
eéàa,déì àéòaéî à÷ ãçà óeâå úBMeã÷ ézLzaygp m`d ¦§¥§§¤¨¨¦©§¨¥

ycwdl my` zyecwa okl mcew yecw didy seba dlerd zyecw
ok m` ,ipy e` oey`xíîeä àìa éòaézmnedy my`a `l - ¦¨¥§Ÿ©

el dide .dlerl wzipy my`a wx `l` ,xg` lr llgzdeoia` iaxl
zeyecw izye cg` seba e` ,wtqd xwir `edy ote`a wx wtzqdl
.ipyd ote`d oic epnn rnzyi `linne ,zg` dyecwe miteb ipya e`
ly cg` dxwna mixen` oia` iax ixac lk mlerl :`xnbd zvxzn
xg` my`a xtkzd jk xg`e ,xg` lr llgzde mnedy my`

.ipyd s` mned jk xg`e ,dlerl ipyd wzipe [iyily]ïéáà éaøå§©¦£¦

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

oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

íîåäå.oey`xd Ðøçà íùàá øôëúðå øçà ìò åììéçå.df `vnp jk xg`e .xg`a xtkzpe ,eilr oey`xd lligy df ,ipy my` ca`y xg` Ðäìåòì ÷úéðåmy`c Ð

.(a,bk dxenz) "z`hg cle" wxta odkd rciedi yxcnc "zexzend on" epiidc ,i`w xeav zacp zler myl dinzq Ð xg`a eilra extikyåá åøéîéù åäî:opixn` in Ð

,dler ded Ð i`de ,my` ded Ð `nwa xind ikc ,`id izixg` dyecwe ,`ed `pixg` `tebc oeik :`nlc e` ,oey`xa xind `dc ,ea oixinn oi` Ð `z` `nw gknc oeik

.oixinn jkldäéì àéòáéî úçà äùåã÷å ïéôåâ éðù éà.xnin `l Ð `id zg` dyecwc oeik :`nlc e` ,xnin Ð ded `pixg` `tebc oeik opixn` inc Ðàéòáéî éëä éà
øôëúð àìá äéì éòáéú äéìirai` ikdc Ð

xinde ea xtkzdl my` yixtd :xninl dil

edn ,xg` lr ellige oey`xd mnede ,ea

xg`d dfa xiniy?`ed `pixg` `tebc oeik

`z` `nw gknc oeik :`nlc e` ,xnin Ð

inp i`de ,my` ded `nwc dyecw `cge

xtkzp xninl il dnle .xnin `l Ð my`

xg`a?ãçà óåâå úåùåã÷ éúù éàå`w Ð

.ellige mned `la dil iraiz ,dil `irain

ca`e ,ea xinde my` yixtd :ipzil ikde

yixtdy xg` my`a xtkzpe ,oey`xd

dedc .dlerl wzipe oey`xd `vnpe ,excrn

edn ,zeyecw izye cg` seb dil?øîà éî
éëäìå ,äéì à÷ôñîã àåä àôåâ ãçã ïåéë

éúøú éðú÷ éàîà :äîúî à÷?åâî àãç
àãç,xn`w xnel `vnz m` ,xnelk Ð

my` yixtd :xn`w ikde ,`id `ira `cge

seb i`d dil dedc ,ellige mnede ea xinde

edn ,zg` dyecwe ipyøîåì éöîéú íàå ?
øîéî åðéà àéä úçà äùåã÷ã ïåéë àëäÐ

epi`e da xnzi` (dyecw `iddac meyn)

.zxg` mrt da xninéúùå ïéôåâ éðù
åäî úåùåã÷xtkzn ,df ipy ca` oebk Ð

edn ,`vnpyk .dlerl wzip ipye ,xg`a?oeik

Ð `id zxg` dyecwe ,`ed ipy `zydc

,`z` `nw gkn ,seq seq :`nlc e` .xnin

opiqxb inlyexi `pixg` `pyila .xnin epi`e

ea xinde my` yixtd :iraw izxze :dl

ea xiniy edn ,xg` lr ellige mnede?iedc

dil `wtqne ,zg` dyecwe oiteb ipy dil

,mned `ly e` .lirlc `pyila ziyixtck

dlerl df wzipe ,xg`a xtkzp (m`) `l`

,cg` sebe zeyecw izy dil dede ,`vnpyk

xiniy edn?.úéùéøôãë àùåøéôåøîà
àéòáéî÷ ïéãä ééáà (äéì)`ied odn ef i` Ð

sebd eze`a zxg` dyecw i` ,ezl`y xwir

zeyecw izye cg` seb epiidc ,ziyixtck 'ek

`cg oia` iaxe .'ek ellige mned iraip `l Ð

xnel `vnz m`e ,dil `irain `w `cg ebn

icin ira `l `pyil i`dl `zyde .xn`w

:xn`w ikd `l` ,zeyecw izye miteb ipyn

.'ek dyecw dze`a cg` seb xnel ivniz m`

zg` dyecwe oiteb ipy aiyg `pyil i`dle

.cg` sebe zeyecw izyn ith `cgïéàå
éñåî éðù ùã÷äùîåç óycwd epiide Ð

.ipy ycwd `ied inp dxenze ,yneg eilr siqen epi` Ð ellige mned m`e ,ipy ycwd xg` i`d iede ,xg` lr ellige oey`xd mnedy oebk ,ipyåá øôëúäì íùà ùéøôä
'åëedn ,zeyecw izye miteb ipy edl eedc ,lirlck Ð?äéì àéòáéî à÷ éàîixza `l` ,ira zeyecw izye oiteb ipy e`l oia` iaxc `irac oizrc` `wlqc .oia` iaxl Ð

eedc ,dlerl wzipe df `vnpe ,xg`a xtkzpe ,ca`y `l` oey`xd mned `ly ,xnelk .xg` my`a xtkzp jci`e ,zg` dyecwe oiteb ipy eed `ziinwc .dizlin bilt ilin

edn ,cg` sebe zeyecw izy edl?!dpin jci` rnyile ,`icdl irail ,oia` iaxc `ira xwir ediipin id :iia` jixt jkldéòáéú äéì àéòáéî÷ úçà äùåã÷å ïéôåâ éðù éà
øôëúð àìá äéìedn ,ipy i`d mnede .oilegl witp `l mz `dc ,men `la gafn iycwa jiiy `l ynegc .yneg eilr siqede ,ellige oey`xd mned `l` ,xg`a Ð?,xnelk

dia siqen epi` ipy ycwd ryedi iax xn` ike .yneg da siqen Ð edpip oiteb ipyc oeik :`nlic e` ,`pixg` yneg da siqen epi` Ð `id zg` dyecwc oeik opixn` in

,dia opixw "ipy ycwd" Ð gafnl ifg i`dc ,men lraa mz qitznc `kd la` .icin da ycgn `l i`dc ,xg` men lraa ellige ziad wcal men lra qitzn oebk Ð yneg

.`id dycg dyecwe ,gafnl ifg i`de ,incl `l` ifg `l `nw `eddcíîåä àìá äéì éòáéú äéì àéòáéî ãçà óåâå úåùåã÷ éúù éàyixtde ,ca` `l` ,ca`y mcew Ð

edn ,dlerl wzipe oey`xd `vnpe ,ea xtkzpe zxg`?.yneg eilr siqei `l Ð ellgl `ae mned m`e .el lth dfe ,xg`a xtkzp ixdy ,`ed ipy ycwd :opixn` in
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íîeäïéáà éaøå !¯:déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç ©§©¦¨¦£¨¦£¨¨¦¨£¨¥
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dxenz(ycew zay meil)

ìk ,àîìéc Bàa yecw ipydyäMeã÷ dúBà`ed ixd oey`xd ly ¦§¨¨¨§¨
e ,ef dyecwa ipy ycwd aygpéñBî Bðéàóeilràönéz íàå .LîBç ¥¦¤§¦¦¨¥

ïéãä øîBì[df-]äMeã÷ dúBàác ïåék [øçà] (ãçà) óebly ©¨¥©¥¥¨¦§¨§¨
oey`xdíéà÷e oey`x ycwdk `ed ixd [cner `ed-]éñBîóeilr ¨¦¦

àlà ,LîBçm` wtzqdl yi oiicrøtkúðmilradamy`øçà ¤¤¨¦§©¥§©¥
äæ ÷zéðåoey`xdäìBòì,ellgl `ae oey`xd mned jk xg`eeäî §¦©¤§¨©

.epicék[m`d-]éñBîLîBç ó`edwxóebä BúBàaedúBàa ¦¦¤§©§¨
äMeã÷lyycwdd,oey`xda ìáàmewnl dpzydyäMeã÷ §¨£¨§§¨

àì úøçà.yneg mitiqenóebä BúBàc ïåék ,àîìéc Bàly ©¤¤Ÿ¦§¨¥¨§©
oey`xdéñBî ,àeäóeilr.LîBç:`xnbd dwiqne÷ézcenrz - ¦¤¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
mc` lr `le ,epaxw z` zectl `ay milrad lr wx `ed yneg aeig

:df oica wtq d`ian `xnbde .ezectl `ay xg`,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨
ely dnda mc` yicwd m`da ltpe exiag da xtkziy zpn lr

m`d ,mendLéc÷î`ede milral aygpéñBîLîBç ó,ellgnyk ©§¦¦¤
Bà`ny] (øôëî)déñBî [øtkúîLîBç ó,ellgnykxg`n oky ¦§©¥¦¤

.eilr milral aygp `ed ixd ekxvl ycwed oaxwdy
:xen`d wtqd z` hyet `axàø÷ øîà ,àáø øîà(eh fk `xwie)íàå' , ¨©¨¨¨©§¨§¦

Búéa úà ìàâé Léc÷nä,'LMxr sqM ziWing sqieyneg aeigy ixd ©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§
a ielzàìå Léc÷îa.øtkúî ©§¦§Ÿ¦§©¥

:mcewd wtql dnecd dxenz oica wtq d`ian `xnbdøa éîø éòä¥¨¦©
,àîçaygp in ,exiag ea xtkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¨¨

d m`d ,dxenz oiprl oaxwd lraäøeîz äNBò Léc÷îmeyn ©§¦¤§¨
,ely dnda yicwdyBàd `ny,äøeîz äNBò øtkúîxg`n oky ¦§©¥¤§¨

.oaxwd lral aygp `ed ixd ekxevl oaxwd yxtedy
:dxenz dyer xtkzny giken `ax,àáø øîàdpyna epipy `ld ¨©¨¨

oldl(.bi)m`e .mitzey lye xeaiv ly oaxwa bdep dxenz oic oi`y
xn`z,dxenz dyer yicwndyeðéöî ïk íàly oaxwa mby ¦¥¨¦

å øeaéöly,äøeîz ïéNBò ïéôzeLeeeLc ïBâkxeaivd [eyry-] ¦§¨¦¦§¨§§©
éLec÷àì çéìLmxeara oaxwl dnda [yicwdl-]df ote`a ixdy , ¨¦©§©§¥

zxne` recne ,icigi `ed dxenz oiprl milra aygpy yicwnd
gxkda `l` .mitzeye xeaiv ly oaxwa dxenz okziz `ly dpynd
xeaivd md mixtkzndy xg`n ok lre ,dxenz dyer xtkzndy

.dxenz zeyrl mileki md oi` mitzeyde
ãBòådnn ,dxenz dyer xtkzny `ax gikedøîà ïîçð áø øîàc §§¨©©©§¨¨©

àðz ,àðeä áøezexifp ini z`ln meia xifp zepaxwa xn`p ,`ziixaa ©¨¨¨
(`k e xacna)xCi xW`','Bãé âéOz øLà ãálî ,Bøæð ìò 'äì Bðaø÷ £¤¦Ÿ¨§¨©©¦§¦§©£¤©¦¨

,df aezka denzl yie'ãé âOä'a ïBcéð øéæð éëåielz eizepaxw aeige §¦¨¦¦§¤¥¨
my`l yak ,ipra oiae xiyra oia reaw eaeig ixde ,ezexiyr zcina

.minlyl li`e z`hgl dyak`l`ãöék àä,df aezk yxtzn ¨¥©
'Bøæð ìò 'äì Bðaø÷'eizepaxw md el`,BlMî LéøôäLeãálî' ¨§¨©©¦§¤¦§¦¦¤¦§©

'Bãé âéOz øLàzepaxw md el`íéøçà Bì eLéøôäLezexifp aeigl £¤©¦¨¤¦§¦£¥¦
zbyn eci oi` dzry inl `id aezkd zpeeke .mda xtkziy ick

xg`l wx `l` envr lyn zepaxw `iadlinc z` eci biyz onf
:ezii`x z` `ax miiqne .exeara mze` miyixtn mixg`y ,eizepaxw

àúëìéä éàîì,df aezk xn`p,äøtk ïéðòì àîéìéàeprinydle §©¦§§¨¦¥¨§¦§©©¨¨
`ld ,exeara mixg` eyixtdy oaxwa mb xtkzdl leki `edy

c àèéLtdf oaxw mb,déì øtëîici lr dpzna el ozip ixdy §¦¨§§©¥¥
eprinydl aezkd jixv dnle ,xac lkl ely oaxw `ede yixtnd

.z`fàlàdf yecig xn`py gxkda,øîà÷ éëäå ,äøeîz ïéðòì ¤¨§¦§©§¨§¨¦¨¨©
ok enk ,dxenz ea dyer elyn oaxw yixtndy mykóà©

íéøçà Bì eLéøôäLk`ed ixd oaxwäNBòeadpéî òîL .äøeîz §¤¦§¦£¥¦¤§¨§©¦¨
,ïðéìæà øtkúî øúa.dxenz dyer `ede ¨©¦§©¥©§¦©

:`xnbd dgecàì`l` ,xen`d aezkd yxcp dxenz oiprlïéðòì Ÿ§¦§©
,[äøtk] (äøåîú)eyixtdy oaxw ici lr mb xtkzdl xifpd lekiy ©¨¨

.mixg` eldéì ïéáäé à÷c äðzî Cì àéL÷ à÷ãedywedy dne - §¨©§¨¨©¨¨§¨¨£¦¥
ici lr dpzna el ozipy meyn ea xtkzn `edy `hiyt `ld jl

c meyn .`id `iyew `l ,yicwndàðîçø éaøc åàì éà`lely-] ¦¨§©¦©£¨¨
a [dxezd dzaixy'Bãé âéOz øLà ãálî'mb xtkzdl xyt`y ¦§©£¤©¦¨

,mixg` el eyixtdy oaxwaàðéîà äåäyàeä áeúkä úøéæbdna £¨£¦¨§¥©©¨
ea xn`pyBðaø÷'''dloaxw yixtdyk `weecydéãécî[elyn-] ¨§¨¦¦¥

øtëîc àeäla` ,eaîoaxwàì íéøçàc.xtkznïì òîLî à÷ ¦§©¥¦©£¥¦Ÿ¨©§©¨
el eyixtdy oaxwa mb xtkzn `edy 'eci biyz xy` caln' aezkd

.mixg`
:`xnbd zl`eydìò éåä éàî.xen`d wtqa oicd zrxkd `id dn - ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

d ,mnede exiag ea xtkziy zpn lr oaxw yicwndéñBî Léc÷îó ©§¦¦
LîBç.yneg siqen epi` ellgn xtkznd m` la` ,ellgnyk ¤

,dxtka ielz dxenz oic mle`eäøeîz äNBò øtkúîe.df oaxwa ¦§©¥¤§¨
d :opgei iax mya eda` iax xn` cereíøBzdnexzîzexitìò BlL ¥¦¤©

lah zexit.BlL äàðä úáBè ,íéøçà ìL`id dnexzy s` oky ¤£¥¦©£¨¨¤
zzl zekfd z` zexitd lral dxezd dpzp ,dpedkd hay ly oenn
zexitd lra didy inl dxeqn ef zekfe ,dvxiy odk dfi`l dze`

xzd dnxzp eilry lahd lral `le ,enxzpy.dneàîòè éàîly ©©£¨
c meyn ,df oicàø÷ øîà(ai ek mixac)zúðå Eúàeáz øNòî ìk úà' ¨©§¨¤¨©§©§¨§§¨©¨

'åâå.elyn xyrndy ina dpizpd z` aezkd dlzy ixd ,'iell©¥¦

äðùî

ïéøáà àì ,ïéøéîî ïéàoileg znda lyïéøaeòazyecwa miyecwd ¥§¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦
irnay ycwd xaer zgz ef oileg znda lbx `dz' xn` m`y ,gafn

.dxenz ef oi` ,'ef dndaåokàìmixinnïéøaeòoileg lyíéøáàa §Ÿ¨¦§¥¨¦
didi ef oileg dnda irnay xaer' xn` m`y ,oaxw znda ly

.dxenz ef oi` 'ef oaxw znda lbx zxenzeok enkàìmixinn Ÿ
íéøáàå ïéøaeò[mixa` e`-]azepaxwàìå ,íéîéìLoileg zenda ¨¦§¥¨¦§§¥¦§Ÿ
ïäa íéîéìLdxenz oi` oky .[zepaxw ly mixa`a e` mixaera] §¥¦¨¤

la` .minkg zrc `id oke .eclep xaky zenily zendaa `l`éaø©¦
íéøáà ïéøéîî ,øîBà éñBélyzendaoilegazepaxw,íéîéìL ¥¥§¦¦¥¨¦§§¥¦

àì ìáàoilegïäa íéîéìL.[zepaxw ly mixa`a] £¨Ÿ§¥¦¨¤
:enrh z` yxtn iqei iaxa àìäå ,éñBé éaø øîàmiig ilra ¨©©¦¥©£Ÿ§

dc÷enïéLlk ,gafnløîBàäìL dìâø'dndaBæl dyecw'äìBò §¨¦¨¥©§¨¤¨
dndad ziyrpe dteb lka dyecwd zhytzn.äìBò dlekok m` ¨¨

ìL dìâø' øîàiLk óàoileg zndaBædidzúçzoaxw znda'Bæ ©§¤Ÿ©©§¨¤©©
legzdxenzde ,dleka hytzz `linne oilegd znda lbxaàäz§¥

dndadäézçz äøeîz dlek.oaxwd znda zgz - ¨§¨©§¤¨

àøîâ

:mixaer zyecwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîúàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaa,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ïéà ,øîà àãt øam`e ©§¨¨©¥§¨¨¨©¨¦

irna xaer gafnl yicwn mc`lr axwdl yecw epi` oileg znda
`ed ixd epyicwiy ilan clepy xg`l epaixwi m`e ,gafnd iab

.dxfrl oileg `ian,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©§¨¨¨©¨¦
.gafnl eaxwi ecleeiy xg`le ,mnvr ipta myicwdl xyt`e
:xg` mewna eixac it lr opgei iax zhiy z` zyxtn `xnbdàcæàå§©§¨

[jlede-]c ,déîòèì ïðçBé éaøixd,ïðçBé éaø øîày inLéc÷ä ©¦¨¨§©£¥©¨©©¦¨¨¦§¦
å úøaeòî úàhçjk xg`äãìé,gafnl daxwy mcew dawpm` ©¨§¤¤§¨§¨

da äöødnvr,øtkúîm`e.øtkúî dãìååa äöøcle oic oi`e ¨¨¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥
`l` en` gkn yecw epi` oky ,dzinl jledy z`hg cle oick df
mb eyicwd m`d z` eyicwdy drya ixdy .envr ipta yecw `ed
odn zg` oicy ,zeixg`l ze`hg izy yixtnk df ixde ,eze`
.xeaiv zacp zlerl dinc eltie a`zqzy cr drxz dipyde axwdl
md envr ipta xaer yicwdl xyt`y xaeqd opgei iax ixacy `vnp

.envr gkn yecw cledy ,zxaern z`hg yicwna ezhiyl
:`xnbd zyxtnàëéøöe,opgei iax ly zexnind izya jxev yi - §¦¨

meyn .dzxiagn zg` cenll xyt` i`eïðéòîLà éàcwxCäa §¦©§§¦©§©
`xninàúéén÷mnvr ipta mixaer lr dlg dyecwy [dpey`x-] ©©§¨

wxy mixne` epiid ,mn` z` yicwdy `laàeä íúämeyn ,yecw ¨¨
déLc÷àc§©§§¥
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קלי oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àîìã åàsiqene ,df oiprl oey`x ycwd dil ded ,edpip zeyecw izyc oeik Ð

.ynegàãç åâî àãçe`le ,i`w `zlinc `yix` oia` iaxc `iirac `tiq ,xnelk Ð

.ira zeyecw izye oiteb ipy `l` .`id izixg` `zlinøîà÷ øîåì àöîú íàåÐ

.`cg ebn `cg epiid ,xnel `vnz m`åäîizye oiteb ipyc oeik :opixn` in Ð

,"ipy ycwd" ixwin `l Ð edpip zeyecw

`teb i`de dyecw `da `dc ,yneg siqene

gkn ,seq seq :`nlc e` .eyneg sqez` `l

`ed "ipy ycwd"e ,(`xwirn) `z` [`w] `nw

,inlyexi `pixg` `pyil .yneg iabl

iab oia` iaxc `irac ,lirlc `xza `pyilke

.yxtn iyexite ,`kd inp dl opiqxb dxenz

éñåî ùéã÷îéñåî øôëúî åà ùîåç óó
ùîåç:(a,bp `rivn `aa) ol `niiwc Ð

,oycwd z` oicet m` yneg oitiqen milrad

.yneg oitiqen oi` Ð oicet mixg` m`e

,mnede ,exiag zxtkl oaxw df yixtd jkld

dil wixt i`c (ifg) ,dicic milra eed o`n

yneg siqel?la` ,milra ied yicwn

e` .siqen epi`e ,inc xg`k Ð xtkzn

.dicic milra eed xtkznïë íàyicwnc Ð

,oitzeye xeava dxenz epivn ,dxenz dyer

oitzey e` xeav eeyc oebk Ð inc ikide

ied `zydc .ediilr oaxw iyecw`l gily

xza i` ,"cigi oaxw" dia `pixw ,cigi yicwn

:oizipzn idliya opz op`e .opilf` dicic

`l` .dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd

dyer epaxw oi` jkld ,opilf` xtkzn xza

`le ,ea oixtkzn miaxe li`ed ,dxenz

onwl opixnb op`e ."cigi oaxw" dia `pixw

`le ,dxenz dyer cigi oaxwc xyrnn

.oitzeye xeaivcãé âùädler oaxw epiid Ð

xiyr oia ,`ed reaw xifp oaxw `lde .cxeie

.ipr oiaãöéë àäepaxw :`xw xn`w ikd Ð

caln" ,excp lr `iai elyn `ed yixtdy

leki epi`y eze` caln Ð "eci biyz xy`

xg`l eci biyze ,`ed ipry ,elyn yixtdl

.`vie ,inp ep`iai Ð el epzi mixg`y ,onf

äøôë ïéðòìxtkzdl lekic opirny`l Ð

.ekxvl xg` yixtdy dndaaùéøôäùë äî
åìùî àåä`le dxenz ea dyer `ed Ð

dyer `ed Ð mixg` el eyixtdyk s` .xg`

.xg` `le dxenz eaøôëúîã àåä äéãéãî
'dl epaxw" :aizkc Ð."åìù äàðä úáåèÐ

epzil eciay .d`pd zaeh ied mxez ly

.eilr mxzy inl `le ,dvxiy odk dfi`l

'åâå øùòî ìë úà áéúëãdlkz ik" Ð

xyrnd lhepy in ,rnyn Ð 'ebe "xyrl

cia `le ,dvxiy inl epzil eciay d`eazn

xac Ð d`pd zaeh .eilr mxzpy exiag

lk oziy zpn lr l`xyin lawn hren

.odk eza oal eizenexzäðùîíéøáà àì
ïéøáåòá ïéìåçã`dz" xn` m`y .ycwdc Ð

irnay ycwd xaer zxenz ef dnda lbx

.xa`d lr dlg dyecwd oi` Ð "ef dnda

ïéøáàá ïéøáåò ïéàåxaer ixd" xn` m`y Ð

.ycew xaerd oi` Ð "ef ycw znda lbx zxenz ef oileg znda irnayïéøáåòå ïéøáà àìå.ycwc minilya oilegc Ðïéîéìù àìå.ycwc oixaere oixa`a oilegc Ðïéøéîî
ïéîéìùá ïéøáà.daxwe dlek dxenz `iede ,dndad lka dl dhyte ,xa`d lr dxenz dlg Ð "ef ycew znda zgz dxenz ef oileg znda lbx ixd" xn` Ðïéîéìù àìå

ïäá.dxenz zeyrl ycw znda ly cg` xa`a gk oi`c Ðíéùã÷åîá àìäåonwl `nrh yxtnck ."dler ef ly dlbx" xn` m` ,eyicwnyk ,ycwdd zligza ,xnelk Ð

.`xnbaàøîâïéøáåòä ìò äìç äùåã÷ ïéà.dxfrl oileg iziin Ð clepyn diycw` `le ,clepyk dil aixwn m`e ,axwil yecw epi` Ð dnda irna xaer yicwd m` Ð

clek `ed ixd eixac lkl oke .lif` dzinle z`hg clek iede ,envr gkn `le yicwc `ed din` gkn xaerc ,zeixg`l ze`hg izyk eed `l Ð zxaern z`hg yixtd m`e

.ycwd zligzk `le ,miycwøôëúî äãìååá äöøl dkldc ,dclie dxarzpe ,ez`hg yixtnc `kid epiid Ð lif` dzinl z`hg clee opixn` ikc Ðyng edpip ipiqn dyn

,zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil `iede ,diytp itp`a dyecw dilr `liige ,zxg` dndak xaer aeyg Ð zxaern dyxt` i` la` .dznc dl ixinb ikde ,zezn ze`hg

.oixaerd lr dlg dyecw `nl` .drxz dipyde dvxiy efi`a xtkznc
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øîàoiyer oitzeye xeaiv epivn Ð dxenz dyer yicwn i` :yexit Ð ok m` `ax

xtkzn i` :xninl epivn `l la` .diyecw`l `gily eeyc oebk .dxenz

xtkzdl dnda yecwzi`c oebk ,dxenz oiyer oitzeye xeav epivn Ð dxenz dyer

.cigic `l` ,`id xeavc e`l Ð da xtkzn cigic oeikc .icigi daøîúéà`ct xa

,`xtw xa ly ezeg` oa `ct xa edf Ð

el xn` :(a,c) dlirnc `nw wxt `zi`ck

dz` dn d`x ,ezeg` oa `ct xal `xtw xa

,zct oa df oi`e .yxcnd ziaa xgnl ipl`ey

.zct oa xfrl` iax `ed zct oacïéàå
yicwd m`y Ð mixaerd lr dlg dyecw

yecw epi` Ð oileg znda en` irna xaer

`le ,clepyk dil aixwn i`e .axwil

m`e .dxfra oileg iziin Ð clepyn diycw`

izyk eed `l Ð zxaern z`hg yixtd

`ed dini` gkn xaerc .zeixg`l ze`hg

z`hg cleek iede ,envr gkn `le yicwc

`ed ixd eixac lkl oke .lif` dzinle

.ycwd zligzk `le ,miycw zecleekéáøå
m`e Ð oixaerd lr dlg dyecw xn` opgei

m`e .yicw Ð oileg en` irna xaer yicwd

izy yixtnk ied Ð zxaern z`hg yixtd

`l` ,z`hg clek ied `le .zeixg`l ze`hg

`le mc`d gkn dtd zyecw ezyecw cled

lif`c z`hg cle epivn `l .m`d gkn

zipwix z`hg yicwna `l` ,dzinl

.dxaire

àãæàådclea dvx ['ek] dinrhl opgei iax

dyecw jixv oi`e :yexit Ð xtkzn

.zeixg`l ze`hg izy yixtnk iede ,zxg`

dlg dyecw opgei iaxl dil zi`c dpin rny

dyecw oi`c jzrc `wlq i`c .oixaerd lr

.clepy xg` zxg` dyecw jxhvi Ð dlg

dpin rny dzinl lif` `lcn yxtl oi` la`

lr s`c xnel xyt` (i`) `de ,dlg dyecwc

ikd elit` Ð xaerd lr dlg dyecw oi`c ab

iaxl dil opirnyc ,dzinl cled lif` `l

lr xn` i`e .xiieyn Ð exiiy dil zi`c opgei

Ð "oileg dclee ycw `id" :oileg ly dnda

oke .`ed en` jxi e`l xaerc ,ecia zeyxd

"oinixrn cvik" wxt onwl cenlzd yxtn

xn`wcnc `ed dgkedd xwir `l` .(`,dk)

jixv oi`c rnyne ,"xtkzn dclea dvx"

.clepy xg` izixg` `pnif diyecw`l

`le ,eit lr yecw cled Ð m`d yicwdync

l"f i"yx yxity dn :dyw zvwe .m`d gkn

lr dlg dyecw oi` xn`c ,`ct xal

z`hg yixtd m`c dpin `wtpe ,oixaerd

`lf` dzinle ,z`hg cle dil ded zxaern

dlg dyecw oi`c ab lr s` `nlc ?olpn Ð

Ð exiiy dil zi` `nyc ,dzinl lif` `l Ð

yie !epyxitck ,`ed en` jxi e`le ,xiieyn

exiiyc `ct xal dil zi` jgxk lrc :xnel

dil dywz ok `l m`c ,xiieyn epi` Ð

cvik" wxt (minly cle) oizipznn
"oinixrn
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éñBî Bðéà äMeã÷ dúBà ìk :àîìéc Bàíàå .LîBç ó ¦§¨¨¨§¨¥¦¤§¦
íéà÷ äMeã÷ dúBàác ïåék ,ãçà óeb ïéãä øîBì àöîéz¦§¨©¨¥¤¨¥¨¦§¨§¨¨¥

¯éñBîäìBòì äæ ÷zéðå ,øçàa øtkúð àlà ,LîBç ó ¦¤¤¨¦§©¥§©¥§¦©¤§¨
éñBî ék ?eäîLîBç ó¯,äMeã÷ dúBàa óebä BúBàa ©¦¦¤§©§¨§¨
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éñBîéñBî øtëî Bà ,LîBç óøîà :àáø øîà ?LîBç ó ¦¤§©¥¦¤£©¨¨£©

"Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå" àø÷¯àìå Léc÷î §¨§¦©©§¦¦§©¤¥©§¦§Ÿ
.øtkúî,äøeîz äNBò Léc÷î :àîç øa éîø éòa ¦§©¥¨¥¨¦©¨¨©§¦¤§¨

,ïk íà :àáø øîà ?äøeîz äNBò øtkúî Bà¦§©¥¤§¨¨©¨¨¦¥
çéìL eåLc ïBâk ,äøeîz ïéNBò ïéôzeLå øeaéö eðéöî̈¦¦§¨¦¦§¨§§¨¨¦©
,àðeä áø øîà ,ïîçð áø øîàc ,ãBòå .éLec÷àì§©§¥§§¨©©©§¨¨©©¨

Bøæð ìò 'äì Bðaø÷" :àðzãálî,"Bãé âéOz øLà ¨¨¨§¨©©¦§¦§©£¤©¦¨
ìò 'äì Bðaø÷" ?ãöék àä ?ãé âOäa ïBcéð øéæð éëå§¦¨¦¦§¤¥¨¨¥©¨§¨©©

"Bøæð¯"Bãé âéOz øLà ãálî" ,BlMî LéøôäL¯ ¦§¤¦§¦¦¤¦§©£¤©¦¨
eLéøôäLïéðòì àîéìéà ?àúëìéä éàîì .íéøçà Bì ¤¦§¦£¥¦§©¦§§¨¦¥¨§¦§©

äøtk¯àlà !déì øtëîc àèéLt¯,äøeîz ïéðòì ©¨¨§¦¨¦§©©¥¤¨§¦§©§¨
óà :øîà÷ éëäåeLéøôäLkíéøçà Bì¯äNBò §¨¦¨¨©©§¤¦§¦£¥¦¤
dpéî òîL ,äøeîz¯ïéðòì ,àì !ïðéìæà øtkúî øúa §¨§©¦¨¨©¦§©¥¨§¦©¨§¦§©

Cì àéL÷ à÷ãe .äøeîz¯à÷c äðzîïéáäééà ,déì §¨§¨©§¨¨©¨¨§¨¨£¦¥¦
äåä ,"Bãé âéOz øLà ãálî" àðîçø éaøc åàì̈§©¦©£¨¨¦§©£¤©¦¨£¨

àeä áeúkä úøéæb :àðéîà¯"Bðaø÷"¯àeä déãécî ¨¦¨§¥©©¨¨§¨¦¦¥
,øtëîcíéøçàcî.ïì òîLî à÷ ,àì?dìò éåä éàî ¦§©©¦©£¥¦¨¨©§©¨©¨¥£¨

Léc÷î :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàc ,òîL àz̈§©©£©©¦©¨£©©¦¨¨©§¦
éñBîìò BlMî íøBz ,äøeîz äNBò øtkúîe LîBç ó ¦¤¦§©¥¤§¨¥¦¤©

íéøçà ìL¯øîà ?àîòè éàî .BlL äàðä úáBè ¤£¥¦©£¨¨¤©©§¨£©
øNòî ìk úà" :àø÷...Eúàeáz"zúðååâå.'äðùî §¨¤¨©§©§¨§§¨©¨
ïéøáà àì ïéøéîî ïéàïéøaeòaïéøaeò àìå ,íéøáàaàìå , ¥§¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦§Ÿ

íéøáàå ïéøaeòíéîéìLaàìå ,íéîéìLéñBé éaø .ïäa ¨¦§¥¨¦¦§¥¦§Ÿ§¥¦¨¤©¦¥
.ïäa íéîéìL àì ìáà ,íéîéìLa íéøáà ïéøéîî :øîBà¥§¦¦¥¨¦¦§¥¦£¨Ÿ§¥¦¨¤
Bæ ìL dìâø" øîBàä ,ïéLc÷eîa àìäå :éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤

"äìBò¯óà ,äìBò dlekøîàiLkúçz Bæ ìL dìâø" ¨¨¨©§¤Ÿ©©§¨¤©©
"Bæ¯.äézçz äøeîz dlek àäzàøîâøa ,øîúà §¥¨§¨©§¤¨¦§©©

:øîà ïðçBé éaø .ïéøaeò ìò äìç äMeã÷ ïéà :øîà àct©¨¨©¥§¨¨¨©¨¦©¦¨¨¨©
,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .ïéøaeò ìò äìç äMeã÷§¨¨¨©¨¦§¨§¨©¦¨¨§©£¥
,äãìéå úøaeòî úàhç Léc÷ä :ïðçBé éaø øîàc©£©©¦¨¨¦§¦©¨§¤¤§¨§¨

äöø¯äöø ,øtkúî da¯dãìååa,àëéøöe .øtkúî ¨¨¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥§¦¨
àúéén÷ Cäa ïðéòîLà éàc¯àeä íúädéLc÷àc §¦©§©¦©§©©¨§¨¨¨§©§§¥
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dxenz(ycew zay meil)

déôeb døaeòì,envr ipta xaerd z` yicwdy -àëä ìáà §¨¨¥£¨¨¨
zxaern yicwnadénéàì déLc÷àcmewn yi ,m`d z` yicwdy - §©§§¥§¦¥

xnelàîéà] (àä)yììëa [àeäzyecwdénéàe ,[en`-]LBã÷ àì ¥¨¦§©¦¥Ÿ¨
.dzinl jledy z`hg clek epic didie ,en` gkn `l` envr ipta

ïðéòîLà éàåa opgei iax ly epic z`àúééøúadipyd ezxnina - §¦©§§¦©©§©§¨
wxy mixne` epiid ,zxaern yicwnaàeä íúäz` yicwdl ecia ¨¨

meyn ,eit gkn xaerddì Léc÷àcen`lìëådnúéàc[yiy-] §©§¦¨§¨§¦
,da.xaerd lr mb lg `ed ok enk m`d lr ycwdd lgy mykeìáà ¨£¨

déì déLc÷àc àëäxnel mewn yi ,en` `la xaerldéúéìc ïåék ¨¨§©§§¥¥¥¨§¥¥
Léã÷ àì éàøaàxyt` i` en` irnl uegn `vi `l oiicry xg`n - ©¨©Ÿ¨¦

ok lr .eyicwdlàëéøö,opgei iax zexnin izy [zekxvp-] §¦¨
en` mr cgi mb dt zyecwa xaerd z` yicwdl xyt`y eprinydl

.ecal mbe
:zxg` oeyla ef `zekixv d`ian `xnbdà÷ éàî ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨©¨

ïì òîLîy ,dipyd ezxnina opgei iaxBøéiL íà`ed ixd xaerl ©§©¨¦¦§
øéieLî,oileg x`ypeemeyny,àeä Bnà Cøé åàì øaeòok lre §¨¨¨¤¤¦

e` ,zxg` dyecwa eyicwdle m`d zyecwn ecixtdl xyt`
m`y ,opgei iax xaeq ok meyne .llk eyicwdl `le oileg exi`ydl
gkn `le envr gkn yecw `ed ixd en` mr cgi xaerd z` yicwd
ok lre ,envr ipta eyicwdle m`dn ecixtdl ezrca did oky ,en`

.z`hg clek epic oi`
:`xnbd dywnél änì ézøúåiax zexnin izy z` jixv recn - §©§¥¨¨¦

,en` jxi e`l xaery dipyd `xnina eprinydy xg`n `ld ,opgei
xn`y jkn oke .en` `la ecal eyicwdl xyt`y eil`n oaen
yecw epi` en` mr eyicwnky mby gken ,ecal eyicwdl xyt`y

:`xnbd zvxzn .envr gkn `l` dgeknàëéøöiax zexnin izyl §¦¨
meyn ,opgeiøîúà éàcwxàäayecw xaerdy zxaern yicwna - §¦¦§©§¨

`ed dfy mixne` epiid ,envr gkndéôeâì àéæç dénéàc íeMî- ¦§¦¥©§¨§¥
e ,dnvra axwdl die`x en`yéîð àúçð dì äMeã÷ àúçðc Bbî¦§¨£¨§¨¨¨£¨©¦

ãìeìlr mb zinvr dyecw zcxei m`d lr dyecw zcxeiy jezne - ©¨¨
.xaerdCãéà ìáà`ny ecal xaerd z` yicwna -àìeilr legz £¨¦¨Ÿ
.dyecwïì òîLî à÷opgei iaxàãä.yecw xaerd df ote`a mby - ¨©§©¨¨¨

àäa øîúà éàåmixne` epiid ,yecw `edy ecal xaer yicwna - §¦¦§©§¨
`edyLøôî à÷c íeMîlegzy eita,ãìeä (íàä) ìò äMeã÷ ¦§¨§¨¥§¨©©¨¨

àéää ìáàz` mb yicwn `edy eita yxit `ly ,zxaern yicwnc £¨©¦
`ny ,xaerdàìok lr .llk xaerd ycwziàëéøöiax [jxved-] Ÿ§¦¨

ezrca did mzqd on m`d z` yicwdy xg`ny ,eprinydl opgei
.xaerd z` mb yicwdl

lr dlg dyecw oi`y `ct xa zhiy lr zeiyew dnk d`ian `xnbd
:mixaeráéúé[ayi-]àzòîL àäì øîà÷å àøéæ éaø.`ct xa ly ¨¦©¦¥¨§¨¨©§¨§©§¨

àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéàdpyna epipy `ld ,`ct xa lroldl) ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
(:ck,øBëaä ìò ïéîéøòî ãöékezpizp zevnn eriwtdl ick dnda ¥©©£¦¦©©§

dnda ,odklúøkáîä[dcli `l oiicry-]úøaeòî äúéäL ©§©¤¤¤¨§¨§¤¤
,cleeiykl dxekaa ycwzdl cner dirnay xaerdeøîBàlra ¥

dndadBæ ìL äéòîaM äî'l yecw didi'äìBòseqal m`yäãìé ©¤§¥¤¨¤¨¨§¨
.äìBò Bæ éøä øëædler aiegn did m`e ,envra milrad eaixwne ¨¨£¥¨

xg`n oky .odkl epzil aiig epi`e ,ezaeg ici ea `veieyicwdy
zry cr dlg dpi` xeka zyecw eli`e ,xaer ecera dler zyecwa
zyecw icin riwtdle `eal dxekad zyecw dleki `l ,ez`ivi

.dl dncwy dleràîìày dpynd ixacn gken -øaeò LBã÷ ©§¨¨¨
lr dlg dyecw oi`' xn`y `ct xa ixack `le ,en` irna ycwedy

.'mixaer
déì øîà,`xif iaxàéää àéðzî ékef dpyna dpypy dn - ¨©¥¦¦©§¨©¦

eyicwna xaecn dlerl xaerd z` yicwn milradyúMeã÷a¦§©
íéîc`ct xa xn` sebd zyecw lr wxe ,sebd zyecwa `le dlerl ¨¦

.mixaerd lr dlg dpi`y
:el`ye dinxi iax xfgàîélà éîdic [dwfg ike-]íéîc úMeã÷ ¦©¦¨§©¨¦

déì àò÷ôî à÷cxekad z` [driwtny-]ïîzyecw,äøBëaä §¨©§§¨¥¦©§¨

.odkl dpizp zevnn epxhtzedéì øîà,`xif iaxïéàzyecw mb - ¨©¥¦
.dxekad on driwtn mincïðzäåzexekaa epipy oke -(.ci),ìk §¨§©¨

dïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷jk xg`e enned mcewy-] ¨¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
[eycwedå`jk xgecôð,mzyecw drwtexg`l eclie zeawp od m` §¦§

md ixd ,okn,äøBëaa ïéáéiçzyecwa miycwzn mdizexekae ©¨¦©§¨
.odkl mipzipe dxekaemiaiig md ok enkúBðznarexf ly dpedk §©§

.oileg zenda oick ,daiwe miiglàîòè,dpynd mrha wiicl yie - ©£¨
c`weececôpL øçàìdxn`cmdïéáéiç,zepzn x`yae dxekaa §§©©¤¦§§©¨¦

ecôpL íãB÷ ìáàmd ixd minc zyecw mda yi oiicreïéøeèt £¨¤¤¦§§¦
.dxekanminc zyecw `l` mda oi` mycwdl mnen mcw m` ixde

,cala[àîìà]o`kn gkene -déì ò÷ôîc íéîc úMeã÷ àîélàc ©§¨§©¦¨§©¨¦§©§©¥
[riwtdl-]îoic.äøBëa ¦§¨

cerdéáéúéàepipy `ld ,`ct xa lr `xif iaxl dinxi iax ¥¦¥
,`ziixaaøîBàäzxaernd eznda lrBæ ìL äéòîaM äî'didi ¨¥©¤§¥¤¨¤
l yecwúøzeî ,'äìBòdndadäféâa,dyecw dpi` dnvr `id oky ¨¤¤§¦¨

åmle`äøeñà`idLeçk íeMî äãBáòad,daL øaeòzcear oky §£¨©£¨¦¦¨¤¨
xyt`y o`kn gkene .dirnay yecwd xaerd z` dyigkn m`d

.`ct xa ixack `le ,m`d `ll xaerd z` yicwdldéì øîàiax ¨©¥
,`xifàä`ziixaéîða ycwedy xaera zxacníéîc úMeã÷ ¨©¦§©¨¦

.dlerl
,el dywde dinxi iax xfgàîélà éîedic [dwfg ike-]úMeã÷ ¦©¦¨§©

íéîcxaerd lydéì àøéñàc[m`d z` xeq`l icka-],äãBáòa ¨¦©£¦¨¥©£¨
dyecwd dndaa `l` epi` miycwa xn`py dcear xeqi` ixde

.gafnl sebd zyecwadéì øîà,`xif iaxïéàdyecwd dnda mb - ¨©¥¦
.dceara dxeq` gafnl minc zyecwaïðzäådpyna epipy oky - §¨§©

(my)ectpe mycwd z` onen mcwy miycwd lky ,ïéleçì ïéàöBé§¦§¦
mixzene.ãáòéìå ææbéì,wiicl yieàîòè`ed dceara mixzeny ¦¨¥§¥¨¥©£¨
`weec,äãBáòa ïéøeñà ecôpL íãB÷ àä ,ecôðc íeMîelit`e ¦§¦§¨¤¤¦§£¦©£¨

minc zyecw `l` mda oi`y.calaàîìàdnil`y [o`kn gkene-] ©§¨
[dì äøñàã] (äéì ïéøåñà) íéîc úMeã÷dndal.äãBáòaexq`e §©¨¦§¨§¨¨©£¨

e`eai `ly ick minc zyecwa zeyecwd zendaa cearl minkg
zexekaa x`eank ,sebd zyecwa zeyecwd zendaa cearl(.ci).

cerdéáéúéàepizpyna epipy `ld ,`xif iaxl dinxi iaxïéà' ¥¦¥¥
ïéøáàa ïéøaeò àìå ,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîîminly `le 'eke §¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦

[mixaera] mda.'rnyneéøeîéà[xindl-]àä ,øîéî àìc àeä ¥¥§Ÿ¥¦¨
mnvr mdéLã÷ Lc÷éîdkxved dnl ok `l m`y ,sebd zyecwa ¦§©¨§¦

dyecw oi`y `ct xa ixack `le ,mda mixinn oi`y xnel dpynd
.llk mixaerd lr dlgdéì øîàdpynd oic ,`xif iaxéãìåa ¨©¥§©§¥

àeä íéLã÷,xen`éîéé÷å éLéc÷cgkn micnere miyecw mdy - ¨¨¦§©¦¥§©§¥
.mda mixinn oi`y xn`p mdilre ,mn`

xfg:dywde dinxi iaxéàa dpynd zxacnãìåznda,íéLã÷ ¦§©¨¨¦
`weecy dixacn rnyn `ldïéãáò àìc àeä ïnà éòîampi`-] ¦§¥¦¨§Ÿ¨§¦

,dxenz [miyerïéãáò éàøaà àäuegl e`vie eclepy xg`l la` - ¨©¨©¨§¦
.dxenz miyer[ïðz] (àéðú) àäåoldl(.ai)y ,ãìeä ïéàmiycw ly §¨§©¥©¨¨
äøeîz äNBòzxacn `l gxkda ok m`e ,clepy xg`l elit` ¤§¨

oileg znda ly xaera `l` miycw znda ly xaera dpynd
,`xif iax eaiyd .envr ipta ycwedyépî àäzhiya epzpyn - ¨©¦

àéä äãeäé éaø.diepyøîàcmby ,my dpyna dcedi iaxãìeä ©¦§¨¦§¨©©¨¨
miycw ly.äøeîz äNBò¤§¨

:dinxi iax el dywd aeyéàzhiya diepy epizpyn,äãeäé éaø ¦©¦§¨
[oileg ly] mixa` mixinn oi`' dixac zligz lr dywi `ld

`weecy dfn rnyny ,'[miycw ly] minlyaàìc àeä äøeîz§¨§Ÿ
àä ,éãáòmzq ycwdaéLã÷ Lc÷î.dlek dndaa dyecw dlge ¨§¦¨¦§©¨§¦

eäãeäé éaø øîà àäoldl `ziixaa(:`i)y÷ àì ïéøáàéLãzyecwa ¨¨©©¦§¨¥¨¦Ÿ¨§¦
oi`y gxkda ok m` .dlek dndaa mzyecw zhytzn oi`e ,daxwd
mzhiyle ,minkg zhiya `l` dcedi iax zhiya diepy dpynd
ly xaera dpynd zxacn gxkda dxenz dyer miycw cle oi`y
xaeqd `ct xa lr dywi aeye ,envr ipta ycwedy oileg znda
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oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

äéôåâ äøáåòì`w i`n :`pixg` `pyil .dilr dyecw `liig jkld .envr ipta Ð

dil aiygcnc .`ed en` jxi e`l xaere ,xiieyn exiiy m` Ð opgei iax ol rnyn

ira ded i`c dpin rny Ð dzinl lif`c z`hg clek `le ,diytp itp`a opgei iax

dxaere z`hg `dz ef" xn` m` oebk .xiieyn Ð zxg` dyecwl xaerl dixeiyl

en` jxi e`l xaerc ,oiniiw eixac Ð "dler

dclee z`hg `id :xnel ,exiiy m` e` .`ed

xaer aiyg `l `ct xale .ied Ð oileg

diycw`c `kide ,diytp itp`a iednl

epi` Ð zxg` dyecwl clel exiiye dini`l

.dzinl lif`e z`hg cle dil dede ,yecw

.melk xn` `l Ð "oileg dcle" xn` m`e

od on` irna miycw iclec xn`c o`nle

xn`c o`nle ,xzl`l yicw Ð oiyecw

.cleeiykl yecw Ð oiyecw od oziieda

'åë éì äîì éúøúådil opirny `d Ð

,oixaerd lr dlg dyecw :xn`c `ziinwn

.cled daeyg dytp itp`a dndac llkn

äéôåâì éæçsebd zyecw dyecw m`dy Ð

.axwiløåëáä ìò ïéîéøòî ãöéëÐ

.ea `ed zepdile odkn eriwtdløëæ äãìé
äìåò àåä éøäm` `vie ,ezaegl eaixwne Ð

dler zyecwc meyn .dler aiegn did

cr yicw `l dxekaac ,dilr `liig dncw

dxeka `iiz` `l eze ,mgx epyicwzy

,xaer yicw ,`nl` .dler zyecwl `rwtne

.`ct xal `iyweíéîã úùåã÷epxkniy Ð

yicw `l diteb `ed la` .dler einca `iaie

.men `la xknp `l` ,sebd zyecwïðúäåÐ

.`zegipaäøåëáá ïéáééç,od zeawp m` Ð

.exkia opeict xg`leàîéìàã [àîìà]
íéîã úùåã÷reaw men mcwc oeikc Ð

.incl `l` `xwirn yicw `l Ð ycwdl

äæéâá íàä úøúåî.dteb yicw` `l `dc Ð

øáåò ùåçëdil `ygkn m`d zcearc Ð

.xaer yicw `nl` ,xaerlïðúäåÐ

.`zegipaïéìåçì ïéàöåéjdc `tiq Ð

miycwd lk :`id lirl zxn`c oizipzn

,oilegl oi`vei" :`tiq ipzwe .'ek "mcwy

dfiba oixzeny .carile ffbil ,oictpyk

reaw men mcwe li`ed ,opeict xg`l dceare

wxta ,sebd zyecw [dycw] `lc ,oycwdl

.(`,ci) zexekac ipyäéáéúéàdinxi iax Ð

.`xif iaxl'åë ïéøéîî ïéà,`id oizipzn Ð

.da oinily `l :ipzweøîéî àìã àåä éøåîà
,"dndaa dnda" aizk dxenzac meyn Ð

.`ed dnda e`l xaereéùã÷ ùã÷éî àäÐ

oixinn oi`c `hiyt Ð eycw `l i`c .oixaer

.oda oilegc oinilyäùåò ãìåä ïéà ïðúäå
äøåîú,opiwqr cle yicwna i`ce `l` Ð

.oey`x ycwd aeygcàéä äãåäé éáøÐ

dyer cle :dcedi iax xn`w oizipzna

.dxenzäãåäé éáø éàikid `yix Ð

`nwezn?oixa` oixinn oi` :ipzwcoilegc

iycw ycwn `d Ð ycwc mlya exindy dcic xa` meyn dndad seb lr dxenz zyecw legl ,oileg zndal oixa` icar `lc `ed dxenz :rnync .ycwdc oinilya

dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde :iqei iax dil xcdnwcn ,dil zi` `xaq `d `pz i`dc .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd m` .ycwd zligza oixa`

zligza :xn`c ,`ziixaa onwl ,iqei iaxc dibef xa iedc oerny iaxe .dleka dyecw dhyt Ð cg` xa` yicwd m`y ,ycwd zligza `nw `pz dcenc llkn ,"dler dlek

oiwxitc `tiqa xyrnl dxenz yiwnc meyn i` "dndaa dnda" yixcc meyn i` .`lc dxenz iab opireny`e ,dler dlek ycwd`eddne .'ek cigi oaxw xyrn dn :(`,bi)

.(a,hq oileg) "dywnd dnda" wxta opixn` ikde .oixa`a zbdep dpi` dxenz s` Ð oixa`a bdep epi` xyrn dnc ,sili diteb `yiwdäãåäé éáø øîàä,`ziixaa onwl Ð

.dleka dyecw dhyt `lcïðé÷ñò éàîá àëä.cg` xa` ici lr dndad lk dycw Ð dxenz ici lr `ly `d :opiwiicc Ðåá äééåìú äîùðäù øáà ùéã÷äù ïåâëÐ

."dndaa dnda" opiyxc `l dxenzae .dler dlek ixd Ð dlrnlne daekx`d on dilbx yicwd m` oebk ,dtxh eze` dyery xaca dcedi iax dcen :onwl xn`cïéùéã÷î
ïéøáåòå ïéøáà.oixinn `l la` ,oixaere oixa` oiyicwn :ikd jdl ipzwe ,ixneg aiygwe ,dxenzan miycwa xneg :(a,fh) ipy wxt ,`id onwl Ð
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i`e .minly clee ef ixd Ð "dler ef ly dcle" xne`d :(a,ck dxenz) "oinixrn

xiiyn ded ira i` `d ?minly dcle i`n` Ð xiieyn exiiyc `ct xal dil zi`

`id" xn`c ,cin oixaerd lr dlg dyecw xn`c opgei iax `nlyac !oilega cled

,eit zyecw lr minly cled iede ,minlya cled iyecwl inp dizrc Ð "minly

xn`c `ct xal la` .m`c dipehn `le

cled oi` Ð oixaerd lr dlg dpi` dyecw

`xiaq m`e .m`c gkn `l` eit lr yecw¥§¦

?dler cled oi` i`n` ,xiieyn exiiyc dil

m`d cinc xnel jixvc dpin rny `l`

:xn`z m`e .m`d gkn cled yecw dyecw

ikid ,oixaerd lr dlg dyecw oi`c oeik

eixac Ð minly `ide dler dcle" xn`w

m`e .xn`w minclc :xnel yie ?"oiniiw

lr dlg dyecwc xyt` ikid :xn`z

xqegn yicwdl xeq`c xn` `de ,oixaerd

lr oinixrn cvik" (wxt) opixn` onwle ,onf

,zxaern dzidy zxkand :(my) "xekad

."dler Ð xkf m` ,dnda irnay dn" xn`

,dil yicwn ivn dligzkl elit`c `nl`

mcewc :xnel yie ?onf xqegn `py i`ne

zexekaa dil iziine ,dil yicwn ivn clepy

.`xwn (`,ci)

ìáàllka `ed dini`l diycw`c `kd

:x"n epiax axdl dywe Ð dini`

i`c `icda `nil ?`zekixv i`dl il dnl

exiiyc `pin` ded Ð `ziinw opireny`

dvx" xninl jixhvi` ikdle ,xiieyn epi`

xiieyn exiiyc opireny`l ,"xtkzn dclea

`edc xninl ivn ikidc :dyw cere .yxitck

wxt `icda opzd ?yicw `l dini` llka

minly `id" :(`,dk dxenz) "oinixrn cvik"

`nl` ,minly cle df ixd Ð "dler dclee

ikdc xnel yie !dini` llka `ed yecw

it lr yecw `l dini` llka `ed :eyexit

xaerc ,yecw `ed en`c dipehn `l` ,mc`d

.xiieyn epi` Ð exiiy i`e ,`ed en` jxi

opireny`l `ziixzaa jixhvi` ikd meyn

dipehn `le ,mc`d it lr cled yecwc

.m"xd .en`céëÐ minc zyecw `idd `ipz

cvik" wxt xn`w i`n ok m` :dywe

dcli" i`dc `tiq (a,ck dxenz) "oinixrn

zilc oeik ,"dler axwi odn cg` ,mixkf ipy

?dler axwi i`n` Ð minc zyecw `l` dil

ipzw `d Ð dler ikxvl xknic zxn` i`e

dn ok m`e .dler ikxvl xkni ipyde :mzd

gpc oeik :xnel jixve ?ipyl oey`x oiaz

inp dia zgp Ð minc zyecw oey`xa

.sebd zyecwéøåîéà`d xnin `lc `ed

,iyicw `l i`c Ð oixaer iyicw ycwn

oilegc (oda) oinily oixinn oi`c `hiyt

minc zyecw ivexzl ivn `l `kde ,[oda]

.dxenz oiyer oi` `dc ,lirlck
`d

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

døaeòìdénéàì déLc÷àc àëä ìáà ,déôeb¯àä §¨¨¥£¨¨¨§©§§¥§¦¥¨
àúééøúa ïðéòîLà éàå .LBã÷ àì dénéà ììëa¯íúä ¦§©¦¥¨¨§¦©§©¦©©§©§¨¨¨

déLc÷àc àëä ìáà da úéàc ìëå dì Léc÷àc àeä§©§¥¨§¨§¦¨£¨¨¨§©§§¥
éàøaà déúéìc ïåék ,déì¯àðMéì .àëéøö ,Léã÷ àì ¥¥¨§¥¥©§¨¥¨¨¥§¦¨¦¨¨

BøéiL íà ?ïì òîLî à÷ éàî .àðéøçà¯øaeòå ,øéieLî ©£¦¨©¨©§©¨¦¦§§¨§¨
øîzà éàc ,àëéøö ?éì änì ézøúå ,àeä Bnà Cøé åàì̈¨¥¦§©§¥¨¨¦§¦¨§¦¦§©

àäa¯Bbî ,déôeâì àéæç dénéàc íeMîàúçðcäMeã÷ §¨¦§¦¥©§¨§¥¦§¨§¨§¨
dì¯éîð àúçðãìeìCãéà ìáà ,¯ïì òîLî à÷ ,àì ¨¨§¨©¦©¨¨£¨¦¨¨¨©§©¨

àäa øîzà éàå .àãä¯ìò äMeã÷ Løôî à÷c íeMî £¨§¦¦§©§¨¦§¨§¨¥§¨©
àéää ìáà ,ãìeä (íàä)¯àøéæ éaø áéúé .àëéøö ,àì ¨¥©¨¨£¨©¦¨§¦¨¨¥©¦¥¨

:àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéà ,àúòîL àäì øîà÷å§¨¨©§¨§©£¨¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
?øBëaä ìò ïéîéøòî ãöékúøkánä,úøaeòî äúéäL ¥©©£¦¦©©§©©§¤¤¤¨§¨§¤¤

øëæ äãìé ,"äìBò Bæ ìL äéòîaM äî" øîBà¯éøä ¥©¤§¥¥¨¤¨¨§¨¨¨£¥
ék :déì øîà !øaeò LBã÷ :àîìà .äìBò Bæàéðzî ¨©§¨¨¨£©¥¦¦©§¨

àéää¯.íéîc úMeã÷a¯íéîc úMeã÷ àîélà éî ©¦¦§©¨¦¦©¦¨§©¨¦
:ïðúäå ,ïéà :déì øîà ?äøBëaä ïî déì àò÷ôî à÷c§¨©§§¨¥¦©§¨£©¥¦§¨§©

ecôðå ïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷ ìk¯ïéáéiç ¨¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦
øçàìc ,àîòè .úBðzîáe äøBëáaecôpL¯ïéáéiçcìáà , ¦§¨§©¨©§¨¦§©©¤¦§§©¨¦£¨

ecôpL íãB÷¯,íéîc úMeã÷ àîélàc [àîìà] .ïéøeèt ¤¤¦§§¦©§¨§©¦¨§©¨¦
déì ò÷ôîcäøBëaîäéòîaM äî" øîBàä :déáéúéà . §©§©¥¦§¨¥¦¥¨¥©¤§¥¥¨
"äìBò Bæ ìL¯íeMî ,äãBáòa äøeñàå äféâa úøzeî ¤¨¤¤§¦¨©£¨©£¨¦

éîð àä :déì øîà !daL øaeò Leçk¯.íéîc úMeã÷ ¦¨¤¨£©¥¨©¦§©¨¦
øîà ?äãBáòa déì àøéñàc íéîc úMeã÷ àîélà éîe¦©¦¨§©¨¦©£¦¨¥©£¨£©
àîòè .ãáòéìå ææbéì ïéleçì ïéàöBé :ïðúäå ,ïéà :déì¥¦§¨§©§¦§¦¦¨¥§¥¨¥©§¨

¯ecôpL íãB÷ àä ,ecôðc íeMî¯.äãBáòa ïéøeñà ¦§¦§¨¤¤¦§£¦©£¨
ïéà :déáéúéà .äãBáòa déì ïéøeñà íéîc úMeã÷ àîìà©§¨§©¨¦£¦¥©£¨¥¦¥¥

ïéøaeò àìå ,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîîïéøáàaéøeîéà , §¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦¥¥
øîéî àìc àeä¯:déì øîà !éLã÷ Lc÷éî àäécìåa §¨¥¥¨¦§©¨§¦£©¥¦§©¥
àeä íéLã÷¯éLéã÷céòîa ,íéLã÷ ãìå éà .éîéé÷å ¢¨¦¦§¦¦§©§¦¦§©¢¨¦¦§¥
àeä ïnà¯éàøaà àä ,ïéãáò àìc¯:àéðz àäå .ïéãáò ¦¨§¨¨§¦¨©§¨¥¨§¦§¨©§¨

!äøeîz äNBò ãìeä ïéà¯éðî àä¯,àéä äãeäé éaø ¥©¨¨¤§¨¨¨¦©¦§¨¦
.äøeîz äNBò ãìeä øîàc¯äøeîz ,äãeäé éaø éà ©£©©¨¨¤§¨¦©¦§¨§¨

àeä¯Lc÷î àä ,éãáò àìc¯éaø øîàä ,éLã÷ §¨¨§¦¨¦§©¨§¦¨¨©©¦
!éLã÷ àì ïéøáà äãeäé¯ïðé÷ñò éàîa àëä øîà¯ §¨¥¨¦¨¨§¦£©¨¨§©¨§¦©

ïéøáà ïéLéc÷î :déáéúéà .Ba äéeìz äîLpäL øáéàa§¥¨¤©§¨¨§¨¥¦¥©§¦¦¥¨¦
ïéøaeòå!ïéøéîî àì ìáà ,¯éîð àëä¯écìåa.íéLã÷ §¨¦£¨Ÿ§¦¦¨¨©¦¦§©¥¢¨¦

¯àä ?"ïéLéc÷î" éàî ,íéLã÷ écìåa éàéLéã÷!éîéé÷å ¦¦§©¥¢¨¦©©§¦¦¨§¦¦§©§¦
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dxenz(ycew zay meil)

déôeb døaeòì,envr ipta xaerd z` yicwdy -àëä ìáà §¨¨¥£¨¨¨
zxaern yicwnadénéàì déLc÷àcmewn yi ,m`d z` yicwdy - §©§§¥§¦¥

xnelàîéà] (àä)yììëa [àeäzyecwdénéàe ,[en`-]LBã÷ àì ¥¨¦§©¦¥Ÿ¨
.dzinl jledy z`hg clek epic didie ,en` gkn `l` envr ipta

ïðéòîLà éàåa opgei iax ly epic z`àúééøúadipyd ezxnina - §¦©§§¦©©§©§¨
wxy mixne` epiid ,zxaern yicwnaàeä íúäz` yicwdl ecia ¨¨

meyn ,eit gkn xaerddì Léc÷àcen`lìëådnúéàc[yiy-] §©§¦¨§¨§¦
,da.xaerd lr mb lg `ed ok enk m`d lr ycwdd lgy mykeìáà ¨£¨

déì déLc÷àc àëäxnel mewn yi ,en` `la xaerldéúéìc ïåék ¨¨§©§§¥¥¥¨§¥¥
Léã÷ àì éàøaàxyt` i` en` irnl uegn `vi `l oiicry xg`n - ©¨©Ÿ¨¦

ok lr .eyicwdlàëéøö,opgei iax zexnin izy [zekxvp-] §¦¨
en` mr cgi mb dt zyecwa xaerd z` yicwdl xyt`y eprinydl

.ecal mbe
:zxg` oeyla ef `zekixv d`ian `xnbdà÷ éàî ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨©¨

ïì òîLîy ,dipyd ezxnina opgei iaxBøéiL íà`ed ixd xaerl ©§©¨¦¦§
øéieLî,oileg x`ypeemeyny,àeä Bnà Cøé åàì øaeòok lre §¨¨¨¤¤¦

e` ,zxg` dyecwa eyicwdle m`d zyecwn ecixtdl xyt`
m`y ,opgei iax xaeq ok meyne .llk eyicwdl `le oileg exi`ydl
gkn `le envr gkn yecw `ed ixd en` mr cgi xaerd z` yicwd
ok lre ,envr ipta eyicwdle m`dn ecixtdl ezrca did oky ,en`

.z`hg clek epic oi`
:`xnbd dywnél änì ézøúåiax zexnin izy z` jixv recn - §©§¥¨¨¦

,en` jxi e`l xaery dipyd `xnina eprinydy xg`n `ld ,opgei
xn`y jkn oke .en` `la ecal eyicwdl xyt`y eil`n oaen
yecw epi` en` mr eyicwnky mby gken ,ecal eyicwdl xyt`y

:`xnbd zvxzn .envr gkn `l` dgeknàëéøöiax zexnin izyl §¦¨
meyn ,opgeiøîúà éàcwxàäayecw xaerdy zxaern yicwna - §¦¦§©§¨

`ed dfy mixne` epiid ,envr gkndéôeâì àéæç dénéàc íeMî- ¦§¦¥©§¨§¥
e ,dnvra axwdl die`x en`yéîð àúçð dì äMeã÷ àúçðc Bbî¦§¨£¨§¨¨¨£¨©¦

ãìeìlr mb zinvr dyecw zcxei m`d lr dyecw zcxeiy jezne - ©¨¨
.xaerdCãéà ìáà`ny ecal xaerd z` yicwna -àìeilr legz £¨¦¨Ÿ
.dyecwïì òîLî à÷opgei iaxàãä.yecw xaerd df ote`a mby - ¨©§©¨¨¨

àäa øîúà éàåmixne` epiid ,yecw `edy ecal xaer yicwna - §¦¦§©§¨
`edyLøôî à÷c íeMîlegzy eita,ãìeä (íàä) ìò äMeã÷ ¦§¨§¨¥§¨©©¨¨

àéää ìáàz` mb yicwn `edy eita yxit `ly ,zxaern yicwnc £¨©¦
`ny ,xaerdàìok lr .llk xaerd ycwziàëéøöiax [jxved-] Ÿ§¦¨

ezrca did mzqd on m`d z` yicwdy xg`ny ,eprinydl opgei
.xaerd z` mb yicwdl

lr dlg dyecw oi`y `ct xa zhiy lr zeiyew dnk d`ian `xnbd
:mixaeráéúé[ayi-]àzòîL àäì øîà÷å àøéæ éaø.`ct xa ly ¨¦©¦¥¨§¨¨©§¨§©§¨

àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéàdpyna epipy `ld ,`ct xa lroldl) ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
(:ck,øBëaä ìò ïéîéøòî ãöékezpizp zevnn eriwtdl ick dnda ¥©©£¦¦©©§

dnda ,odklúøkáîä[dcli `l oiicry-]úøaeòî äúéäL ©§©¤¤¤¨§¨§¤¤
,cleeiykl dxekaa ycwzdl cner dirnay xaerdeøîBàlra ¥

dndadBæ ìL äéòîaM äî'l yecw didi'äìBòseqal m`yäãìé ©¤§¥¤¨¤¨¨§¨
.äìBò Bæ éøä øëædler aiegn did m`e ,envra milrad eaixwne ¨¨£¥¨

xg`n oky .odkl epzil aiig epi`e ,ezaeg ici ea `veieyicwdy
zry cr dlg dpi` xeka zyecw eli`e ,xaer ecera dler zyecwa
zyecw icin riwtdle `eal dxekad zyecw dleki `l ,ez`ivi

.dl dncwy dleràîìày dpynd ixacn gken -øaeò LBã÷ ©§¨¨¨
lr dlg dyecw oi`' xn`y `ct xa ixack `le ,en` irna ycwedy

.'mixaer
déì øîà,`xif iaxàéää àéðzî ékef dpyna dpypy dn - ¨©¥¦¦©§¨©¦

eyicwna xaecn dlerl xaerd z` yicwn milradyúMeã÷a¦§©
íéîc`ct xa xn` sebd zyecw lr wxe ,sebd zyecwa `le dlerl ¨¦

.mixaerd lr dlg dpi`y
:el`ye dinxi iax xfgàîélà éîdic [dwfg ike-]íéîc úMeã÷ ¦©¦¨§©¨¦

déì àò÷ôî à÷cxekad z` [driwtny-]ïîzyecw,äøBëaä §¨©§§¨¥¦©§¨

.odkl dpizp zevnn epxhtzedéì øîà,`xif iaxïéàzyecw mb - ¨©¥¦
.dxekad on driwtn mincïðzäåzexekaa epipy oke -(.ci),ìk §¨§©¨

dïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷jk xg`e enned mcewy-] ¨¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
[eycwedå`jk xgecôð,mzyecw drwtexg`l eclie zeawp od m` §¦§

md ixd ,okn,äøBëaa ïéáéiçzyecwa miycwzn mdizexekae ©¨¦©§¨
.odkl mipzipe dxekaemiaiig md ok enkúBðznarexf ly dpedk §©§

.oileg zenda oick ,daiwe miiglàîòè,dpynd mrha wiicl yie - ©£¨
c`weececôpL øçàìdxn`cmdïéáéiç,zepzn x`yae dxekaa §§©©¤¦§§©¨¦

ecôpL íãB÷ ìáàmd ixd minc zyecw mda yi oiicreïéøeèt £¨¤¤¦§§¦
.dxekanminc zyecw `l` mda oi` mycwdl mnen mcw m` ixde

,cala[àîìà]o`kn gkene -déì ò÷ôîc íéîc úMeã÷ àîélàc ©§¨§©¦¨§©¨¦§©§©¥
[riwtdl-]îoic.äøBëa ¦§¨

cerdéáéúéàepipy `ld ,`ct xa lr `xif iaxl dinxi iax ¥¦¥
,`ziixaaøîBàäzxaernd eznda lrBæ ìL äéòîaM äî'didi ¨¥©¤§¥¤¨¤
l yecwúøzeî ,'äìBòdndadäféâa,dyecw dpi` dnvr `id oky ¨¤¤§¦¨

åmle`äøeñà`idLeçk íeMî äãBáòad,daL øaeòzcear oky §£¨©£¨¦¦¨¤¨
xyt`y o`kn gkene .dirnay yecwd xaerd z` dyigkn m`d

.`ct xa ixack `le ,m`d `ll xaerd z` yicwdldéì øîàiax ¨©¥
,`xifàä`ziixaéîða ycwedy xaera zxacníéîc úMeã÷ ¨©¦§©¨¦

.dlerl
,el dywde dinxi iax xfgàîélà éîedic [dwfg ike-]úMeã÷ ¦©¦¨§©

íéîcxaerd lydéì àøéñàc[m`d z` xeq`l icka-],äãBáòa ¨¦©£¦¨¥©£¨
dyecwd dndaa `l` epi` miycwa xn`py dcear xeqi` ixde

.gafnl sebd zyecwadéì øîà,`xif iaxïéàdyecwd dnda mb - ¨©¥¦
.dceara dxeq` gafnl minc zyecwaïðzäådpyna epipy oky - §¨§©

(my)ectpe mycwd z` onen mcwy miycwd lky ,ïéleçì ïéàöBé§¦§¦
mixzene.ãáòéìå ææbéì,wiicl yieàîòè`ed dceara mixzeny ¦¨¥§¥¨¥©£¨
`weec,äãBáòa ïéøeñà ecôpL íãB÷ àä ,ecôðc íeMîelit`e ¦§¦§¨¤¤¦§£¦©£¨

minc zyecw `l` mda oi`y.calaàîìàdnil`y [o`kn gkene-] ©§¨
[dì äøñàã] (äéì ïéøåñà) íéîc úMeã÷dndal.äãBáòaexq`e §©¨¦§¨§¨¨©£¨

e`eai `ly ick minc zyecwa zeyecwd zendaa cearl minkg
zexekaa x`eank ,sebd zyecwa zeyecwd zendaa cearl(.ci).

cerdéáéúéàepizpyna epipy `ld ,`xif iaxl dinxi iaxïéà' ¥¦¥¥
ïéøáàa ïéøaeò àìå ,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîîminly `le 'eke §¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦

[mixaera] mda.'rnyneéøeîéà[xindl-]àä ,øîéî àìc àeä ¥¥§Ÿ¥¦¨
mnvr mdéLã÷ Lc÷éîdkxved dnl ok `l m`y ,sebd zyecwa ¦§©¨§¦

dyecw oi`y `ct xa ixack `le ,mda mixinn oi`y xnel dpynd
.llk mixaerd lr dlgdéì øîàdpynd oic ,`xif iaxéãìåa ¨©¥§©§¥

àeä íéLã÷,xen`éîéé÷å éLéc÷cgkn micnere miyecw mdy - ¨¨¦§©¦¥§©§¥
.mda mixinn oi`y xn`p mdilre ,mn`

xfg:dywde dinxi iaxéàa dpynd zxacnãìåznda,íéLã÷ ¦§©¨¨¦
`weecy dixacn rnyn `ldïéãáò àìc àeä ïnà éòîampi`-] ¦§¥¦¨§Ÿ¨§¦

,dxenz [miyerïéãáò éàøaà àäuegl e`vie eclepy xg`l la` - ¨©¨©¨§¦
.dxenz miyer[ïðz] (àéðú) àäåoldl(.ai)y ,ãìeä ïéàmiycw ly §¨§©¥©¨¨
äøeîz äNBòzxacn `l gxkda ok m`e ,clepy xg`l elit` ¤§¨

oileg znda ly xaera `l` miycw znda ly xaera dpynd
,`xif iax eaiyd .envr ipta ycwedyépî àäzhiya epzpyn - ¨©¦

àéä äãeäé éaø.diepyøîàcmby ,my dpyna dcedi iaxãìeä ©¦§¨¦§¨©©¨¨
miycw ly.äøeîz äNBò¤§¨

:dinxi iax el dywd aeyéàzhiya diepy epizpyn,äãeäé éaø ¦©¦§¨
[oileg ly] mixa` mixinn oi`' dixac zligz lr dywi `ld

`weecy dfn rnyny ,'[miycw ly] minlyaàìc àeä äøeîz§¨§Ÿ
àä ,éãáòmzq ycwdaéLã÷ Lc÷î.dlek dndaa dyecw dlge ¨§¦¨¦§©¨§¦

eäãeäé éaø øîà àäoldl `ziixaa(:`i)y÷ àì ïéøáàéLãzyecwa ¨¨©©¦§¨¥¨¦Ÿ¨§¦
oi`y gxkda ok m` .dlek dndaa mzyecw zhytzn oi`e ,daxwd
mzhiyle ,minkg zhiya `l` dcedi iax zhiya diepy dpynd
ly xaera dpynd zxacn gxkda dxenz dyer miycw cle oi`y
xaeqd `ct xa lr dywi aeye ,envr ipta ycwedy oileg znda
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c"agקלד i`iyp epizeax zxezn
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zay zekld - jexr ogley
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2

3

4

5

6

`zax `zkld

úôä úåñëì [àîלהקפיד משמע לא רבינו מדברי -

לבנה מפה על .95במיוחד

לטעם אפילו - ככיסוי נחשב שקוף כיסוי גם מקום ומכל
בשתו' הפת יראה .96'שלא

úôä úåñëì [áîכמה סביב היושבים רבים אנשים -

פת ומונחת אחד, בקידוש חובתם ידי ויוצאים שולחנות
עליה שמברכים פת אלא לכסות צריך אין - שלחן בכל

משנה מזונות97לחם מיני לכסות צריך שאין וכלֿשכן ,
השלחן. על הנמצאים
ùåãé÷ä øçà ãò [âîצריך אין הטעמים שלכל משמע -

המוציא ברכת בשעת מכוסה הפת ורבים98שתהיה ,

מכוסות החלות בעוד 'המוציא' לברך (לאחר99מקפידים

המוציא, לברכת אותה ומכסים חוזרים הסכין עם הפת על שרושמים

לכיסוי) מתחת בידיים הפת אוחזים המוציא .ובברכת

ùåãé÷ä øçà ãò [ãîהיתה לא שבימיהם שמשמע אף -

יש בימינו מקום מכל הקידוש, בשעת השלחן על פת כלל
הקידוש, בשעת לחםֿמשנה לפניו שיהיה להקפיד

בבית שעושה היום בקדוש זה על להקפיד צריך אין אבל
עיקר שאינו - מזונות מיני לאחריו ואוכל הכנסת

.100סעודתו

zetqede mipeiv

שבת93) ללילי שבת בערב שלחנו לסדר אדם צריך א: סעיף
שימצאנו הבית עניני כל ויתקן עליהם שיושבים המטות ויציע

השבת. כבוד שזהו הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך
כבוד94) משום והוא - ומקדש מפה פורס לגבי י סעיף כדלעיל

ובסימן למן, זכר משום נוסף טעם זה סעיף בסוף וראה שבת,
מקדשין שאין בשתו הפת יראה שלא משום שהוא סי"ד רצט
שעל הפת כל לכסות יש זה (ולטעם היין על אלא - עליו

השלחן).
במפה95) ויכסה לדרך: הצדה בשם כתב טז) (ס"ק רבה באליה

עלי רע העיר: ס"ב קלד סי' ח"ו משה באר ובשו"ת לבנה,
צבוע מפה לפרוש הנהיגו חדשות עושה מקרוב שעתה המעשה
לפעמים שלמעלה המפה וגם השולחן, על צבועים מיני מכל
דמבטלין עושין, כדין ושלא בו, בוחרין חדשות ואוהבי צבוע,
גם לבן, שהיה למעלה, וטל למטה לטל רמז הטור שהביא טעם
עושין בא"י וכן הברית בארצות שכאן בעיני חידוש זה מטעם

שונות. במראות דעקלאך") ("חלה החלות כיסוי
מפה שיהא הא"ר דברי על כתב יג) (ס"ק לדוד התהלה אמנם
אבל עליה, אכלו ושלא כבוסה, דהיינו שכוונתו ואפשר לבנה:

קפידא. אין במראה
קטז.96) הערה מ"ז פרק שש"כ
בזה.97) להקפיד היום נהגו שלא ג אות טז ס"ק שלמה שולחן

ובשש"כ יח, אות כ סימן ח"ה או"ח משה אגרות בשו"ת והנה
שטועם מי (עכ"פ לכסות שצריך כתבו קכה הערה מ"ז פרק
זה טעם הזכיר לא רבינו אמנם המן, בושת מטעם והוא מהיין)
רק ומבדיל מהפת לאכול חפצו שם הבדלה לענין אם כי כאן
לשתות עכשיו שחפץ כאן משא"כ הפת, באכילת להתירו כדי
כל אם (ובאמת הפת, בושת כאן ואין מהפת, לאכול ולא מהיין

לכסות צריך פת באכילת להתירו כדי הוא הקידוש את עשייתו
בלבד להתירם הקידוש בעשיית כוונתו אם מזונות ואפילו הפת,

שחרית). בקידוש לפעמים הוא ומצוי -
רבינו98) דברי ע"פ בפירוש כתב וכן רבינו, משמעות כן

שכתבו ועוד הח"א כדעת שלא ס"ד, עט סימן השלחן בקצות
מט בברכתשלכיסוי גם הפת לכסותו יש המן לירידת זכר עם

המוציא.
בשם99) כתב 91 ע' קודש שבת - ומנהגים הליכות בלקט

הק' בידיו החלות באחזו המוציא, מברך היה רבינו משב"ק:
הי' המוציא אחר ממש)). בחלות (נוגע = שעליו הכיסוי (בלי

החלה. שעל הכיסוי מסיר רבינו
המפה לסלק ואין ס: דף ב חלק שמות (קאמארנא) חי זהר ובס'
מוהרי"י ורבינו מורינו נהג וכך המוציא, ברכת אחר עד

בעיני. שראיתי כמו מלובלין,
הנני100) ואגב י: אות יג סימן ח"ג יצחק מנחת שו"ת ראה

אף רבה, הקידושא שבעת צדיקים, לכמה שראיתי בדבר בזה,
שיביאו דקדקו מ"מ סעודתם, שעשו במקום הקידוש הי' לא אם
הסעודה דבמקום הקידוש, בשעת השלחן, על משנה לחם
י"ז), סעי' ער"א (סי' הרב בש"ע כמבואר הכי, דינא הקבועה
אחר הפת עם ערוך השלחן להביא נכון הי' הדין דמעיקר דאע"ג
עכשיו מ"מ שבת, לכבוד שבא ניכר, שיהא כדי הקידוש,
נוהגין קידוש, אחר להביאו וטורח גדולים, שלנו ששלחנות
אי והא וכו', מפה ולפרוס קידוש, קודם לכתחילה, להביאו
חסר יהי' כן שאם הקידוש, אחר הלחם רק שיביאו לומר, אפשר
בבואו ומסודר ערוך להיות שצריך הערוך, משלחנו העיקר
ביום ובין רס"ב), (סי' בש"ע כמבואר בלילה, בין מביהכ"נ,
שאוכלין, ושלחן בחדר דוקא כ"ז אבל . . רפ"ט) (בסי' כדאיתא
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יז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

ïçìùä ìò [äîעל המונחת במפה להסתפק ניתן -

ויש101השלחן החלות, שמתחת המפה חובת ידי לצאת
החלות תחת מגש או צלחת .102מניחים

äèîìî ìèå [åîבקידוש גם החלות לכסות יש זה לטעם -
אם - שלישית בסעודה בלחםֿמשנה לנוהגים וצ"ע היום,

כן גם לכסותו .103יש

zetqede mipeiv

להביא אבל ה'), אות רס"ב סי' (שם בתו"ח ועי' זה, כל שייך
פת עם רבה, קידושא רק שעושים אחר, לחדר משנה, לחם
אות בקו"א רמ"ט סי' (שם הרב בש"ע ועי' בעי, טעמא כיסנין,
על הלחם להיות דא"צ בפירוש, שכתב הדבור), באמצע ד'

עיי"ש. מיד תרגימא מיני כשאוכל קידוש, בשעת השלחן
ב'101) השלחן על שיהיו שמוטב ס"א רסב סימן לעיל ראה

השבת. כל במשך מכוסה ושיהיה מפות,
מדקדקים102) א): אות רסב סי' הלכות (קיצור חיים מקור בס'

או (קערה 'טעליר' עם ממש ערוך שלחן שבת בליל מניחים
לחם. ושתי צלחת)

שפורסים נוהגים ויש סכ"ה): (פמ"ז כהלכתה שבת ובשמירת
לה באה שהמפה כיון קיט: ובהערה לחלות, מתחת גם מפה
החלות, מתחת גם מיוחדת מפה שתהיה צריך המן, את לנו זכיר
וכבר לבנה, תהיה הפת תחת שמניחים שהטבלה שדקדקו (ויש
למעלה לבנה מפה שתהיה שצריך כלל הזכיר לא שרבינו נתבאר

למטה). או
הכיסוי103) להשאיר הנוהגים ולכאורה ס"ז, רצא סימן ראה

בסעודה גם הפת יכסו - 'המוציא' ברכת בשעת גם הפת על
הרי - בלבד הקידוש בשעת הפת לכסות הנוהגים אבל שלישית,

שלישית. בסעודה מקדשין אין

•

zay zekld - jexr ogley

הדולק‰ חלב של או שעוה של נר תחת בשבת כלי ליתן מותר
כיון מהיכנו כלי ביטול כאן שאין יפול אם הנר את בו לקבל
אח"כ הכלי ולטלטל שמה שיפול מיד מהכלי הנר לנער שאפשר
הבערה או כיבוי איסור משום הנר לנער איסור שאין שירצה כמו
מוקצה טלטול משום איסור אין וגם רע"ז בסי' שיתבאר כמו
והוא הכלי מנער אלא בידים המוקצה הנר מטלטל שאינו כיון
היה שלא כיון האסור לדבר בסיס נעשה הכלי ואין מאליו נופל
סי' (עיין לנערו דעתו היה וגם השמשות בבין בתוכו האיסור
שמן לקבל שמן של הנר תחת כלי לנתינת דומה ואינו ש"ט)
אינו הוא מקום מכל מהכלי השמן לנער שאפשר שאף הנוטף
שם נותנו הוא כך ובשביל השמן להפסיד שלא בכך חפץ

מהיכנו: ומבטלו

Âואין מטלטלו שאינו אע"פ תלוי כשהוא דולק בנר ליגע אסור
יתנדנד פן אסור מקום מכל בעלמא בנגיעה במוקצה איסור
מותר עליו מונח היתר דבר היה אם מקום ומכל מנגיעתו קצת
במה לחוש ואין בידיו) בו יגע שלא (ובלבד מעליו ליטלו
טלטול שהוא לפי מעליו דבר אותו נטילת ע"י הנר שמתנדנד
דברים במה שי"א בסי' שיתבאר כמו טלטול ואינו הצד מן
תלוי שמן של נר היה אם אבל בו וכיוצא שעוה של בנר אמורים
ויתקרב קצת הנר יתנדנד פן מעליו המותר דבר ליטול אסור
ממנה קצת יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל השמן

רע"ז: בסי' שיתבאר כמו מכבה משום בו ויש

Êכאן שאין נצוצות בו לקבל נר תחת בשבת כלי ליתן מותר
ולכך כלל ממש בהם אין שהנצוצות מפני מהיכנו כלי ביטול
אסור אבל לתוכו הנצוצות שנפלו אחר אף הכלי ליטול מותר
שיש לפי מהפתילה הנופלים הפחמין בו לקבל בשבת ליתנו
ואע"פ לתוכו שנפלו אחר בטלטול הכלי נאסר ממש בהם
מקום מכל שירצה כמו אח"כ ולטלטלו ממנו לנערם שאפשר

שלא שיכבו לאחר עד לתוכו שנפלו מיד לנערם אפשר שאי כיון
בגחלי החותה כדין ומבעיר מכבה משום הרייתחייב כן אם ם

לבטל ואסור הפחמים שיכבו עד שעה לפי מהיכנו מבטלו הוא
כמ"ש מרובה הפסד במקום שלא שעה לפי אפילו מהיכנו כלי

רס"ו: בסימן

Áמים בכלי יהיה לא נצוצות בו לקבל הנר תחת הכלי כשנותן
שיכבו הנצוצות כיבוי זמן שמקרב מפני משקים שאר או
אלא כיבוי לגרום בדליקה אפילו התירו ולא שמה שיפלו מיד
חרס כלי כגון כלי בתוך המים שיהיו או דברים משני באחד
וכשמגיע האור לקבל יכולים אינם שהם מים מלאים חדשים
שמכבהו הוא האור שנמצא ומכבים מתבקעים הם להם האור
אלו בכלים המים כשנתן שהרי בעלמא גורם אלא אינו והאדם
או הכלים דופני דהיינו להאור המים בין מחיצה הפסק היה
מכבים המים שאין בענין שהוא אלא כלי בתוך המים אין אפילו
כגון יותר מלשרוף האור מונעים שהם אלא כבר שהודלק מה
קצת רחוק הטלית על משקה ליתן מותר האור בה שאחזה טלית
יכבה ומאליו יותר לשרוף יוכל לא האור שם שכשיגיע האור מן
שתחתיו שבכלי למים נר בין מפסיקים כלי דופני שאין כאן אבל

כיבוי. גרם נקרא זה אין הנצוצות את ממש מכבים והמים

יתן שמא גזרה זה לכלי מים ליתן אסור יום מבעוד ואפילו
בה אין מאליה בשבת הנעשית מלאכה שכל ואע"פ משחשכה
ואין לחשכה סמוך בידים נעשה מתחילה אם אף כלל איסור
יודעים שהכל לפי משתחשך כן לעשות יבא שמא חוששים
ידמה כאן אבל בזה יטעו ולא בשבת מלאכה עשיית איסור
שנותן כיון משתחשך אף כלל איסור שום בזה שאין בדעתו

הנצוצות: נפילת קודם המים

Ëבערב בה שמדליקים בעששית מים ליתן מותר מקום ומכל
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דברים במה שי"א בסי' שיתבאר כמו טלטול ואינו הצד מן
תלוי שמן של נר היה אם אבל בו וכיוצא שעוה של בנר אמורים
ויתקרב קצת הנר יתנדנד פן מעליו המותר דבר ליטול אסור
ממנה קצת יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל השמן

רע"ז: בסי' שיתבאר כמו מכבה משום בו ויש

Êכאן שאין נצוצות בו לקבל נר תחת בשבת כלי ליתן מותר
ולכך כלל ממש בהם אין שהנצוצות מפני מהיכנו כלי ביטול
אסור אבל לתוכו הנצוצות שנפלו אחר אף הכלי ליטול מותר
שיש לפי מהפתילה הנופלים הפחמין בו לקבל בשבת ליתנו
ואע"פ לתוכו שנפלו אחר בטלטול הכלי נאסר ממש בהם
מקום מכל שירצה כמו אח"כ ולטלטלו ממנו לנערם שאפשר

שלא שיכבו לאחר עד לתוכו שנפלו מיד לנערם אפשר שאי כיון
בגחלי החותה כדין ומבעיר מכבה משום הרייתחייב כן אם ם

לבטל ואסור הפחמים שיכבו עד שעה לפי מהיכנו מבטלו הוא
כמ"ש מרובה הפסד במקום שלא שעה לפי אפילו מהיכנו כלי

רס"ו: בסימן

Áמים בכלי יהיה לא נצוצות בו לקבל הנר תחת הכלי כשנותן
שיכבו הנצוצות כיבוי זמן שמקרב מפני משקים שאר או
אלא כיבוי לגרום בדליקה אפילו התירו ולא שמה שיפלו מיד
חרס כלי כגון כלי בתוך המים שיהיו או דברים משני באחד
וכשמגיע האור לקבל יכולים אינם שהם מים מלאים חדשים
שמכבהו הוא האור שנמצא ומכבים מתבקעים הם להם האור
אלו בכלים המים כשנתן שהרי בעלמא גורם אלא אינו והאדם
או הכלים דופני דהיינו להאור המים בין מחיצה הפסק היה
מכבים המים שאין בענין שהוא אלא כלי בתוך המים אין אפילו
כגון יותר מלשרוף האור מונעים שהם אלא כבר שהודלק מה
קצת רחוק הטלית על משקה ליתן מותר האור בה שאחזה טלית
יכבה ומאליו יותר לשרוף יוכל לא האור שם שכשיגיע האור מן
שתחתיו שבכלי למים נר בין מפסיקים כלי דופני שאין כאן אבל

כיבוי. גרם נקרא זה אין הנצוצות את ממש מכבים והמים

יתן שמא גזרה זה לכלי מים ליתן אסור יום מבעוד ואפילו
בה אין מאליה בשבת הנעשית מלאכה שכל ואע"פ משחשכה
ואין לחשכה סמוך בידים נעשה מתחילה אם אף כלל איסור
יודעים שהכל לפי משתחשך כן לעשות יבא שמא חוששים
ידמה כאן אבל בזה יטעו ולא בשבת מלאכה עשיית איסור
שנותן כיון משתחשך אף כלל איסור שום בזה שאין בדעתו

הנצוצות: נפילת קודם המים

Ëבערב בה שמדליקים בעששית מים ליתן מותר מקום ומכל
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אין כלל לכיבוי מתכוין שאינו דכיון השמן להגביה כדי שבת
מתכוין אם אף להתיר ונוהגין בשבת כן יעשה שמא לחוש
על הפתילה כשתדליק העששית תתקלקל שלא כדי לכיבוי
לתוכו יתן לא אם שאף כלל כיבוי כאן אין שבאמת לפי שוליה
הכיבוי ממהרים המים ואין הפתילה תכבה השמן כשיכלה מים
העששית תתקלקל שלא כדי השמן שמגביהים אלא כלל
זה טעם ולפי מזער מעט שמן עם שוליה על הפתילה כשתדליק
אם לעששית מים ליתן מותר בשבת שאף שאומר מי יש

לצורך נכרי חולה.מדליקה

שעוה של נר בה שתוחב שפופרת לתוך מים ליתן אסור אבל
המים לשם האור כשמגיע שהרי יום מבעוד אפילו חלב של או
בו וכיוצא החול לתוך הנר לתחוב מותר (אבל ממש מכבים הם
מאליו ויכבה יותר מלשרוף ימנעהו לשם האור שכשיגיע בענין
מותר משחשכה ואפילו למעלה שנתבאר כמו הוא כיבוי שגרם

תקי"ד): בסי' שיתבאר כמו ביו"ט כגון כן לעשות

הֿט סעיפים הנר תחת הנתנים כלים דין רסה סימן ב' חלק

לו‡ ויש מעות עמו והיו היום עליו וקדש בדרך בא שהיה מי

שהוא מפני חמורו על כיסו יניח לא נכרי עמו יש וגם חמורו
עד בשבת לו להוליכו לנכרי יתננו אלא שביתתו על מצווה
היום עליו שקדש ממקום התחום תוך שהוא שביתתו מקום
זה על שכר לו נתן שלא ואע"פ ממנו לוקחו שבת ולמוצאי
זה הרי משחשכה לו שנתן ואע"פ ישראל בשביל טורח שנמצא
לו נתיר לא ואם ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין מפני מותר
מדברי אלא איסורן שאין נכרי ידי על והולכה המעות טלטול
ומכל תורה של איסור על ויעבור בעצמו להוליכו יבוא סופרים
מוקצה לטלטל ולא יום מבעוד לו ליתנו לו יש לכתחלה מקום

בשבת:

התירו· לא מציאה מצא אם אבל בכיסו אמורים דברים במה
כל בהול אדם שאין לפי יום מבעוד אפילו לנכרי ליתנה לו
שלא עצמו להעמיד ויוכל ממש שלו על כמו המציאה על כך
אמורים דברים במה בשבילה תורה של איסור לידי לבא
לידו ובא הגביהה כבר אם אבל אותה הגביה לא כשעדיין

ממש: כשלו נעשית יום מבעוד

אֿב סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק

•
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הפרק: "משלתוכן בשם נקראת שהתורה הטעם

ל"קדמונו "משל" היא כולה התורה שכל הקדמוני"

עולם" של

הטעם ביאור בהקדם התורה מעלת יבאר זה [בפרק

" בשם נקראת הקדמונישהתורה ."משל

אדמו דברי תוכן את נעתיק - זה פרק תוכן ר"להבנת

ביאור: בתוספת ד', פרק התניא בספר הזקן

ענינים: שני יש הכתובחכמתבתורה ובלשון התורה,

ובינתכם" חכמתכם היא בהבנה"כי לימוד של ענין שזהו ,

בזהרוהאלקותוהשגה; דאיתא מה והוא שבתורה,

וקוב" חד"אורייתא כולא קוב"ה עם חד היא שהתורה ה",

שהיא רק (ולא ובעצמו ולפיכך,חכמתובכבודו יתברך),

הקב עם האדם מתדבק התורה לימוד ידי בכבודו"על ה

) התורה"ובעצמו )."נותן

אע ביאור: (מה"ליתר שבתורה הראשון הענין שגם פ

קוב עם חזק קשר יוצר יתברך) חכמתו היא ה,"שהתורה

הקב של חכמתו התורה מבין"דלהיות כשאדם הרי ה

יתברך חכמתו הרי התורה חכמת את במוחו ומשיג

הקב ובין בינו ויחוד קשר זה והרי ושכלו במוחו ה"נתפסת

עילאה חכמה בחינת עם רק הוא הקשר מקום, מכל -

הקב של עצמותו עם ולא ותלמיד"כביכול מרב וכמשל ה.

הרי רבו מחכמת ענין מבין התלמיד דכאשר להבדיל,

עם ולא חכמתו, עם רק היא רבו לבין בינו ההתאחדות

היא הרב חכמת סוף סוף (שהרי רבו חיי וכללות עצמותו

שלו). החיים מכללות אחד פרט ורק הנפש של אחד כח רק

וקוב שאורייתא זה מצד הרי"אולם חד, כולא ה

את"הקב לנו וכשנתן בתורה, עצמותו את הלביש ה

" כביכולתורתו עצמו את לנו נתן כאילו זה ונמצא"הרי ,

ל לבוש כמו היא התורה בכבודו"הקב"שחכמת ה

""ובעצמו התורה חכמת את ומשיג מבין וכשאדם זה, הרי

משל דרך המלך את בלבושים."כמחבק לבוש שהמלך כפי ,

נקראת שהתורה בטעם כאן הפרק נקודת גם זוהי

הקדמוני" לפנינו]."משל שיבואר כפי ,

ù"îë ,éðåîã÷ä ìùî '÷ð äøåúä äðä éë ïéðòä êà
.òùø àöé íéòùøî éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë

êìîä äîìù ïëå .åãéì äðà íé÷ìàäå ù"î àåäå
."åë äöéìîå ìùî ïéáäì øîà ä"ò

זה בהקדם יובן תורה של מהותה ענין ביאור
יאמר כאשר וכמ"ש הקדמוני", "משל נקראת שהתורה
חז"ל ופירשו רשע, יצא מרשעים הקדמוני משל
הקב"ה משל שהיא התורה, הוא הקדמוני ד"משל
והיכן עולם, של קדמונו שהוא הקב"ה"] של ["משלו

מרש תורה לידו,אמרה אינה והאלקים רשע, יצא עים
וא' שוגג הרג א' אדם בני בשני מדבר הכתוב במה
שהרג זה כו' א' לפונדק מזמנן והקב"ה כו' מזיד הרג
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נהרג". במזיד שהרג וזה גולה בשוגג

שלמה וכן הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
"להבין שאמר וכמו "משל", בשם לתורה קורא המלך
נקראת שהתורה מה להבין ויש גו'". ומליצה משל

וחידות? משלים היא כולה התורה כל וכי "משל",

,íìåò ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù

שהקב"ה "קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
"קדמון" תואר דפירוש דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא
"מאז נמצא הוא כי דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו -

שהוא ח"ו, נמצא הי' שלא זמן שאין היינו ומקדם",
ומקור וראשית התחלה שאין תחלה", לו "אין יתברך

נמצא יתברך הוא אלא עצמולמציאותו, הואמצד כי ,

להיות שחייבת כזו מציאות שהוא המציאות", "מחוייב
היתה שמציאותו "קדמון", הוא ובמילא עצמה, מצד

מעולם.

בא "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,
עצמו". ב"ה סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

וחיות אור משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
בשם לתאר א"א העולמות את להחיות יתברך מאתו
השפע, למציאות ומקור התחלה יש שהרי "קדמון",
דוקא, וברצונו העצמּות" מן "נמצא שהשפע ְַָהיינו,
"קדמון", שהוא האלקי השפע על לומר אפשר אי וא"כ
ולכן עצמו, מצד בעצם, שנמצא מה על רק תואר שהוא

הקדמון". לבדו הוא . . לבד ית' ועצמותו "מהותו

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî
.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì

עלמין כל ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
אלקי ושפע אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב

יתברך: מאתו שנשפע

בעולמות המתלבש השפע הוא עלמין" כל "ממלא
כמאמר להחיותו, בגוף המתלבשת כנפש להחיותם,

ממלאה הנפש מה ממלאחז"ל הקב"ה כך הגוף את
נברא בכל ומתלבש מתצמצם זה ושפע העולם, את
הנפש כוחות כמו ותכונתו, מדריגתו לפי ונברא
אחר כח מתלבש אבר שבכל הגוף, באברי המתלבשים
כח בעין, הראי' כח כמו זה, לאבר המתאים הנפש של

וכו'; שבראש במוח השכל באוזן, השמיעה

הקב"ה של "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
מובדל הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו
שאינו מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות
אור הוא עלמין כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול
מרומם הוא הרי סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי
(שהרי בהם נתפס להיות יכול ואינו העולמות מכל
אור בתוכו ולתפוס להשיג יכול אינו מוגבל נברא

מלמעלה. עליהם סובב וכאילו מוגבל), בלתי

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
לעולמות, שייכות להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
לעולמות, וערך יחס איזה יש אלו שבאורות היינו

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
øåà úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î.éîéðô øåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
אור שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
כל "ממלא דרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
נקלט שהאור היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין"
מתלבש אינו עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים,
באור תפיסא איזו להם שיש באופן ונבראים בעולמות
שאעפ"כ אלא מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה

לעולמות". ש"שייך אור הוא עלמין כל סובב גם

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
'÷ð ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷
בגדר אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
התואר אפילו יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
הוא עלמין כל הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של

"סובב שנקרא גופא שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי כלאור

אלאעלמין העולמות אל ושייכות יחס לו שיש מורה "

הקב"ה של ומהותו עצמותו ואילו מהם, למעלה שהוא
ויחס ערך שום לו אין ובמילא כלל העולמות בגדר אינו
ניתן יתברך ועצמותו מהותו על רק ולפיכך העולמות. אל

עולם". של "קדמונו התואר לומר

ä äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäåàé
ìùîä é"òù åîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî
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נהרג". במזיד שהרג וזה גולה בשוגג

שלמה וכן הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
"להבין שאמר וכמו "משל", בשם לתורה קורא המלך
נקראת שהתורה מה להבין ויש גו'". ומליצה משל

וחידות? משלים היא כולה התורה כל וכי "משל",

,íìåò ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù

שהקב"ה "קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
"קדמון" תואר דפירוש דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא
"מאז נמצא הוא כי דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו -

שהוא ח"ו, נמצא הי' שלא זמן שאין היינו ומקדם",
ומקור וראשית התחלה שאין תחלה", לו "אין יתברך

נמצא יתברך הוא אלא עצמולמציאותו, הואמצד כי ,
להיות שחייבת כזו מציאות שהוא המציאות", "מחוייב
היתה שמציאותו "קדמון", הוא ובמילא עצמה, מצד

מעולם.

בא "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,
עצמו". ב"ה סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

וחיות אור משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
בשם לתאר א"א העולמות את להחיות יתברך מאתו
השפע, למציאות ומקור התחלה יש שהרי "קדמון",
דוקא, וברצונו העצמּות" מן "נמצא שהשפע ְַָהיינו,
"קדמון", שהוא האלקי השפע על לומר אפשר אי וא"כ
ולכן עצמו, מצד בעצם, שנמצא מה על רק תואר שהוא

הקדמון". לבדו הוא . . לבד ית' ועצמותו "מהותו

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî
.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì

עלמין כל ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
אלקי ושפע אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב

יתברך: מאתו שנשפע

בעולמות המתלבש השפע הוא עלמין" כל "ממלא
כמאמר להחיותו, בגוף המתלבשת כנפש להחיותם,

ממלאה הנפש מה ממלאחז"ל הקב"ה כך הגוף את
נברא בכל ומתלבש מתצמצם זה ושפע העולם, את
הנפש כוחות כמו ותכונתו, מדריגתו לפי ונברא
אחר כח מתלבש אבר שבכל הגוף, באברי המתלבשים
כח בעין, הראי' כח כמו זה, לאבר המתאים הנפש של

וכו'; שבראש במוח השכל באוזן, השמיעה

הקב"ה של "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
מובדל הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו
שאינו מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות
אור הוא עלמין כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול
מרומם הוא הרי סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי
(שהרי בהם נתפס להיות יכול ואינו העולמות מכל
אור בתוכו ולתפוס להשיג יכול אינו מוגבל נברא

מלמעלה. עליהם סובב וכאילו מוגבל), בלתי

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
לעולמות, שייכות להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
לעולמות, וערך יחס איזה יש אלו שבאורות היינו

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
øåà úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î.éîéðô øåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
אור שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
כל "ממלא דרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
נקלט שהאור היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין"
מתלבש אינו עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים,
באור תפיסא איזו להם שיש באופן ונבראים בעולמות
שאעפ"כ אלא מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה

לעולמות". ש"שייך אור הוא עלמין כל סובב גם

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
'÷ð ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷
בגדר אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
התואר אפילו יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
הוא עלמין כל הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של

"סובב שנקרא גופא שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי כלאור

אלאעלמין העולמות אל ושייכות יחס לו שיש מורה "

הקב"ה של ומהותו עצמותו ואילו מהם, למעלה שהוא
ויחס ערך שום לו אין ובמילא כלל העולמות בגדר אינו
ניתן יתברך ועצמותו מהותו על רק ולפיכך העולמות. אל

עולם". של "קדמונו התואר לומר

ä äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäåàé
ìùîä é"òù åîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî

.ìùîðä âùåé
הקדמוני", "משל נקראת שהתורה מה יובן ומעתה
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"קדמונו לבחינת "משל" היא שהתורה בזה שהכוונה
אפשר ידו שעל הוא משל של שענינו דכמו עולם", של
לתלמיד להסביר רוצים דכאשר הנמשל, את להשיג
להשיגו מאד לו שקשה ביותר עמוק רעיון פשוט
הוא שהמשל משל, זה על נותנים הסברא, דקות מחמת
מראה והרב התלמיד, של ב"עולמו" הנמצא מדבר
את המשל פרטי בתוך ולהכיר לראות כיצד לתלמיד

שבנמשל. והדק העמוק הרעיון אותו

øåàå åéæ úðéçáî éåìâì äëæé åãéá åãåîìúù é"ò êë
ìë ááåñ úðéçáî äìòîìù äî ,ä"á óåñ ïéà øåàî
.ììë ïéîìò øãâá åðéàå ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò
"משל שנקראת תורה, של ענינה גם וזהו
- בידו" "תלמודו - התורה שע"י לפי הקדמוני",
ואור זיו שהוא עולם", של "קדמונו לגילוי מגיעים
כל סובב מבחינת שלמעלה ממש, ב"ה סוף אין מאור

עלמין. כל וממלא עלמין

של ("קדמונו ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
להם ואין מנבראים לגמרי ונישא רם הוא עולם")
שנתלבשה התורה ידי על אם כי להשיגו ופתח מבוא
עד למדריגה ממדריגה ירדה התורה וחכמת בשכל,
נברא אדם של שביכולתו האנושי בשכל שנתלבשה
הקב"ה של ומהותו שעצמותו ולפי ולהשיג. לתפוס
התורה, בחכמת מלובש עולם") של "קדמונו (שנקרא
הוא הרי התורה את משיג שהאדם ידי על לפיכך,
המלובש לנמשל ובדוגמא מעין המלך", את "כמחבק

המשל. בתוך

לפי "משל", בשם נקראת כולה התורה שכל וזהו
משל בין היחס כמו הוא להקב"ה התורה שבין שהיחס

לנמשל.

התורה שדוקא לכך הטעם יוסבר הפרק בהמשך [להלן

" זוכיםמשלהיא התורה ידי על שלכן עולם, של לקדמונו "

ב סוף אין שע"לגילוי (כמו אבל"ה - נמשל) משיגים משל י

נקראת (שהתורה זה בענין נקודה עוד מוסיף זה לפני

" היא שהתורה זה שמלבד "משלמשל), לבחינת קדמונו"

עולם מדריגות"של ריבוי יש גופא התורה בהשגת הנה ,

בגדר היא חבירתה לגבי אחת שכל קץ, אין משל].עד

õ÷ ïéà úåâøãî éåáø ùé äøåúä úâùäá äðä éë
ïãò ïâáù úåâùää úåäî åîë ,éåìéò øçà éåìéòá
ïâá íéâéùîù äâùää úåäîì êåøò ïðéà ïåúçúä
éáâì ïåúçúä ïãò ïâáù úåâùää ïëìå ,ïåéìòä ïãò
ìùîä êøò åîë ÷ø àåä ïåéìòä ïãò ïâáù äâùä

.ìùîðä éáâì
התורה, בהשגת קץ אין עד מדריגות ריבוי יש
היא מהן אחת שכל כאלו למדריגות כאן והכוונה
וכמו ממנה, שלמטה ממדריגה בערך שלא למעלה
התחתון עדן בגן הנשמה של ההשגות בין החילוק
הוא ביניהן שההבדל העליון, עדן שבגן ההשגות לגבי
ביניהם, דמיון שום שאין אומרת זאת באיןֿערוך,
בבחינת הן התחתון עדן שבגן ההשגות ולפיכך

העליון. עדן שבגן ההשגות לגבי "משל"

ïãò ïâî äìòîì íâå õ÷ ïéà úåâøãî ùé æ"ãòå
.äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å ù"îëå ,ïåéìòä

העליון, עדן לגן התחתון עדן גן בין ההבדל כמו
עדן מגן למעלה גם קץ, אין עד מדריגות יש עד"ז
יהללוך יום בכל וקדושים שאומרים מה שזהו העליון.

שאיןסלה לפי הפסק, לו אין סלה שנאמר מקום דכל ,
להילולים סוף שאין הכוונה כאן וגם סוף, לו
למדריגות קץ שאין לפי הקב"ה, את שמהללים

התורה. שבהשגת

ì"æøàî ìò ì"æéøàäì ñ"ùä éèå÷ìá ù"îëå
á"äåòá àìå æ"äåòá àì äçåðî íäì ïéà íé÷éãö

.ìéç ìà ìéçî åëìé øîàðù
אין צדיקים רז"ל מאמר את האריז"ל שפירש וכמו
ילכו שנאמר בעוה"ב ולא בעוה"ז לא מנוחה להם
ת"ח המיתה שלאחר בעולם "כי - חיל אל מחיל
ומישיבה למדריגה ממדריגה עולין בתורה עוסקים
אין תורתו כך סוף לו אין שהשי"ת כמו כי . . לישיבה

סוף". לה

.ìùî '÷ð äðîî äìòîìù äî éáâì äâùä ìëå
למטה היא התורה שהשגת מדריגה שכל מאחר

בערך כלשלא לכן, ממנה, שלמעלה המדריגה לגבי
היא התורה, שבהשגות אלו קץ אין ממדריגות השגה
ממנה. שלמעלה וההשגה המדריגה לגבי "משל" בגדר

,ìùî íéôìà úùìù øáãéå äîìùá áåúëù åäæå
.äøåú éøáãî øáã ìë ìò ,ùåøéô

וידבר המלך, שלמה אצל שנאמר מה יובן ובזה
שידע בכך הגדלות שאין משל, אלפים הרבהשלשת

ענינים על ודברשוניםמשלים דבר כל שעל אלא ,

משל. אלפים שלשת להגיד יכול הי' תורה מדברי

על משל אלפים ג' באמירת והתועלת הגדלות [ומהי

אחד?] ענין
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ïâáå ,êë ïåúçúä ïãò ïâá âùåî äæä øáãäù åðééäã
äìòðå éðçåø ïéðòá àåä åîöò äæ øáã ïåéìòä ïãò
ãáì ìùî åîë ÷ø àåä äðåùàø äðéçáù ãò ,øúåé
ìò úåâøãî íéôìà úùìù êë âéùäå ,åæ äðéçáì

.äøåú éøáãî øáã ìë
עמוקה היתה שלמה שחכמת בזה, הביאור אלא

שלשת בתורה ענין כל בהבנת עלה שהוא עד כך, כל

עמוקה יותר בהבנה מזו, למעלה זו מדריגות, אלפים

גדול הי' למדריגה מדריגה בין וה"מרחק" ומופשטת,

כמו רק נחשבת היתה התחתונה שהמדריגה עד כך, כל

השגת (וכמו ממנה שלמעלה המדריגה לגבי "משל"

אלא אינה התחתון עדן בגן שהיא כפי מסוים ענין

עדן בגן שהיא כפי עצמו זה ענין השגת לגבי משל
העליון).

åäæå ,'åë õ÷ éìá ,äìñ êåììäé øîàð úîàáå
.øôñî ïéà åúðåáúìå

אלפים, שלשת המספר נזכר שלמה שגבי אע"פ
וכמ"ש התורה שבהשגות למדריגות קץ אין באמת הנה

מספר",סלה""יהללוך אין "לתבונתו נאמר וכן כנ"ל.
אלא ל"תבונה", "מספר" בין הקשר מהו דלכאורה,
בהשגות שישנן למדריגות מספר שאין בזה, הפירוש

קץ. אין עד מדריגות יש וענין ענין דבכל התורה,

a wxt yipi` aiig d''c
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את‡Í(יט) מבריך לשון בברוך פי' עוד דיש הוא הענין
הגפן ראש הכופף עד"מ הוא והענין כידוע הגפן
בתוס' אחר גפן ממנו וצומח שחוזר בארץ ומבריכו למטה
בבחי' הדוגמא הוא וכך כו' העיקר על מרובה ברכה
כמו שזהו שלנו גשמיות במצות דרצה"ע וירידה המשכה
יורד המצות בברכות הכוונה שע"י בארץ גפן המבריך
למטה מלמעלה זו שבמצוה האלקי אור גלוי ונמשך
חוזר ומזה זו מצוה במעשה דעשיי' דנוגה ולבוש בהעלם
שיעשה עליונה במצוה באצי' גדול אור ונוסף וצומח
אור מוסיף שלנו ת"ת מצות ע"י כמו העליון האדם אותה
במצות וכן כנגדו ושונה ה' שיושב ת"ת במצו' יותר גדול
שבמצוה יח"ע דעיקר אמת דשניהם ונמצא וד"ל כו' צדקה
נעשה זה אבל באצי' אור להוסיף רק הוא וקדושה והברכה

מצותע כי דוקא הברכות ובכונות שלנו המצות מעשה "י
מתברך שיהי' פי' כו' אתה ברוך באמרו והוא כונה צריכות
צומח יהי' זה ומחמת דגפן כפיפה דרך כמו למטה ונמשך
ממש הוי' ברכת שזהו באצי' למעלה וברכה אורה תוס'

דאצי' מל' שיהיה העולם מלך יהי' ועי"ז כפשוטו
דלבושי' והסתר צמצום בלא אור גלוי בבחי' בהתפשטות
ושמו אחד הוי' כמ"ש דאצי' ליח"ע בדומה שיהי' כלל
כמו כלל פירוד בבחי' בפ"ע יש העולם יהיה ולא כו' אחד
שמים קונה עליון אל וכמו עולם אל כו' אברם ויקרא
וארעא בשמיא דאחיד ובארץ בשמים כל כי שז"ש וארץ
לתחתון מעליון השפע אור שמחבר צ"ע בבחי' דהיינו
מלמעלה הוי' אור ירידת שזהו המצות ע"י והוא כנ"ל
ביוסף שנא' וזהו וד"ל כו' למטה הגפן את כמבריך למטה
מלשון אברך פי' אברך לפניו ויקראו צ"ע בחי' שהוא
מן השפע ומתברך מתחבר ידו שעל כו' הגפן את המבריך
שזהו לבי"ע האצי' מעולם דהיינו העולם ועד העולם
א"י ברוך מ"ש והוא כו' דנוק' לעלמא דדכורא מעלמא
יבא שעי"ז ההעלם מן אור גלוי שהוא המצות שבברכות
יוסף נק' ע"כ כנ"ל דאצי' הוי' בשם למעלה ברכה תוס'
כו' וזרעתם זרע לכם הא בענין במ"א (וכמ"ש אברך

וד"ל):
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

È"ÚÂעבותות שנק' מצות ע"י הוא זו בחי' ממשיכין מה
הבשר את דוחקת אהבה וכמו אהבה עבותות ע"ד

המ למטהכמ"כ וירדו מאד גבוהי' הם שרשם מצד צות

אהבה האהבה מצד זהו דברים שאר או מצה בגשמיות
שכדי פי' בעבותי' א"ח לנו ויאר ה' אל וזהו כו'. דוחקת
ית' אלקותו גילוי שיהי' היינו לנו ויאר ה' אל שיהי'
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קלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïâáå ,êë ïåúçúä ïãò ïâá âùåî äæä øáãäù åðééäã
äìòðå éðçåø ïéðòá àåä åîöò äæ øáã ïåéìòä ïãò
ãáì ìùî åîë ÷ø àåä äðåùàø äðéçáù ãò ,øúåé
ìò úåâøãî íéôìà úùìù êë âéùäå ,åæ äðéçáì

.äøåú éøáãî øáã ìë
עמוקה היתה שלמה שחכמת בזה, הביאור אלא

שלשת בתורה ענין כל בהבנת עלה שהוא עד כך, כל

עמוקה יותר בהבנה מזו, למעלה זו מדריגות, אלפים

גדול הי' למדריגה מדריגה בין וה"מרחק" ומופשטת,

כמו רק נחשבת היתה התחתונה שהמדריגה עד כך, כל

השגת (וכמו ממנה שלמעלה המדריגה לגבי "משל"

אלא אינה התחתון עדן בגן שהיא כפי מסוים ענין

עדן בגן שהיא כפי עצמו זה ענין השגת לגבי משל
העליון).

åäæå ,'åë õ÷ éìá ,äìñ êåììäé øîàð úîàáå
.øôñî ïéà åúðåáúìå

אלפים, שלשת המספר נזכר שלמה שגבי אע"פ
וכמ"ש התורה שבהשגות למדריגות קץ אין באמת הנה

מספר",סלה""יהללוך אין "לתבונתו נאמר וכן כנ"ל.
אלא ל"תבונה", "מספר" בין הקשר מהו דלכאורה,
בהשגות שישנן למדריגות מספר שאין בזה, הפירוש

קץ. אין עד מדריגות יש וענין ענין דבכל התורה,

a wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

את‡Í(יט) מבריך לשון בברוך פי' עוד דיש הוא הענין
הגפן ראש הכופף עד"מ הוא והענין כידוע הגפן
בתוס' אחר גפן ממנו וצומח שחוזר בארץ ומבריכו למטה
בבחי' הדוגמא הוא וכך כו' העיקר על מרובה ברכה
כמו שזהו שלנו גשמיות במצות דרצה"ע וירידה המשכה
יורד המצות בברכות הכוונה שע"י בארץ גפן המבריך
למטה מלמעלה זו שבמצוה האלקי אור גלוי ונמשך
חוזר ומזה זו מצוה במעשה דעשיי' דנוגה ולבוש בהעלם
שיעשה עליונה במצוה באצי' גדול אור ונוסף וצומח
אור מוסיף שלנו ת"ת מצות ע"י כמו העליון האדם אותה
במצות וכן כנגדו ושונה ה' שיושב ת"ת במצו' יותר גדול
שבמצוה יח"ע דעיקר אמת דשניהם ונמצא וד"ל כו' צדקה
נעשה זה אבל באצי' אור להוסיף רק הוא וקדושה והברכה

מצותע כי דוקא הברכות ובכונות שלנו המצות מעשה "י
מתברך שיהי' פי' כו' אתה ברוך באמרו והוא כונה צריכות
צומח יהי' זה ומחמת דגפן כפיפה דרך כמו למטה ונמשך
ממש הוי' ברכת שזהו באצי' למעלה וברכה אורה תוס'

דאצי' מל' שיהיה העולם מלך יהי' ועי"ז כפשוטו
דלבושי' והסתר צמצום בלא אור גלוי בבחי' בהתפשטות
ושמו אחד הוי' כמ"ש דאצי' ליח"ע בדומה שיהי' כלל
כמו כלל פירוד בבחי' בפ"ע יש העולם יהיה ולא כו' אחד
שמים קונה עליון אל וכמו עולם אל כו' אברם ויקרא
וארעא בשמיא דאחיד ובארץ בשמים כל כי שז"ש וארץ
לתחתון מעליון השפע אור שמחבר צ"ע בבחי' דהיינו
מלמעלה הוי' אור ירידת שזהו המצות ע"י והוא כנ"ל
ביוסף שנא' וזהו וד"ל כו' למטה הגפן את כמבריך למטה
מלשון אברך פי' אברך לפניו ויקראו צ"ע בחי' שהוא
מן השפע ומתברך מתחבר ידו שעל כו' הגפן את המבריך
שזהו לבי"ע האצי' מעולם דהיינו העולם ועד העולם
א"י ברוך מ"ש והוא כו' דנוק' לעלמא דדכורא מעלמא
יבא שעי"ז ההעלם מן אור גלוי שהוא המצות שבברכות
יוסף נק' ע"כ כנ"ל דאצי' הוי' בשם למעלה ברכה תוס'
כו' וזרעתם זרע לכם הא בענין במ"א (וכמ"ש אברך

וד"ל):
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

È"ÚÂעבותות שנק' מצות ע"י הוא זו בחי' ממשיכין מה
הבשר את דוחקת אהבה וכמו אהבה עבותות ע"ד

המ למטהכמ"כ וירדו מאד גבוהי' הם שרשם מצד צות

אהבה האהבה מצד זהו דברים שאר או מצה בגשמיות
שכדי פי' בעבותי' א"ח לנו ויאר ה' אל וזהו כו'. דוחקת
ית' אלקותו גילוי שיהי' היינו לנו ויאר ה' אל שיהי'
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

וזהו המצות ע"י בעבותי' חג אסרו ע"י זהו למטה
היו"ט את שמענג פי' לחג איסור העושה כל שארז"ל
נעשה עי"ז בהשמחה התענוג התגלות שממשיך דהיינו

קצת. למטה גילוי

„Ú'ד כנגד הי' המזבח קרנות כי פי' המזבח, קרנות
אלקות גילוי והי' אדני דשם אותיות וד' הוי' אותיות
עבודתו ע"י האדם ימשיך כמ"כ למעלה כמו בבהמק"ד

וד"ל. למעלה כמו למטה ג"כ שיהי' בתומ"צ

mizeara bg exq` epl x`ie 'ied lÎ`
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡ˆÓ�Âהתורה שקיום הא' דברים, בשני הוא שההפרש
אפי' לכל שהאכיל כמו מס"נ ע"י היה דאבות
אלקותו והודיע בתכלית בטל שהי' מפני לערביים
עובדות ע"י ויעקב אחרים, עובדות ע"י ויצחק בעולם,

לקיים כ"א צריכים אין דעכשיו תומ"צ אבל אחרים,
הגיעו לא העובדות מצד האבות כי ועוד ב"ה, רצה"ע
עצמות ממשיכים תומ"צ וע"י הנבראים לשרש כ"א

א"ס.

jl obn ikp`
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúåé êåîð çëá äìâúî çëäî äøàä
לשרות יכול פנימי כוח שגם מוכח מזה פנים, כל על

השכל כח כמו שלו, המיוחד האבר מלבד נוספים באברים

– והרגל היד כמו שונים באברים גם ומתגלה שמתלבש

במוח? דווקא היא השכל שהתלבשות אמרנו וכיצד

נ"ע הרבי íéøáàäáמתרץ äðéà úàæ úåùáìúä äðäעצמם

úåçëäá íà éë ìâøå ãéãהנפשייםäòåðúä çëá íäáù
äæ úåçëä úåùáìúä ïéðò àåäå ìâøáù êåìéää çëå ãéáù

'åë äæáשהשכל הכוונה אין ביד אומן הוא כשהאדם -

ביד, שהתלבש התנועה בכח אלא שלו, ביד התלבש

תהיה בזה זה שבנפש הכוחות התלבשות של - הזה (ולרעיון

העליונים) בעולמות - בנמשל השלכה úåçëגם íúåéäìã ,
ïåéìòä çëäù äæá äæ íéùáìúî íä éøä íééîéðôכח כמו

ïåúçúäהשכל çëá ùáìúîהתנועה כח åë'כמו åâéäðîå
÷ø),זו בהתלבשות תנאי àéäשיש äæá äæ úåùáìúääù

'åë íéìëá íéùáåìî úåçëä øùàë à÷åãההתלבשות תכונת

מלובשת היא כשהנשמה רק היא בשני אחד הכוחות של

מהגוף בהתפשטות היא כשהנשמה ולא (הכלי) åîëåבגוף
,(øçà íå÷îá øàáúðù

נ"ע: הרבי àìומוסיף ,ãáì äøàä ÷ø àåä ùáìúîù äîå
åîë çëä íöòשמתלבש'åë åì éåàøä øáàäá,כלומר –

זה הרי יותר, הנמוך בכח מתלבש שהכח שאומרים מה גם

ממנו. הארה רק אלא ומהותו הכח עצם לא

øúåéáåנכון זה çëáכלל ùáìúîù äî ìëùä çëá àåä
çë úåäîå úéúéîà äæ ïéà ìâøáå ãéáù êåìéääå äòåðúä

úåùáìúääù åðééäå ,ùàøáù çåîá ùáìúîä ìëùäבכח

וברגל שביד ãáìהתנועה éùòîä ìëù ÷ø àåäçë àåäù
ìëùáù ïåøçà øúåéäאינה אך שכלית הבנה זה שאמנם

רובד את להנהיג כיצד רק אלא טהורה שכלית הבנה

åúåéäהמעשה, íòù- המעשי שכל –ìëùä çëá àöîð
ùàøáù çåîá àåäù åîë íâ,ìëùä úåäî äæ ïéà éøä

úåãîá ùáìúîä ìëùä çë íâ éøäù .'åë ùàøáù–

שבלב ìëùäברגשות úåîöòã ,ìëùä úåäîå úåîöò äæ ïéà
úåãîì íéëééù íðéàù íéìòðå íé÷åîò íééìëù ìéëùäì àåä

ïéðò ìëáå ììëאותו àåäùלהבין åîë ïéðòä úåäîå íöòá
,'åë úåãî øãâî äìòîì

לזולת, שייכות כבר זה מידות של הגדר הדברים: ביאור

ואילו אובייקטיבי, באופן עצמו בדבר דן כשלעצמו השכל

כמה חיצוני, באופן לדבר מתייחסת היא הרגש, - המידה

אותו אוהב אני כמה ממני, רחוק או אלי קרוב הזה הדבר

בעבודת וכך יותר. חיצוני רובד כבר שזה אותו, שונא או

כשלעצמו, השם גדולת את להבין שמנסים אופן יש השם,

כמה ה', אל שלי היחס מה להתבונן ויש בטהרתם) (מוחין

למידות). השייכים (מוחין רחוק או אליו קרוב אני

ïéçåîä úåéðåöéç åðééäã ììëá úåãîì íéëééùä ïéçåîäå-

עצמו השכל בתוך שעדיין השכל, של החיצוני èøôáåהחלק
úåãîáù ïéçåîäהמידה בתוך התלבש שכבר שכל אותו

ïëáäעצמה àåäùהבכן עצמו- השכל לא המסקנה, פירושו

ממנו, שיוצא ה'בכן' רק åë'אלא ìëùä úåäîå íöò äæ ïéà
äòåðúä çëáù ìëùä ïëù ìëå ,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå
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.'åë ìëùä úåäî äæ ïéàù êåìéääå-שאינם השכל רבדי כל

כמו - שלו חיצוניים חלקים אלא השכל של ממש המהות

שמתלבשת השכלית המסקנה למידות, שייך שכבר החלק

הפעלה שעניינו שכל מזה, חיצוני ויותר המידות, בתוך ממש

אלו כל - מהמידות גם נמוך יותר שהוא המעשה רובד של

עצמו. השכל מעצמות בלבד הארה רק הם

ùàøáù çåîá ïë ïéàù äîממשøîåçá ùáìúî ìëùä éøä
ìë ìéëùäì ìëùä úåîöòå úåäî åá ùáìúîå ùîî çåîä

åúåéäì åðééäå ,'åë äîëçå ìëù øáãהמוחøåàì éåàøä éìë

.'åë åá ãçàúîå åá äìâúîå ùáìúî àåä éøä ìëùä
והכלי מתאים, כלי מחייבים הכוחות זה: מכל המסקנה

יש ואמנם שבראש, המוח רק זה השכל לעצם המתאים

רק הם אבל האחרים, באברים שמתלבשים מהשכל הארות

מתלבשים הם וכן השכל, כח עצם ולא בלבד הארות

ממש. הגשמי באבר ולא עצמם הנפשיים בכוחות

בזה. זה הכוחות התלבשות - צדדי בנושא עיסוק היה זה כל

הכוחות כיצד - העיקרי לנושא נ"ע הרבי חוזר כעת

באברים. פועלים הנפשיים
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שכל בתכלית, ביטול ורגלים, ידים פישוט – השתחוואה ראשו. ומרכין ברכיו על כורע – כריעה
עצמו. לטובת הן מחשבותיו וכל תעשיר היא ה' שברכת ושוכח הגשמיים מעניניו מוטרד היום

‰p‰Â'ב ּבֹו יׁש הרי ּבכלל ּבגׁשמּיּות ההׁשּתחואה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּברּכיו על ׁשּכֹורע והינּו ּכריעה, היא הא' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹופּנים,
ידים ּבפּׁשּוט ּׁשּמׁשּתחוה מה הּוא והב' ראׁשֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹּומרּכין
על נֹופל הּוא הרי ּברּכיו על הּכריעה ּדאחר והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָורגלים,
ּכן ּגם ׁשהיא הגם ּדהּכריעה ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּפניו
ׁשּמׁשּתחוה מי לפני עצמֹו את ּׁשּמׁשּפיל מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהׁשּתחואה
עדין, מציאּות איזה ּכן ּגם הּוא הרי מקֹום מּכל אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליו,
ידים ּדפּׁשּוט ּבהׁשּתחואה אבל ּבלבד, קֹומתֹו ּכֹופף רק ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

הּוא ׁשּוםורגלים ּבלי מּמׁש ׁשוין ורגל ּדראׁש ּבתכלית, ּבּטּול ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ּברּוחנּיּות יׁשנֹו הרי הּזה ענין ּדכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמציאּות
ענין הּוא ּבכלל ההׁשּתחואה ּדהּנה האדם, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָּבהנהגת
הן והן ׁשֹוקקה, ונפׁש ּבלב עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָההתקּׁשרּות
לא ולילה יֹומם הּיֹום ּכל מטרד ׁשהאדם מחׁשבֹות" ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָֹֻה"רּבֹות
חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא ּכי ה' על וׁשֹוכח ְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹינּוח,
אצלֹו ּומחלט מסּכם היה ּדאם ּתעׁשיר, היא הוי' ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻֻּוברּכת

ה הריהאמת ּתעׁשיר, היא ה' ּברּכת אׁשר ׁשהּוא ּכמֹו ּגמּור ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ותחּבּולֹות, מחׁשבֹות להרּבּוי ּכלל מקֹום אין מּמילא הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאז
היא ה' ועצת איׁש ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ׁשּכתּוב ְְֲֲִִֵֶַַַַָָּוכמֹו
ידֹו ועצם ׁשּכחֹו ּומדּמה ה' על ׁשּׁשֹוכח מּפני אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹתקּום",
מחׁשבֹות ּברּבּוי הּזאת הּטרּדה לֹו ּבאה מּזה הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹכּו',
ּומפלּפל ּומעּין מחׁשבֹות יחׁשב ולילה יֹומם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹוהרהּורים,
ּובכּמה לזּולתֹו ּותביעֹות טענֹות וכּמה סברֹות ּבכּמה ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָּברעיֹונֹו
ואינֹו ּכלל, לרּוחֹו מעצֹור אין ּכי ּומרמה, ׁשקר ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּתחּבּולֹות
יׁשר, ּפי על הּוא ואם הּמּתר ּדבר הּוא אם ּדעּתֹו על ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעֹולה
עּקר רק ּתֹורה, ּפי על הּוא אם ּכלל חֹוׁשב ׁשאינֹו ׁשּכן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּכל

הֹונֹו ּגּופֹו ּכלֹומר עצמֹו, לטֹובת רק הם מחׁשבֹותיו ְְְְְֵַַַַַָָּכל
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּלֹו, ה"עצמּות" ּכל זהּו אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַָָָּורכּוׁשֹו
אּלא אינם עּקרם ּכל ׁשהם אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבמּוחׁש
אם ּכי מּגּופם, עליהם חביב ׁשּממֹונם זה ואין הּממֹון, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתאות
אצלם הּמעלה ּכל ּכן ועל מאד, חמרּיים והם עכּורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּדעּתם
אדם, ּכל מעלת רֹואים הם ּובזה ּורכּוׁש, ּבממֹון רק ְְֲִֵֶַַַָָָָָהּוא
ּגם ּביניהם ׁשּיׁשנם והגם אדם. ּבני את מהּללים הם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
מקֹום ּומּכל ּבׂשכל, עֹוסקים העּתים מן לעת וגם ׂשכל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעלי
והֹון, רכּוׁש ׁשל זֹו ּבאהבה רק מסּור הּוא מהּותם עצם ְְֲֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּׁשהם מה להם מּגיע אם ּבזה ּכלל מדקּדקים אינם הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולזאת
הּוא מחׁשבֹותם וכל ּכלל, ּבּלב יׁשר ׁשּום להם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחפצים,
לצאת ּובכדי ּכלל, לֹו נֹוגע אינֹו והּזּולת עצמֹו, ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָרק
סברֹות מיני ּבכּמה המצאֹות ממציא הּוא הּברּיֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָידי
ּכלל לֹו נֹוגע ואינֹו הצטּדקּות, מיני ּבכל עצמֹו את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלהצּדיק
ּגם ׁשהּוא מי ּדיׁש ׁשקרן, ׁשאינֹו (והינּו ּכן אינֹו האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאם
ּכלל. מעֹולם היּו ׁשּלא ּדברים ואֹומר ּכזבים, ּובעל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּקרן
להצּדיק ּבהּדבר מעּין הּוא ּכ ּכל אם ּכי ׁשקרן, אינֹו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
ּדהּׂשכל ּכאּלּו סברֹות ממציא הּוא אׁשר עד עצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

מחּיבם. וגס,האנֹוׁשי עב ׂשכל הּוא ּבכלל האנֹוׁשי ּדׂשכל ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האנֹוׁשי הּׂשכל אׁשר ּכאּלּו ּדברים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולכן
ּדבר הם הּתֹורה ּפי ּדעל והראיה ׁשקר, הם ּובאמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיחּיבם,
להצּדיק רק הּוא עּקרֹו ּכי להיֹות הּוא אמנם ּכן, לטען ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹהאסּור
ּכן על חפץ, ׁשהּוא וכּו' ּבממֹון המכּון אל ולבֹוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאת

ּכן) אינֹו האמת אם ּכלל לֹו נֹוגע ּבכלאינֹו קׁשּור הּוא ּכי , ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והחמרּיים. הּגׁשמּיים ּבהענינים ונפׁשֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָלּבֹו
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë ìëùä úåäî äæ ïéàù êåìéääå-שאינם השכל רבדי כל

כמו - שלו חיצוניים חלקים אלא השכל של ממש המהות

שמתלבשת השכלית המסקנה למידות, שייך שכבר החלק

הפעלה שעניינו שכל מזה, חיצוני ויותר המידות, בתוך ממש

אלו כל - מהמידות גם נמוך יותר שהוא המעשה רובד של

עצמו. השכל מעצמות בלבד הארה רק הם

ùàøáù çåîá ïë ïéàù äîממשøîåçá ùáìúî ìëùä éøä
ìë ìéëùäì ìëùä úåîöòå úåäî åá ùáìúîå ùîî çåîä

åúåéäì åðééäå ,'åë äîëçå ìëù øáãהמוחøåàì éåàøä éìë

.'åë åá ãçàúîå åá äìâúîå ùáìúî àåä éøä ìëùä
והכלי מתאים, כלי מחייבים הכוחות זה: מכל המסקנה

יש ואמנם שבראש, המוח רק זה השכל לעצם המתאים

רק הם אבל האחרים, באברים שמתלבשים מהשכל הארות

מתלבשים הם וכן השכל, כח עצם ולא בלבד הארות

ממש. הגשמי באבר ולא עצמם הנפשיים בכוחות

בזה. זה הכוחות התלבשות - צדדי בנושא עיסוק היה זה כל

הכוחות כיצד - העיקרי לנושא נ"ע הרבי חוזר כעת

באברים. פועלים הנפשיים
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שכל בתכלית, ביטול ורגלים, ידים פישוט – השתחוואה ראשו. ומרכין ברכיו על כורע – כריעה
עצמו. לטובת הן מחשבותיו וכל תעשיר היא ה' שברכת ושוכח הגשמיים מעניניו מוטרד היום

‰p‰Â'ב ּבֹו יׁש הרי ּבכלל ּבגׁשמּיּות ההׁשּתחואה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּברּכיו על ׁשּכֹורע והינּו ּכריעה, היא הא' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹופּנים,
ידים ּבפּׁשּוט ּׁשּמׁשּתחוה מה הּוא והב' ראׁשֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹּומרּכין
על נֹופל הּוא הרי ּברּכיו על הּכריעה ּדאחר והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָורגלים,
ּכן ּגם ׁשהיא הגם ּדהּכריעה ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּפניו
ׁשּמׁשּתחוה מי לפני עצמֹו את ּׁשּמׁשּפיל מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהׁשּתחואה
עדין, מציאּות איזה ּכן ּגם הּוא הרי מקֹום מּכל אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליו,
ידים ּדפּׁשּוט ּבהׁשּתחואה אבל ּבלבד, קֹומתֹו ּכֹופף רק ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

הּוא ׁשּוםורגלים ּבלי מּמׁש ׁשוין ורגל ּדראׁש ּבתכלית, ּבּטּול ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ּברּוחנּיּות יׁשנֹו הרי הּזה ענין ּדכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמציאּות
ענין הּוא ּבכלל ההׁשּתחואה ּדהּנה האדם, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָּבהנהגת
הן והן ׁשֹוקקה, ונפׁש ּבלב עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָההתקּׁשרּות
לא ולילה יֹומם הּיֹום ּכל מטרד ׁשהאדם מחׁשבֹות" ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָֹֻה"רּבֹות
חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא ּכי ה' על וׁשֹוכח ְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹינּוח,
אצלֹו ּומחלט מסּכם היה ּדאם ּתעׁשיר, היא הוי' ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻֻּוברּכת

ה הריהאמת ּתעׁשיר, היא ה' ּברּכת אׁשר ׁשהּוא ּכמֹו ּגמּור ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ותחּבּולֹות, מחׁשבֹות להרּבּוי ּכלל מקֹום אין מּמילא הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאז
היא ה' ועצת איׁש ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ׁשּכתּוב ְְֲֲִִֵֶַַַַָָּוכמֹו
ידֹו ועצם ׁשּכחֹו ּומדּמה ה' על ׁשּׁשֹוכח מּפני אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹתקּום",
מחׁשבֹות ּברּבּוי הּזאת הּטרּדה לֹו ּבאה מּזה הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹכּו',
ּומפלּפל ּומעּין מחׁשבֹות יחׁשב ולילה יֹומם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹוהרהּורים,
ּובכּמה לזּולתֹו ּותביעֹות טענֹות וכּמה סברֹות ּבכּמה ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָּברעיֹונֹו
ואינֹו ּכלל, לרּוחֹו מעצֹור אין ּכי ּומרמה, ׁשקר ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּתחּבּולֹות
יׁשר, ּפי על הּוא ואם הּמּתר ּדבר הּוא אם ּדעּתֹו על ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעֹולה
עּקר רק ּתֹורה, ּפי על הּוא אם ּכלל חֹוׁשב ׁשאינֹו ׁשּכן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּכל

הֹונֹו ּגּופֹו ּכלֹומר עצמֹו, לטֹובת רק הם מחׁשבֹותיו ְְְְְֵַַַַַָָּכל
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּלֹו, ה"עצמּות" ּכל זהּו אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַָָָּורכּוׁשֹו
אּלא אינם עּקרם ּכל ׁשהם אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבמּוחׁש
אם ּכי מּגּופם, עליהם חביב ׁשּממֹונם זה ואין הּממֹון, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתאות
אצלם הּמעלה ּכל ּכן ועל מאד, חמרּיים והם עכּורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּדעּתם
אדם, ּכל מעלת רֹואים הם ּובזה ּורכּוׁש, ּבממֹון רק ְְֲִֵֶַַַָָָָָהּוא
ּגם ּביניהם ׁשּיׁשנם והגם אדם. ּבני את מהּללים הם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
מקֹום ּומּכל ּבׂשכל, עֹוסקים העּתים מן לעת וגם ׂשכל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעלי
והֹון, רכּוׁש ׁשל זֹו ּבאהבה רק מסּור הּוא מהּותם עצם ְְֲֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּׁשהם מה להם מּגיע אם ּבזה ּכלל מדקּדקים אינם הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולזאת
הּוא מחׁשבֹותם וכל ּכלל, ּבּלב יׁשר ׁשּום להם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחפצים,
לצאת ּובכדי ּכלל, לֹו נֹוגע אינֹו והּזּולת עצמֹו, ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָרק
סברֹות מיני ּבכּמה המצאֹות ממציא הּוא הּברּיֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָידי
ּכלל לֹו נֹוגע ואינֹו הצטּדקּות, מיני ּבכל עצמֹו את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלהצּדיק
ּגם ׁשהּוא מי ּדיׁש ׁשקרן, ׁשאינֹו (והינּו ּכן אינֹו האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאם
ּכלל. מעֹולם היּו ׁשּלא ּדברים ואֹומר ּכזבים, ּובעל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּקרן
להצּדיק ּבהּדבר מעּין הּוא ּכ ּכל אם ּכי ׁשקרן, אינֹו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
ּדהּׂשכל ּכאּלּו סברֹות ממציא הּוא אׁשר עד עצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָאת

מחּיבם. וגס,האנֹוׁשי עב ׂשכל הּוא ּבכלל האנֹוׁשי ּדׂשכל ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האנֹוׁשי הּׂשכל אׁשר ּכאּלּו ּדברים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולכן
ּדבר הם הּתֹורה ּפי ּדעל והראיה ׁשקר, הם ּובאמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיחּיבם,
להצּדיק רק הּוא עּקרֹו ּכי להיֹות הּוא אמנם ּכן, לטען ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹהאסּור
ּכן על חפץ, ׁשהּוא וכּו' ּבממֹון המכּון אל ולבֹוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאת

ּכן) אינֹו האמת אם ּכלל לֹו נֹוגע ּבכלאינֹו קׁשּור הּוא ּכי , ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והחמרּיים. הּגׁשמּיים ּבהענינים ונפׁשֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָלּבֹו
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היינו דוקא, בסדר היא אשר בתורה הוא כן כמו והנה

המצוות וביאור פירוש היא שהתורה מה זאת דלבד

פרטיה בכל ומצוה מצוה כל ומפרשת שמבארת

אופן בפרטי והן שבה תעשה ולא בעשה הן ודקדוקיה

רצונו כפי לה הראוי ומקומה בזמנה המצוה של קיומה

דוקא, בסדר היא עצמה תורה הנה זאת לבד הנה יתברך,

דרכי ד' יש בתורה דהנה בכתיבתה, והן לימודה באופן הן

חיים בעץ ומבואר פרד"ס, שהם דרכי4הלימוד דד'

בריאה אצילות עולמות ד' נגד הם שבתורה הלימוד

� דרש ביצירה, � רמז בעשיה, � פשט עשיה, יצירה

חסידים משנת ובספר באצילות, � סוד כותב,5בבריאה,

בריאה אצילות עולמות ד' נגד הם סוד דרש רמז פשט כי

ועצמות גידים בשר עור חומרים ד' נגד וגם עשיה יצירה

נגד � ודרש האדם, עור כנגד � פשט האדם, שבגוף

והכוונה עצמותיו, כנגד � סוד גידיו, כנגד � רמז בשרו,

בד' הגוף תיקון הוא ביגיעה התורה לימוד ידי ועל בזה

לימוד ביגיעת מצוה של זיעה במעלת וכידוע חומריו,

והד' הלימוד דרכי ד' בסדר אמנם מצוה, קיום או ותורה

העץ־חיים לפי הנה עשיה יצירה בריאה אצילות עולמות

דרש המשנת־חסידים ולפי בבריאה, ודרש ביצירה רמז

בו יש פשט והנה לקמן, ויתבאר בבריאה, ורמז ביצירה

של דף כגון עץ, כלי פשוטי כמו התרחב, א) ענינים: ג'

דכלים תוכיות בלי וישר רחב ענינו דפשוט נחתומין,

וכמאמר וכלי6מקבלים, עצם וכלי עור, וכלי עץ כלי

ומקבליהן (מדאורייתא) טהורים פשוטיהם זכוכית,

כמאמר רחב, ענינו דפשוט דיומדים7טמאים, ארבעה

התפשט, ב) אמה). רחב (לוח פשוטים ארבעה (עמודים)

בגדיו" את ופשט איבערטראגען.8כמו, אבציהען, ובל"א

בחוץ גדוד פשט כמו הפרצה, איינברעכען,9ג) ובל"א

דבר הבנת שהוא הפשט ענין יתבאר יחד אלו דמשלשה

אותיות מתוארי שמפשיטו כמו ורחבה ישרה בדרך שכל

לומ הוא בהן אשר לפיהכתב הקושיות גדרי פורץ וגם ד

וכמאמר פלפול) (בלא ורחב ישר בסדר הכל 10שמתבאר

ורגילות בקיאות על שמורה ותנא, גרס ותנא, גרס פשט

רגיל הבלתי של דרכו כי וסברותיה, ההלכה בפרטי

אבל דבריו, ליישב פלפולים לידי בא הרוב ועל לגמגם,

פירוש דזהו ותנא וגרס זו בהלכה ומסודר בקי היה ריב"ק

ובהרחבה. ברורים בדברים ההשכלה את שמבאר פשט

הוא אבל שכלי, דבר גילוי כן גם הוא רמז והנה

שבא גלוי שכל ואינה עדיין נעלמה שהיא בהשכלה ביותר

מפורטים באמרים בא אינו הרמז גילוי אופן ולכן בפשט,

בלבד ברמז אם כי ברורים, בדברים שבא הפשט כמו

ליעקב המלאך כמאמר חידה, או עם11במשל שרית "כי

רז"ל ואמרו ואנשים", לו12אלקים רמז רבה אמר

שבבבל גולה ראש ממנו, לצאת שרים שני שעתידים

נעלמי דבר הבנת הוא הרמז דענין ישראל, שבארץ ונשיא

הנמצא נעלמי דבר על שמרמזים גלויים יסודות פי על

אלקה, אחזה מבשרי דרך על בעבודה וענינו בהם,

ומשיגים יודעים הגוף את שמחי' הנפש וחיות שמאור

הוא וכן העולם, את שמחיה האלקי והחיות האור את

מפורש בדיבור אמורים הדברים שאין שבתורה ברמז

השגת שמרחיב הוא ודרש בלבד, ברמז אם כי ומפורט

הרוב ועל הענין, בעומק וחיפוש חקירה ידי על הענין

ומחפש חוקר שדורש ברמז הבא שכל בדבר יותר הוא

רז"ל דאמרו רשומות, דורשי וכמו שלשת13בהענין, וילכו

רשומות דורשי מים, מצאו ולא במדבר אין14ימים אמרו

תורה בלא ימים שלשת שהלכו וכיון תורה, אלא מים

שיש מי יקרא הדורש כי דרש, בשם גם זה ונקרא נלאו,

יפה, וביאור בהסבר שכל דבר לגלות למודים לשון לו

ב) ודרישה. חקירה א) מושגים ב' לו יש דדרש והיינו

ה'עץ־ פירוש בין ההפרש לבאר יש ובזה וביאור, דרוש

דדרש חסידים' ה'משנת ופירוש בבריאה דדרש חיים'

כי ביותר, ומכוסה הנעלמי הפנימי הוא וסוד ביצירה,

הוא סוד אבל הגילוי, אל השייך בהעלם הוא הדרש

וגלויים המכוסים, ומצוות תורה טעמי והן בעצם, העלם

וזהו הורה. בפנימיות העוסקים סגולה ליחידי רק וידועים

בסדר הוא התורה ולימוד שבתורה, פרד"ס דרכי ד'

עדוהדרג והדרש, הרמז כן ואחרי הפשט תחלה דוקא, ה

שבתורה. הפנימי הסוד ללמוד להגיע שיכול
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רחובות4) בהקדמת שלום נהר בתחלתו. ומצוה בנגיד (הובא ע"ח ראה

בהקדמת ונתבארו הובאו – מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' מ"ח בסופה), הנהר

62 ע' הא') (הוספה החיים עץ בקונטרס (נעתקה ההקדמות לשער הרח"ו

סע"ב. ד, לזח,א רמ"ז ואילך).

ב.5) משנה פ"א הנשמות חיוב מסכת

מ"א.6) פ"ב כלים

מ"א.7) פ"ב עירובין

ד.8) ו, ויקרא

א.9) ז, הושע

ב.10) יג, הוריות

כח.11) לב, בראשית

א.12) צב, חולין

א.13) פב, קמא בבא

רש"י.14) מקראות,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

ויספדוהו טוב. בשם שלמה אייזיק ר' אביו עליו מת משה, ברוך ר' חתונת אחרי שנים איזה עברו

פרוש, יעקב ר' כי גלמודים, ואשתו משה ברוך ר' אך וישארו אמו. גם נפטרה ואחריו עירו. אנשי כל

נפטרו. הם גם ואמה משה ברוך אשת אבי

רצונו למרות אבל עמו. ללמוד רב לו ויקח ואמו. אביו אחר משניות ללמוד חפץ משה ברוך ר'

מבאר המלמד יצחק שלמה ור' בהמשניות, אחת משנה של פירושה גם להבין יכול לא לבבו, ולדאבון

מבין. אינו משה וברוך המשנה פירוש את לו ומסביר

את ושמע הכנסת, בבית השלחן אצל הספסלים אחד על הקצב משה ברוך ר' ישב כאשר פעם

אל יושב הי' זה בכל יצחק ר' דבר אשר הבין לא כי הגם כי המלמד, יצחק ר' שלמד השלחן16האגדה

האט ער ווי גלייך איז תורה, זוהן חבר'ס דעם לערנט וואס דער אז אומר, יצחק ר' כי ושמע ַָָושומע,

געבארן .17איהם ָ

ערבית תפלת התפלל כאשר ויהי מאד. במאד אותו ויצערו משה ברוך ר' של לבו אל נכנסו הדברים

רב. בכי בכה – יצחק ר' מאת הנזכרים הדברים את שמעו אחרי –

ברוך ר' ויאנח המלמד, יצחק שלמה ר' עמו הלך לביתו, ערבית תפלת אחר משה ברוך ר' כשהלך

מאד. גדולה אנחה משה

– כזו? גדולה באנחה מתאנח אתה מה מפני משה: ברוך ר' את המלמד יצחק שלמה ר' וישאל

נפקדו לא עוד אשר על בצער שרוים לאה ברכה ואשתו משה ברוך ר' כי ידע המלמד יצחק שלמה ר'

ובבנות. בבנים אתכם יברך והשי"ת לימים, צעירים עוד ואשתך אתה – בבנים

שקרא ממה אומר יצחק ר' אשר שמעתי למעריב מנחה בין היום – משה ברוך ר' עונה – אמן!

הקדושה תורה18בגמרא חבירו בן את המלמד כל ר'כי אומר – ואני ילדו, כאלו הכתוב עליו מעלה

הנני אחרינו, שארית נעזוב לא וח"ו בנים, לנו שאין אותנו יסר השי"ת אשר זאת מלבד – משה ברוך

תורה. חבירו בן את ללמד אפילו לזכות יכול שאינני הארץ עם

צריך בעצמך אתה אשר הכוונה אין לו: ויאמר משה. ברוך ר' של טעותו הבין רש"י המלמד

ילדתו,18ללמוד אתה כאלו זה הרי לתורה חבירך בן את מביא אתה כאשר אם כי תורה, חבירך בן את

זה ונחשב חבירך, לבן מלמד לקחת אתה יכול בעצמך, חבירך בן עם ללמד יכול אתה אין אם והי'
ילדתו. אתה כאלו

לאשתו משה ברוך ר' סיפר לביתו ובבואו משה, ברוך ר' לב את והרנין שימח רש"י המלמד ביאור

חבירו בן את שמלמד מי אשר הקדושה, מהגמרא קרא אשר יצחק ר' מפי שמע אשר את לאה ברכה

ילדו הם כאלו נחשבים הילדים ויהיו תורה ילדים ללמד מלמדים ישכרו כן על ואשר ילדו, כאילו תורה

אותם.

ילדים עם ללמד מלמד לשכור ועצתו משה ברוך ר' אישה דברי על לאה ברכה האשה ותשמח

תורה. ילדים עם שילמוד מלמד משה ברוך ר' שכר זה, אחר אחדים ובימים תורה.
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ycew zexb`

תרצ"ה ניסן ח' ב"ה

וויען

תהלה לשם הנודע הרה"ג הנכבד ידידנו

דזייקאבסאן שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה. שלום

מזה ומשולש, כפול בעונג ושלש פעמיים קראתי מכתבו

טהורה בעבודה ריחם את נותנים שי' התמימים שהתלמידים

זיך מינטערן רק ולא תמימים תומכי של לרוחה המתאימה

נמצאים שת"ל ומזה כו', ההתירים את לטהר חלשות, מיט

אשר לערנען דעם צו זיך קלעפין ואס המתדבקים כאלו

ידם ועל שבהם ומזה בעזה"י, לטוב יפעול בודאי בעזה"י

פ"ש לשמוע לי הי' מיוחדת ושמחה הלומדים, בעזה"י יתרבו

על לי הי' גדול וענג גארדאן, שו"ב שי' הר"י ידידנו של מבניו

השי"ת הלימוד אל עצמו שלקח . . . בהנהגת לטוב השינוי

בתו"ע. לשקוד בלבבם ויתן כולם בריאות יחזק

ע"ד שהודיעוני שי' התמימים מידידנו לאחד כתבתי וכבר

מקביעות כאלו ידיעות אשר ברבים, דא"ח לימוד קביעות

וקביעות בפרט דא"ח ומלימוד בכלל, ברבים לתורה עתים

והידיעות הבשורות הנה פרטיות בפרטי שי' צעירים של עתים

כוחותי את המחזקים ממש, מרפא לסמי לי הם האלו

ממש. הגשמיים

שי' התמימים ותלמידי אנ"ש מידידנו ואחד אחד כל על

דא"ח למוד שיעורי לקבוע ולבו ודעתו נפשו השם כל כי לדעת

כולו הנני חד, כולא וקוב"ה דאורייתא בעמלא ועמל ברבים

יעזרנו והשי"ת ח"י, בנר"ן אמיתי בהתקשרות ומקשרו שלו

חגה"פ אחר בעזה"י לו אכתוב הלימוד סדר וע"ד בגו"ר.

הבע"ל.

והשי"ת תחי' זוג' מבריאות טובה לבשורה מחכה הנני

בגו"ר. רפו"ש לה ישלח

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל

b jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(ipy meil)

xyrn znexza xn`py dnn eyxce(ek gi my)on xUrn 'd znExY' ,§©©£¥¦
`le ,oey`x xyrnn yixtdl yi xyrn znexz `weecy ,'xUrOd©©£¥
`l mlerne dnexzd iptl xyrnd yxtedy elit`e ,dlecb dnexz

:iia` z` `tt ax l`ye .dnexz eilr dyxtedeléôà äzòî àlà¤¨¥©¨£¦
m`Bîéc÷ädnexzd iptl xyrnd z`éøkadgxnzdy xg`l-] ¦§¦©§¦

,dnexza d`eazd daiigzd xaky xg`l [oxeba d`eazdéîð©¦
øètéðe .dlecb dnexzn df xyrn [xhti mb-]déì øîà,iia`éìòE ¦§©¨©¥¨¤

[df ote` lr]eîéøz (íëéúåøùòî) [íëéúðzî] ìkî' àø÷ øîà̈©§¨¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦
''d znExY lM z`.dnexz yixtdl yi oey`x xyrnn s`e , ¥¨§©
e :`xnbd zl`eyúBaøì úéàø äî'mkizpzn lkn' xn`py dnn ¨¨¦¨§©

ä úàa mcwedy oey`x xyrnéøk,dlecb dnexz aeiglàéöBäìe ¤©§¦§¦
ä úàa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMxn`py dnn df aeig llkn ¤©¦¢¦

,daiyne .'xyrnd on xyrn'ä úà éðà äaøîoey`x xyrn §©¤£¦¤©
a mcwedyéøkmeynïebéc ììëa BðLiLaiigzd xake [gexin-] §¦¤¤§¦§©¦

,xyrn my ea lgy mcew dnexza ixkdeaiigl xazqn ok lre
.xyrzdy xg`l mb dlecb dnexzaéðà àéöBîeaeig llknúà ¦£¦¤

äa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMmeynLmy mda lgy drya ©¦¢¦¤
oiicr xyrnïebéc ììëa ïðéà,dnexza eaiigzd `l oiicreok lre ¥¨¦§©¦

.okn xg`l gxnzdy elit` dlecb dnexzn exhetl xazqn
:oiyeciwa dpynd ixacn `ax lr dywn `xnbdéøäåxeqi` ©£¥

øîà àðîçøc ,ìBãb ïäëì äðîìàea(ci `k `xwie)äLeøâe äðîìà' ©§¨¨§Ÿ¥¨§©£¨¨¨©©§¨¨§¨
dN` z` dpf dllgeïðúe ,'çwé àìoiyeciwa(:eq)a ,íB÷î ìë`ay ©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨§©¨¨

dy` lr yi`LiLeldaïéLec÷,[eiyeciw eqtzi dpycwi m`y] ¤¥¦¦
Léåef d`iaaãìeä ,äøéáòef d`ian clepdíeâtä øçà CìBä- §¥£¥¨©¨¨¥©©©¨

efi`a ,dpynd zyxtne .cled lr eleqt jynp leqt mdn cg` m`y
,el dxeq`d dpnl` lr `ay lecb odka oebk ,mixen` mixacd d`ia
.dpedkl llgzn dpnn clepd cledy ,eiyeciw eqtzi dpycwi m`y
elit` milg dpnl`a lecb odk iyeciwy ,dpynd ixacn gkene
xn`c `zlin lk' xne`d `ax ixacl eli`e ,eilr dxeq` `idy
.legl el` oiyeciwl did `l 'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx

:`xnbd zvxznàëä éðàLmeyn ,lecb odkl dpnl` iyeciwa ©¥¨¨
àø÷ øîàc(eh-ci `k my)`l dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`' §¨©§¨©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ
e 'ebe ,gTi,'Bòøæ ìlçé àìla` dpedkl wx llgzn erxfy rnyne ¦¨§Ÿ§©¥©§

lecb odk iyeciwy gken dfne .ldwa `ealn lqtpe xfnn dyrp epi`
.llg wx `le ,xfnn dyrp cled did ok `l m`y ,miqtez dpnl`a
eli`e ,el dxeq`y dy` lr mc` `ay lky ,epicia dkld oky
.xfnn ef d`ian clepd cled ,da miqtez eiyeciw eid `l dyciw

:`xnbd zyxtnééaàìecled lr epcnll df aezk `ay d`xp oi` §©©¥
ok m`y meyn ,xfnn dyrp epi`y'ìçé àì' àø÷ àîéð,cg` c"nla ¥¨§¨Ÿ©¥

'ìlçé àì' éàîc"nly xnel jixv `l` .m"icnl ipyaãçàazkp ©Ÿ§©¥¤¨
Bì[clel],dpedkl llgzn `edy eprinydleåc"nlãçàazkpdì §¤¨¨

ef d`iaa zllgzn `idy eprinydl [lecb odkl dlrapy dpnl`l]
zlik`a zxq`p odk za `id m`e ,heicd odkl s` zxq`pe dpedkl

.dnexz
:gafnl men lra yicwna `ziixad ixacn `ax lr dywn `xnbd

,çaænì ïéîeî éìòa Léc÷nä éøäådn lr xaryøîà àðîçøc ©£¥©©§¦©£¥¦©¦§¥©§©£¨¨¨©
(k ak my)Léc÷nä ,[àéðúå] (ïðúå) ,'eáéø÷ú àì íeî Ba øLà ìk'Ÿ£¤Ÿ©§¦§©§¨©©§¦

àeäL ét ìò óà ,çaæî éaâì ïéîeî éìòaxaeräî ,äNòú àìa ©£¥¦§©¥¦§¥©©©¦¤§Ÿ©£¤©
,éeNò äNòM.gafn zyecw ea zqtzpeo`kneàzáeézdn lr ¤¨¨¨§§¨

cxn`,àáø`l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk' §¨¨
legl el did `l xeqi`a df ycwd dyrpy oeikn eixacl oky ,'ipdn

.llk
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àáø Cì øîàmen lra yicwna ¨©¨¨¨©¥¨¨

meyn ,gafnlàø÷ øîàc(bk ak my)dacp hElwe rExU dUe xFWe' §¨©§¨§¨¤¨©§¨§¨¨
,Fz` dUrY.'äöøé àì øãðìeoiprl `weecy aezkd oeyln rnyne ©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

éevødaxwdec àeämen lraävøî àì,axw epi`eLc÷éî àä ¦§Ÿ§©¤¨¦§©
gafnléLã÷.xeqi`a ycwedy elit`e ,ycwzn - ¨§¥

:`xnbd zyxtnééaàìe'ipdn ciar i`' dxezd ixeqi` lkay xaeqd §©©¥
c meyn ,df aezk jxvpäåä ,'äöøé àì øãðìe' àðîçø øîà àìc éà¦§Ÿ¨©©£¨¨§¥¤Ÿ¥¨¤£¨

àðéîàdidi gafnl men lra yicwndyklkøáBòlräåöî £¦¨§¥¦§¨
,eiyrn elired caricayådf men lra didiøLk.daxwdlòîLî÷ §¨¥¨©§©

ïì.axw epi`y aezkd ¨
:milwya dpynd ixacn `ax lr dywn `xnbdéøäådLéc÷î ©£¥©§¦
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שני עמ' ב

iyily ,ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô

äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤
øLà Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ£¤´

:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácéâäîeøzä úàæå ¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ©§½̈
:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLàãúìëúe £¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤

:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàåäíìéà úøòå §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯
:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàî(éåì)åïîL §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤

ì íéîNa øànì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
æ:ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàçeNrå ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬

:íëBúa ézðëLå Lc÷î éìèäàøî éðà øLà ìëk ¦−¦§®̈§¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´
ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå: ¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ

ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèúà ïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ

éìà ïzà øLà úãrä:E ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

"לׁשמי", ּתהיה ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

ּכאן, יׁש רמז אּלא "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

העליֹונה, הּכּונה מּלּוי לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשעני

ּבֹו ׁשּתהיה ּכדי וענּיים עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרצה

ׁשּכן, וחסד. צדקה ׁשּוםÏkהׁשּפעת ּבלי עֹוׂשה, ׁשּיהּודי ּדבר ְְֵֶֶֶַַָָָָ»ְְִִֶֶָָ

ּדרכי "ּבכל ּכּכתּוב: ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהבּדל,

ּדעהּו". -ֵָ

éðùæédkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàåçéáäæ íéáøk íéðL úéNrå §©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨®̈

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷îèéäNrå ¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©«Â£¥Â
äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úà eNrz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

ëíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkäàëúøtkä-úà zúðå ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤
úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî ïøàä-ìr©¨«¨−Ÿ¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½

éìà ïzà øLà:EáëEzà ézøaãå íL Eì ézãrBðå £¤¬¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàäëúéNrå Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧¨

úéNrå áéáñ çôè úøbñî BlBzøbñîì áäæ-øæ ¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñåëzúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ

òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬
:åéìâøæëíézáì úòahä ïééäz úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´

:ïçìMä-úà úàNì íécáìçëíécaä-úà úéNrå §©¦½¨¥−¤©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ
-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöå íéhL éör£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨®̈§¦¨−̈¤

:ïçìMäèëåéúBN÷e åéútëå åéúørw úéNrå ©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ
:íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ì:ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðåô §¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, רק(מ"א ּבארֹון "אין ִֵַַַָָָָָָָ

ּבׁשאר ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָׁשני

ׁשם" ל "ונֹועדּתי - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכלי

כב) הּבּטּול,(פסוק ּבתכלית הּתֹורה ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

. . ה' ּדבר ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ"ׁשאין

אחר ּכעֹונה ,"אמרת לׁשֹוני "ּתען ּבבחינת ּומאליו", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמילא

ֵַהּקֹורא.

,éðù
éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³

äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨
:eéäé äpnîáììL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´

ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈
:éðMäâììLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»

ìLe çøôå øzôkãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ãìäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨



קמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(ipy meil)

xyrn znexza xn`py dnn eyxce(ek gi my)on xUrn 'd znExY' ,§©©£¥¦
`le ,oey`x xyrnn yixtdl yi xyrn znexz `weecy ,'xUrOd©©£¥
`l mlerne dnexzd iptl xyrnd yxtedy elit`e ,dlecb dnexz

:iia` z` `tt ax l`ye .dnexz eilr dyxtedeléôà äzòî àlà¤¨¥©¨£¦
m`Bîéc÷ädnexzd iptl xyrnd z`éøkadgxnzdy xg`l-] ¦§¦©§¦

,dnexza d`eazd daiigzd xaky xg`l [oxeba d`eazdéîð©¦
øètéðe .dlecb dnexzn df xyrn [xhti mb-]déì øîà,iia`éìòE ¦§©¨©¥¨¤

[df ote` lr]eîéøz (íëéúåøùòî) [íëéúðzî] ìkî' àø÷ øîà̈©§¨¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦
''d znExY lM z`.dnexz yixtdl yi oey`x xyrnn s`e , ¥¨§©
e :`xnbd zl`eyúBaøì úéàø äî'mkizpzn lkn' xn`py dnn ¨¨¦¨§©

ä úàa mcwedy oey`x xyrnéøk,dlecb dnexz aeiglàéöBäìe ¤©§¦§¦
ä úàa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMxn`py dnn df aeig llkn ¤©¦¢¦

,daiyne .'xyrnd on xyrn'ä úà éðà äaøîoey`x xyrn §©¤£¦¤©
a mcwedyéøkmeynïebéc ììëa BðLiLaiigzd xake [gexin-] §¦¤¤§¦§©¦

,xyrn my ea lgy mcew dnexza ixkdeaiigl xazqn ok lre
.xyrzdy xg`l mb dlecb dnexzaéðà àéöBîeaeig llknúà ¦£¦¤

äa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMmeynLmy mda lgy drya ©¦¢¦¤
oiicr xyrnïebéc ììëa ïðéà,dnexza eaiigzd `l oiicreok lre ¥¨¦§©¦

.okn xg`l gxnzdy elit` dlecb dnexzn exhetl xazqn
:oiyeciwa dpynd ixacn `ax lr dywn `xnbdéøäåxeqi` ©£¥

øîà àðîçøc ,ìBãb ïäëì äðîìàea(ci `k `xwie)äLeøâe äðîìà' ©§¨¨§Ÿ¥¨§©£¨¨¨©©§¨¨§¨
dN` z` dpf dllgeïðúe ,'çwé àìoiyeciwa(:eq)a ,íB÷î ìë`ay ©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨§©¨¨

dy` lr yi`LiLeldaïéLec÷,[eiyeciw eqtzi dpycwi m`y] ¤¥¦¦
Léåef d`iaaãìeä ,äøéáòef d`ian clepdíeâtä øçà CìBä- §¥£¥¨©¨¨¥©©©¨

efi`a ,dpynd zyxtne .cled lr eleqt jynp leqt mdn cg` m`y
,el dxeq`d dpnl` lr `ay lecb odka oebk ,mixen` mixacd d`ia
.dpedkl llgzn dpnn clepd cledy ,eiyeciw eqtzi dpycwi m`y
elit` milg dpnl`a lecb odk iyeciwy ,dpynd ixacn gkene
xn`c `zlin lk' xne`d `ax ixacl eli`e ,eilr dxeq` `idy
.legl el` oiyeciwl did `l 'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx

:`xnbd zvxznàëä éðàLmeyn ,lecb odkl dpnl` iyeciwa ©¥¨¨
àø÷ øîàc(eh-ci `k my)`l dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`' §¨©§¨©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ
e 'ebe ,gTi,'Bòøæ ìlçé àìla` dpedkl wx llgzn erxfy rnyne ¦¨§Ÿ§©¥©§

lecb odk iyeciwy gken dfne .ldwa `ealn lqtpe xfnn dyrp epi`
.llg wx `le ,xfnn dyrp cled did ok `l m`y ,miqtez dpnl`a
eli`e ,el dxeq`y dy` lr mc` `ay lky ,epicia dkld oky

.xfnn ef d`ian clepd cled ,da miqtez eiyeciw eid `l dyciw
:`xnbd zyxtnééaàìecled lr epcnll df aezk `ay d`xp oi` §©©¥

ok m`y meyn ,xfnn dyrp epi`y'ìçé àì' àø÷ àîéð,cg` c"nla ¥¨§¨Ÿ©¥
'ìlçé àì' éàîc"nly xnel jixv `l` .m"icnl ipyaãçàazkp ©Ÿ§©¥¤¨

Bì[clel],dpedkl llgzn `edy eprinydleåc"nlãçàazkpdì §¤¨¨
ef d`iaa zllgzn `idy eprinydl [lecb odkl dlrapy dpnl`l]
zlik`a zxq`p odk za `id m`e ,heicd odkl s` zxq`pe dpedkl

.dnexz
:gafnl men lra yicwna `ziixad ixacn `ax lr dywn `xnbd

,çaænì ïéîeî éìòa Léc÷nä éøäådn lr xaryøîà àðîçøc ©£¥©©§¦©£¥¦©¦§¥©§©£¨¨¨©
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àeäL ét ìò óà ,çaæî éaâì ïéîeî éìòaxaeräî ,äNòú àìa ©£¥¦§©¥¦§¥©©©¦¤§Ÿ©£¤©
,éeNò äNòM.gafn zyecw ea zqtzpeo`kneàzáeézdn lr ¤¨¨¨§§¨

cxn`,àáø`l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk' §¨¨
legl el did `l xeqi`a df ycwd dyrpy oeikn eixacl oky ,'ipdn

.llk
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àáø Cì øîàmen lra yicwna ¨©¨¨¨©¥¨¨

meyn ,gafnlàø÷ øîàc(bk ak my)dacp hElwe rExU dUe xFWe' §¨©§¨§¨¤¨©§¨§¨¨
,Fz` dUrY.'äöøé àì øãðìeoiprl `weecy aezkd oeyln rnyne ©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

éevødaxwdec àeämen lraävøî àì,axw epi`eLc÷éî àä ¦§Ÿ§©¤¨¦§©
gafnléLã÷.xeqi`a ycwedy elit`e ,ycwzn - ¨§¥

:`xnbd zyxtnééaàìe'ipdn ciar i`' dxezd ixeqi` lkay xaeqd §©©¥
c meyn ,df aezk jxvpäåä ,'äöøé àì øãðìe' àðîçø øîà àìc éà¦§Ÿ¨©©£¨¨§¥¤Ÿ¥¨¤£¨

àðéîàdidi gafnl men lra yicwndyklkøáBòlräåöî £¦¨§¥¦§¨
,eiyrn elired caricayådf men lra didiøLk.daxwdlòîLî÷ §¨¥¨©§©
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äîåøú úùøô

äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤
øLà Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ£¤´

:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácéâäîeøzä úàæå ¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ©§½̈
:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLàãúìëúe £¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤

:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàåäíìéà úøòå §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯
:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàî(éåì)åïîL §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤

ì íéîNa øànì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
æ:ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàçeNrå ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬

:íëBúa ézðëLå Lc÷î éìèäàøî éðà øLà ìëk ¦−¦§®̈§¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´
ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå: ¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ

ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèúà ïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ

éìà ïzà øLà úãrä:E ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

"לׁשמי", ּתהיה ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

ּכאן, יׁש רמז אּלא "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

העליֹונה, הּכּונה מּלּוי לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשעני

ּבֹו ׁשּתהיה ּכדי וענּיים עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרצה

ׁשּכן, וחסד. צדקה ׁשּוםÏkהׁשּפעת ּבלי עֹוׂשה, ׁשּיהּודי ּדבר ְְֵֶֶֶַַָָָָ»ְְִִֶֶָָ

ּדרכי "ּבכל ּכּכתּוב: ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהבּדל,

ּדעהּו". -ֵָ

éðùæédkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàåçéáäæ íéáøk íéðL úéNrå §©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨®̈

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷îèéäNrå ¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©«Â£¥Â
äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úà eNrz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

ëíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkäàëúøtkä-úà zúðå ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤
úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî ïøàä-ìr©¨«¨−Ÿ¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½

éìà ïzà øLà:EáëEzà ézøaãå íL Eì ézãrBðå £¤¬¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàäëúéNrå Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧¨

úéNrå áéáñ çôè úøbñî BlBzøbñîì áäæ-øæ ¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñåëzúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ

òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬
:åéìâøæëíézáì úòahä ïééäz úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´

:ïçìMä-úà úàNì íécáìçëíécaä-úà úéNrå §©¦½¨¥−¤©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ
-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöå íéhL éör£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨®̈§¦¨−̈¤

:ïçìMäèëåéúBN÷e åéútëå åéúørw úéNrå ©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ
:íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ì:ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðåô §¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, רק(מ"א ּבארֹון "אין ִֵַַַָָָָָָָ

ּבׁשאר ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָׁשני

ׁשם" ל "ונֹועדּתי - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכלי

כב) הּבּטּול,(פסוק ּבתכלית הּתֹורה ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

. . ה' ּדבר ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ"ׁשאין

אחר ּכעֹונה ,"אמרת לׁשֹוני "ּתען ּבבחינת ּומאליו", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמילא

ֵַהּקֹורא.

,éðù
éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³

äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨
:eéäé äpnîáììL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´

ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈
:éðMäâììLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»

ìLe çøôå øzôkãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ãìäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨



iriaxקמו - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéçøôeäìøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ
íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−

ì äpnî:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
åìúçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−

:øBäè áäææìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨¨¬¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®
:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañåëà-úàå §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«§¤

úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz ïkLnä©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNrz áLç äNrî íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàáíéøNrå äðîL úçàä äréøéä | Cøà Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©©−§¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãäréøéä úôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ
äréøéä úôNa äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä̈«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwääúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNrz úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNrz©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:dúçà-ìà äMà úàìläåéñø÷ íéMîç úéNrå ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´
íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ̈¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½

:ãçà ïkLnä äéäåæìäàì íéfr úòéøé úéNrå §¨¨¬©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤
ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLrì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬

:úréøé äøNrèãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå ¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈
äréøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå§¤¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäéíéMîç úéNrå ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¨¦¹¨£¦¦´
úøáça äðöéwä úçàä äréøéä úôN ìr úàììª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤
:úéðMä úøáçä äréøéä úôN ìr úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNrå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

áéäréøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìr çøñz úôãòäâéäfî änàäå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹

äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìr çeøñãéúéNrå ¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ
:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯B�n‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»

da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

מׁשּכן ּגׁשמּיים מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלמׁשה

הּמנֹורה, לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומקּדׁש

ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות כב,ׁשהיתה (שבת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

אּלאב) אדם, ׁשל ּבכחֹו אינֹו אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר .ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּבֹורא; ׁשל .ÈÏ‡Ó‰ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
ìëì äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷çéïkLnì íéLøwä-úà úéNrå ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNrèéíéraøàå ¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ

íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äNrz óñë-éðãà©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëïkLnä òìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²

:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMäàëíéraøàå ©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬
éðL óñk íäéðãàéðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà ©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàáëäné ïkLnä éúkøéìe £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈
:íéLø÷ äML äNrzâëäNrz íéLø÷ éðLe ©«£¤−¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½

:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìãëíîàú eéäéå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»
úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©

ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
äëeéäåøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçzåëøá úéNråíéhL éör íçé ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®

:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîçæëäMîçå £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´
äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

çëäöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìàèë-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤

iriay ,iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úétöå íçéøaì íéza áäæ äNrz íäéúraè©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íçéøaä-úàìBètLîk ïkLnä-úà úî÷äå ¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½

:øäa úéàøä øLàñ £¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È�„‡(יט (כו, «¿≈∆∆

(מּלבד מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

ויׁש מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

להׁשּתּמׁש ראּוי העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלבאר

לא ּכסף על ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזהב,

ׁשעמדּו ׁשהאדנים, אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנאמר

ּדוקא, מּכסף נעׂשּו לעֹולם, הּמׁשּכן קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻעל

מּזהב. ִָָֹלא

éùéîçàìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

áìíétöî íéhL éãenr äraøà-ìr dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæâìäzúðå ¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈©§¥¨«¤§¨«©¨´

úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´
íëì úëøtä äìécáäå úeãrä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéaãì-úà zúðå ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤
:íéLãwä Lã÷a úãrä ïBøà ìr úøtkääìzîNå ©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³

çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìr ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìråìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ©¤¬©¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìíúà úétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ� ‰¯B�n‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ,כו) ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה)

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

הּׁשלחן לפני ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש "תּכֹוןÁaÊÓוהּמנֹורה. ּכּכתּוב לּתפּלה, רֹומז ְְְְְִֵֵֵַָָƒ¿≈«ְִִֵַַָָ

לאחר ורק הּיֹום. עבֹודת התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלתי

הּתֹורה לּמּוד רּוחנית, עבֹודה – ּבּמנֹורה לעסק נּתן ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹהּתפּלה

ׁשמים. לׁשם אכילה ּכגֹון ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻוכּדֹומה,

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
çaænä äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ úéNrå §¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

âåéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq úéNrå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîeãBl úéNrå ©§Ÿ®̈§¨¥−̈©«£¤¬§«¤§¨¦³¨Æ

úLøä-ìr úéNrå úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨©¨¤À¤
:åéúBö÷ òaøà ìr úLçð úòaè òaøàääzúðå ©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«§¨«©¨´

úLøä äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúàŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§®̈¨§¨«§¨´¨¤½¤
:çaænä éöç ãråéör éca çaænì íécá úéNrå ©−£¦¬©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´

:úLçð íúà úétöå íéhLæåéca-úà àáeäå ¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈
çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå úòaha©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©

:Búà úàNaçøLàk Búà äNrz úçì áeáð ¦§¥¬Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧
:eNré ïk øäa Eúà äàøäñ ¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש הּואÔÈÊÓלפנינּו ב. .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים ג.ÁÈÊÓמבּטל עוֹונֹות). ּומכּפר רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֲֵֵַָ

לֹומר:aÁÓ·והּוא ויׁש ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל –ÔÈÊÓאת ְ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ≈ƒ

הּקרּבנֹות ּבזכּות ּכ ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלמים.

נּזֹון. לכּפרה.ÁÈÊÓ,¯tÎÓהעֹולם ׁשּבאים ואׁשם, חּטאת – ִָָ≈ƒ«¿«≈ְְִֶַַָָָָָָ

·aÁÓ"ּבלבד הּקּב"ה ו"לכבֹוד לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, (מדרש– ¿«≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

.תדשא)

,éùù
éòéáùèäðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§®̈¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨

äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈
:úçàäéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãnrå ¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éååàéïBôö úàôì ïëå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¥̧¦§©³¨Æ
Cøà äàî íérì÷ Cøàaáéúëåãîòåéø÷åéãenrå ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´

íéãnrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçåáéíérì÷ íé-úàôì øöçä áçøå ©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−

:äøNr íäéðãàå äøNr íäéãnr änà íéMîç£¦¦´©®̈©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéíäéãnr óúkì íérì÷ änà äøNr Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´

ìLìL íäéðãàå äL:äLåèLîç úéðMä óúkìå §½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬
ìL íäéãnr íérì÷ äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

æèìeúìëz änà íéøNr | Cñî øöçä ørL §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äraøà íäéðãàå äraøà íäéãnræééãenr-ìk ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸



קמז iriay ,iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úétöå íçéøaì íéza áäæ äNrz íäéúraè©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íçéøaä-úàìBètLîk ïkLnä-úà úî÷äå ¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½

:øäa úéàøä øLàñ £¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È�„‡(יט (כו, «¿≈∆∆

(מּלבד מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

ויׁש מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

להׁשּתּמׁש ראּוי העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלבאר

לא ּכסף על ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזהב,

ׁשעמדּו ׁשהאדנים, אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנאמר

ּדוקא, מּכסף נעׂשּו לעֹולם, הּמׁשּכן קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻעל

מּזהב. ִָָֹלא

éùéîçàìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

áìíétöî íéhL éãenr äraøà-ìr dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæâìäzúðå ¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈©§¥¨«¤§¨«©¨´

úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´
íëì úëøtä äìécáäå úeãrä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéaãì-úà zúðå ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤
:íéLãwä Lã÷a úãrä ïBøà ìr úøtkääìzîNå ©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³

çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìr ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìråìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ©¤¬©¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìíúà úétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ� ‰¯B�n‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ,כו) ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה)

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

הּׁשלחן לפני ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש "תּכֹוןÁaÊÓוהּמנֹורה. ּכּכתּוב לּתפּלה, רֹומז ְְְְְִֵֵֵַָָƒ¿≈«ְִִֵַַָָ

לאחר ורק הּיֹום. עבֹודת התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלתי

הּתֹורה לּמּוד רּוחנית, עבֹודה – ּבּמנֹורה לעסק נּתן ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹהּתפּלה

ׁשמים. לׁשם אכילה ּכגֹון ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻוכּדֹומה,

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
çaænä äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ úéNrå §¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

âåéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq úéNrå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîeãBl úéNrå ©§Ÿ®̈§¨¥−̈©«£¤¬§«¤§¨¦³¨Æ

úLøä-ìr úéNrå úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨©¨¤À¤
:åéúBö÷ òaøà ìr úLçð úòaè òaøàääzúðå ©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«§¨«©¨´

úLøä äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúàŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§®̈¨§¨«§¨´¨¤½¤
:çaænä éöç ãråéör éca çaænì íécá úéNrå ©−£¦¬©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´

:úLçð íúà úétöå íéhLæåéca-úà àáeäå ¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈
çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå úòaha©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©

:Búà úàNaçøLàk Búà äNrz úçì áeáð ¦§¥¬Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧
:eNré ïk øäa Eúà äàøäñ ¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש הּואÔÈÊÓלפנינּו ב. .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים ג.ÁÈÊÓמבּטל עוֹונֹות). ּומכּפר רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֲֵֵַָ

לֹומר:aÁÓ·והּוא ויׁש ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל –ÔÈÊÓאת ְ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ≈ƒ

הּקרּבנֹות ּבזכּות ּכ ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלמים.

נּזֹון. לכּפרה.ÁÈÊÓ,¯tÎÓהעֹולם ׁשּבאים ואׁשם, חּטאת – ִָָ≈ƒ«¿«≈ְְִֶַַָָָָָָ

·aÁÓ"ּבלבד הּקּב"ה ו"לכבֹוד לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, (מדרש– ¿«≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

.תדשא)

,éùù
éòéáùèäðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§®̈¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨

äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈
:úçàäéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãnrå ¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éååàéïBôö úàôì ïëå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¥̧¦§©³¨Æ
Cøà äàî íérì÷ Cøàaáéúëåãîòåéø÷åéãenrå ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´

íéãnrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçåáéíérì÷ íé-úàôì øöçä áçøå ©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−

:äøNr íäéðãàå äøNr íäéãnr änà íéMîç£¦¦´©®̈©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéíäéãnr óúkì íérì÷ änà äøNr Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´

ìLìL íäéðãàå äL:äLåèLîç úéðMä óúkìå §½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬
ìL íäéãnr íérì÷ äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

æèìeúìëz änà íéøNr | Cñî øöçä ørL §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äraøà íäéðãàå äraøà íäéãnræééãenr-ìk ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸



xihtnקמח - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçéíéMîç | áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´

íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§®̈§©§¥¤−
:úLçðèé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk ìëì §«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨

:úLçð øöçä úãúé-ìëå åéúãúéqqq §¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא מּכלÈ„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒִָ

ב)ּגרעין יח, הבּדילּו(זבחים הם ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

העֹולם; הׁשּפעת מּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבין

ּבני ּבין הּמבּדילה היא – אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהאמּונה

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו מּפני עליהם הּמגּנה והיא לעֹולם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéäàî øöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧

Lîç äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá̈«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnàèééìk ìëì ©−¥´¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´

úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ
:úLçð øöçäqqq ¤«¨¥−§«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äîåøú úùøôì äøèôää ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåúéøá eúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−

:íäéðLæëìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriå:Léà óìà íéLçëíçìLiå §¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«©¦§¨¥´

íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç Lãça íéôìà úøùr äðBðáì§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈

:ñnä-ìrèëì éäéå:øäa áöç óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìLìéøOî ãáì ©©¨«©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥¸

ì íéávpäìL äëàìnä-ìr øLà äîìLìLe íéôìà úLíéNòä íra íéãøä úBàî L ©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤£¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈¨«Ÿ¦−

:äëàìnaàì:úéæâ éðáà úéaä ãqéì úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå Cìnä åöéåáìeìñôiå ©§¨¨«©§©´©¤¿¤©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²§©¥¬©−̈¦©§¥¬¨¦«©¦§§º

:úéaä úBðáì íéðáàäå íéörä eðéëiå íéìábäå íBøéç éðáe äîìL éðaåàäðL íéðBîLá éäéå Ÿ¥¯§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®©¨¦²¨«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦©§¦´¦§¦´¨¨´

éðMä Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä äðMa íéøöî-õøàî ìûøNé-éða úàöì äðL úBàî òaøàå§©§©´¥´¨¿̈§¥´§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á©¨¨̧¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤©¥¦½

:ýåýéì úéaä ïáiå ìûøNé-ìr äîìL Cìîìáänà-íéML ýåýéì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå ¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©¦§¨¥®©¦¬¤©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬

ìLe Baçø íéøNrå Bkøà:BúîB÷ änà íéLâBkøà änà íéøNr úéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå ¨§−§¤§¦´¨§®§Ÿ¦¬©−̈«¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦¤§¦³©¨Æ¨§½

:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNr úéaä áçø éðt-ìrã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriåäïáiå ©§¥−´Ÿ©©¨®¦¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦©©©́©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«©¦Á¤

:áéáñ úBòìö Nriå øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷-úà áéáñ réöé úéaä øé÷-ìråréöiä ©¦̧©©³¦¨¦̧©Æ¨¦½¤¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«−̈§©§¦®©©¬©§¨−¨«¦©¨¦̧©

ék daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø änàa LL äðëézäå daçø änàa Lîç äðzçzä©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¥³¨«©¨Æ¨§½̈§©̧§¦¦½¤¬©¨«©−̈¨§¨®¦¿

:úéaä úBøé÷a æçà ézìáì äöeç áéáñ úéaì ïúð úBòøâîæòqî äîìL ïáà Búðaäa úéaäå ¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬©¨«¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬©−̈

wîe äðáð:Búðaäa úéaa òîLð-àì ìæøá éìk-ìk ïæøbäå úBáçóúk-ìà äðëézä òìvä çút ¦§¨®©¨³§©©§¤Æ¨§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«¤À©©¥¨Æ©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤

ìMä-ìà äðëézä-ïîe äðëézä-ìr eìré íéleìáe úéðîéä úéaä:íéLèeälëéå úéaä-úà ïáiå ©©−¦©§¨¦®§¦À©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦©§©¥®

:íéæøàa úøãNe íéáb úéaä-úà ïtñiåéæçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä-ìk-ìr réöiä-úà ïáiå ©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½§¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ

:íéæøà éöra úéaä-úààé:øîàì äîìL-ìà ýåýé-øáã éäéåáéäðá äzà-øLà äfä úéaä ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹£¤©¨´Ÿ¤À

Czà éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì éúBöî-ìk-úà zøîLå äùrz éètLî-úàå éúwça Cìz-íà¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨¦§©−¨¤¤́¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈

éáà ãåc-ìà ézøac øLà:Eâé:ìàøNé énr-úà áærà àìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå £¤¬¦©−§¦¤¨¦¬¨¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

: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¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם  קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:108:318:289:039:0010:019:5817:3417:3817:5818:0217:1818:12באר שבע )ח(

6:176:108:318:289:039:0010:009:5817:3117:3717:5618:0117:0618:10חיפה )ח(

6:136:078:308:269:018:589:589:5617:3317:3817:5718:0216:5718:10ירושלים )ח(

6:186:118:328:289:049:0110:019:5917:3217:3717:5718:0117:1618:12תל אביב )ח(

6:526:418:568:519:289:2210:2210:1817:2617:3517:5618:0517:1518:18אוסטריה וינה )ח(

6:506:569:389:4010:1010:1211:1811:1920:1820:1020:4420:3619:5320:47אוסטרליה מלבורן )ק(

6:536:428:588:529:309:2410:2410:2017:3017:3817:5918:0717:1918:11אוקראינה אודסה )ח( 

6:266:158:318:259:038:579:569:5217:0017:0917:3017:3916:5017:43אוקראינה דונייצק )ח(

6:396:288:428:369:149:0810:0710:0317:0917:1917:4017:4916:5917:53אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:086:569:099:039:429:3610:3410:3017:3117:4118:0218:1217:2118:16אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:006:489:028:569:349:2810:2710:2217:2417:3417:5618:0617:1518:10אוקראינה קייב )ח(

7:177:079:239:189:559:5010:4910:4517:5818:0618:2718:3517:4718:48איטליה מילאנו )ח(

6:176:168:508:499:209:1910:2310:2218:3918:3819:0018:5918:2019:03אקוואדור קיטו )ח(

6:296:349:139:169:469:4810:5310:5419:4519:3820:1020:0319:2120:14ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:087:1510:0010:0410:3110:3411:4011:4220:4920:4021:1721:0720:2421:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:516:439:018:579:349:3010:2910:2617:5017:5618:1618:2217:3718:26ארה״ב בולטימור )ח(

6:426:338:528:479:249:1910:1910:1617:3917:4618:0518:1217:2618:23ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:436:348:528:479:249:2010:2010:1617:3817:4518:0518:1217:2618:23ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:207:119:299:2410:019:5610:5610:5318:1318:2018:4018:4818:0118:59ארה״ב דטרויט )ח(

6:556:499:119:079:439:4010:4110:3818:1618:2018:4018:4418:0218:53ארה״ב היוסטן )ח(

6:306:238:458:419:169:1310:1310:1117:4417:4918:0918:1417:3018:23ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:516:469:089:059:419:3810:3910:3718:1918:2218:4218:4518:0418:54ארה״ב מיאמי )ח(

6:406:318:488:439:219:1610:1610:1217:3217:3917:5918:0617:2018:18ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:376:288:478:429:199:1410:1410:1117:3317:4018:0018:0717:2118:17ארה״ב שיקאגו )ח(

6:206:229:029:039:319:3210:3610:3619:1319:0919:3519:3118:5219:35בוליביה לה פאס )ח(

7:477:359:479:4110:2010:1311:1211:0718:0618:1718:3818:4817:5719:04בלגיה אנטוורפן )ח(

7:457:339:479:4110:1910:1311:1211:0718:0818:1918:4018:5017:5919:05בלגיה בריסל )ח(

7:076:539:058:589:379:2910:2810:2317:1317:2517:4818:0017:0518:04בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:526:559:329:3410:0410:0511:0911:1019:4919:4420:1220:0719:2720:13ברזיל ס.פאולו )ק(

6:386:429:199:209:509:5210:5610:5619:3419:3019:5719:5319:1319:59ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:046:529:058:599:379:3110:3010:2517:2517:3617:5718:0817:1618:22בריטניה לונדון )ח(

7:177:049:169:099:489:4110:4010:3517:2917:4118:0318:1417:2118:30בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:137:009:139:069:459:3810:3710:3217:2817:4018:0118:1217:2018:16גרמניה ברלין )ח(

7:267:149:299:2310:019:5410:5410:4917:5318:0418:2518:3417:4418:38גרמניה פרנקפורט )ח(

5:485:528:328:349:039:0410:1110:1118:5518:5019:1819:1318:3319:17דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:036:599:239:219:569:5410:5510:5318:4218:4519:0519:0718:2619:11הודו בומביי )ח(

6:576:539:199:179:519:4910:5010:4818:4018:4219:0219:0418:2419:08הודו פונה )ח(

6:416:308:458:399:179:1210:1110:0717:1517:2417:4517:5417:0517:58הונגריה בודפשט )ח(

6:526:439:008:569:339:2810:2810:2517:4517:5218:1218:1917:3318:23טורקיה איסטנבול )ח(

7:087:009:199:159:529:4710:4710:4418:1018:1618:3618:4217:5718:46יוון אתונה )ח(
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:026:519:069:009:389:3310:3210:2817:3617:4518:0518:1417:2518:18מולדובה קישינב )ח(

6:566:529:219:199:519:4910:5110:4918:4518:4819:0819:1018:2919:14מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:537:019:439:4710:1610:1911:2511:2720:3320:2321:0120:5120:0820:55ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:336:278:528:499:239:2010:2110:1918:0318:0718:2618:3017:4818:34נפאל קטמנדו )ח(

7:147:139:419:4110:1410:1311:1611:1519:2319:2319:4419:4419:0519:48סינגפור סינגפור )ח(

6:416:288:428:359:139:0710:0610:0117:0017:1117:3217:4316:5117:47פולין ורשא )ח(

6:076:088:398:409:129:1210:1510:1518:3718:3418:5918:5618:1719:00פרו לימה )ח(

7:347:249:409:3510:1210:0711:0611:0318:1618:2418:4518:5318:0519:05צרפת ליאון )ח(

7:497:389:539:4710:2510:1911:1811:1418:2018:3018:5119:0018:1119:14צרפת פריז )ח(

6:036:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:076:589:159:109:479:4210:4210:3817:5618:0418:2418:3217:4518:43קנדה טורונטו )ח(

6:476:378:548:489:269:2010:2010:1617:3017:3817:5818:0717:1918:19קנדה מונטריאול )ח(

6:276:208:388:349:119:0710:0710:0417:3217:3817:5718:0317:1918:07קפריסין לרנקה )ח(

8:418:2710:3910:3211:1111:0312:0211:5618:4618:5919:2119:3418:3919:49רוסיה מוסקבה )ח(

8:188:0810:2210:1710:5510:4911:4811:4418:5219:0119:2219:3118:4219:35רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:217:109:279:219:589:5310:5210:4817:5918:0818:2918:3817:4918:50שוייץ ציריך )ח(

6:376:349:008:589:339:3110:3210:3118:2618:2818:4818:4918:1018:53תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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6:166:108:318:289:039:0010:019:5817:3417:3817:5818:0217:1818:12באר שבע )ח(

6:176:108:318:289:039:0010:009:5817:3117:3717:5618:0117:0618:10חיפה )ח(

6:136:078:308:269:018:589:589:5617:3317:3817:5718:0216:5718:10ירושלים )ח(

6:186:118:328:289:049:0110:019:5917:3217:3717:5718:0117:1618:12תל אביב )ח(

6:526:418:568:519:289:2210:2210:1817:2617:3517:5618:0517:1518:18אוסטריה וינה )ח(

6:506:569:389:4010:1010:1211:1811:1920:1820:1020:4420:3619:5320:47אוסטרליה מלבורן )ק(

6:536:428:588:529:309:2410:2410:2017:3017:3817:5918:0717:1918:11אוקראינה אודסה )ח( 

6:266:158:318:259:038:579:569:5217:0017:0917:3017:3916:5017:43אוקראינה דונייצק )ח(

6:396:288:428:369:149:0810:0710:0317:0917:1917:4017:4916:5917:53אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:086:569:099:039:429:3610:3410:3017:3117:4118:0218:1217:2118:16אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:006:489:028:569:349:2810:2710:2217:2417:3417:5618:0617:1518:10אוקראינה קייב )ח(

7:177:079:239:189:559:5010:4910:4517:5818:0618:2718:3517:4718:48איטליה מילאנו )ח(

6:176:168:508:499:209:1910:2310:2218:3918:3819:0018:5918:2019:03אקוואדור קיטו )ח(

6:296:349:139:169:469:4810:5310:5419:4519:3820:1020:0319:2120:14ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:087:1510:0010:0410:3110:3411:4011:4220:4920:4021:1721:0720:2421:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:516:439:018:579:349:3010:2910:2617:5017:5618:1618:2217:3718:26ארה״ב בולטימור )ח(

6:426:338:528:479:249:1910:1910:1617:3917:4618:0518:1217:2618:23ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:436:348:528:479:249:2010:2010:1617:3817:4518:0518:1217:2618:23ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:207:119:299:2410:019:5610:5610:5318:1318:2018:4018:4818:0118:59ארה״ב דטרויט )ח(

6:556:499:119:079:439:4010:4110:3818:1618:2018:4018:4418:0218:53ארה״ב היוסטן )ח(

6:306:238:458:419:169:1310:1310:1117:4417:4918:0918:1417:3018:23ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:516:469:089:059:419:3810:3910:3718:1918:2218:4218:4518:0418:54ארה״ב מיאמי )ח(

6:406:318:488:439:219:1610:1610:1217:3217:3917:5918:0617:2018:18ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:376:288:478:429:199:1410:1410:1117:3317:4018:0018:0717:2118:17ארה״ב שיקאגו )ח(

6:206:229:029:039:319:3210:3610:3619:1319:0919:3519:3118:5219:35בוליביה לה פאס )ח(

7:477:359:479:4110:2010:1311:1211:0718:0618:1718:3818:4817:5719:04בלגיה אנטוורפן )ח(

7:457:339:479:4110:1910:1311:1211:0718:0818:1918:4018:5017:5919:05בלגיה בריסל )ח(

7:076:539:058:589:379:2910:2810:2317:1317:2517:4818:0017:0518:04בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:526:559:329:3410:0410:0511:0911:1019:4919:4420:1220:0719:2720:13ברזיל ס.פאולו )ק(

6:386:429:199:209:509:5210:5610:5619:3419:3019:5719:5319:1319:59ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:046:529:058:599:379:3110:3010:2517:2517:3617:5718:0817:1618:22בריטניה לונדון )ח(

7:177:049:169:099:489:4110:4010:3517:2917:4118:0318:1417:2118:30בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:137:009:139:069:459:3810:3710:3217:2817:4018:0118:1217:2018:16גרמניה ברלין )ח(

7:267:149:299:2310:019:5410:5410:4917:5318:0418:2518:3417:4418:38גרמניה פרנקפורט )ח(

5:485:528:328:349:039:0410:1110:1118:5518:5019:1819:1318:3319:17דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:036:599:239:219:569:5410:5510:5318:4218:4519:0519:0718:2619:11הודו בומביי )ח(

6:576:539:199:179:519:4910:5010:4818:4018:4219:0219:0418:2419:08הודו פונה )ח(

6:416:308:458:399:179:1210:1110:0717:1517:2417:4517:5417:0517:58הונגריה בודפשט )ח(

6:526:439:008:569:339:2810:2810:2517:4517:5218:1218:1917:3318:23טורקיה איסטנבול )ח(

7:087:009:199:159:529:4710:4710:4418:1018:1618:3618:4217:5718:46יוון אתונה )ח(
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שאשאשאשאשאשא
7:026:519:069:009:389:3310:3210:2817:3617:4518:0518:1417:2518:18מולדובה קישינב )ח(

6:566:529:219:199:519:4910:5110:4918:4518:4819:0819:1018:2919:14מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:537:019:439:4710:1610:1911:2511:2720:3320:2321:0120:5120:0820:55ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:336:278:528:499:239:2010:2110:1918:0318:0718:2618:3017:4818:34נפאל קטמנדו )ח(

7:147:139:419:4110:1410:1311:1611:1519:2319:2319:4419:4419:0519:48סינגפור סינגפור )ח(

6:416:288:428:359:139:0710:0610:0117:0017:1117:3217:4316:5117:47פולין ורשא )ח(

6:076:088:398:409:129:1210:1510:1518:3718:3418:5918:5618:1719:00פרו לימה )ח(

7:347:249:409:3510:1210:0711:0611:0318:1618:2418:4518:5318:0519:05צרפת ליאון )ח(

7:497:389:539:4710:2510:1911:1811:1418:2018:3018:5119:0018:1119:14צרפת פריז )ח(

6:036:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:076:589:159:109:479:4210:4210:3817:5618:0418:2418:3217:4518:43קנדה טורונטו )ח(

6:476:378:548:489:269:2010:2010:1617:3017:3817:5818:0717:1918:19קנדה מונטריאול )ח(

6:276:208:388:349:119:0710:0710:0417:3217:3817:5718:0317:1918:07קפריסין לרנקה )ח(

8:418:2710:3910:3211:1111:0312:0211:5618:4618:5919:2119:3418:3919:49רוסיה מוסקבה )ח(

8:188:0810:2210:1710:5510:4911:4811:4418:5219:0119:2219:3118:4219:35רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:217:109:279:219:589:5310:5210:4817:5918:0818:2918:3817:4918:50שוייץ ציריך )ח(

6:376:349:008:589:339:3110:3210:3118:2618:2818:4818:4918:1018:53תאילנד 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 162קודם '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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