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 מוק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו
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 מזק............................................................ש"ר מוהר"אדמו
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 מזק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו
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 חמק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו
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 נק............................................................צ''ר מוהריי''אדמו
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xekf zyxt ,devz zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯BÎÊמּמצרים ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את »ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אלקים ירא ולא ויגע עיף ואּתה גֹו' קר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאׁשר
הּׁשמים מּתחת עמלק זכר את ּתמחה גֹו' ּבהניח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהיה

ּתׁשּכח רּבֹותינּו1לא ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
(אזא2נׂשיאינּו ּכ ּכל ּגדֹול רעׁש עֹוׂשים ּטעם מה , ְִִֵַַַַַַַָָָ

אף האּמֹות, מׁשאר יֹותר עמלק מלחמת מענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשטּורעם)
ּכן ּגם ּבהם ּפן3ׁשּנאמר מחׁשׁש נׁשמה ּכל תחּיה לא ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

גֹו' נאמר4יחטיאּו ּבעמלק ּדוקא הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
מחּית להיֹות ׁשּצריכה וכן ,ל עׂשה אׁשר את ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָזכֹור
וזכר (זכר עמלק זכר את ּתמחה מחה ּבתכלית, ),5עמלק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבּמדרׁש ּדאיתא אפילּו6ועד נזּכר עמלק ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה ּגמל היתה, עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר הּבהמה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל

עמלק יׂשראל7ׁשל ּבמנהג ׁשּמצינּו ועד ׁשל8, ׁשמֹו ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
צרי ּגם אֹותֹו. למחֹות יׁש הּדֹומם על הּנזּכר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָעמלק
(ּובמקֹום מּמצרים ּבצאתכם ּבּדר ּׁשּכתּוב מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהבין

ענין9אחר מה ּדלכאֹורה מּמצרים), ּבעלֹותֹו ּבּדר ּכתיב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מצרים יציאת ּבׁשעת והרי מצרים, יציאת אצל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָעמלק

ּביֹות נעלה ּגּלּוי הּקּב"ההיה עליהם ׁשּנגלה עד ר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוגאלם ּובעצמֹו עם10ּבכבֹודֹו עמלק ּדענין הּקׁשר ּומהּו , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

מחּית ענין מהּו להבין, צרי ּגם ּדוקא. מצרים ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָָיציאת
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יזֿיט.)1 כה, תקס"ה)2תצא ואילך). קסז (ע' תקס"ב זכור ד"ה ואילך. ב פה, ואילך. ב פד, תצוה תו"א לקמן): (ובהבא בכ"ז ראה
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.23 ב.)9הערה טו, א זו.)10שמואל מצה וד"ה ויוציאנו ד"ה - ההגדה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: בני את מצווה הקב"ה

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÎ˙‡ˆa C¯ca ˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊכל »≈¬∆»»¿¬»≈«∆∆¿≈¿∆ƒƒ¿«ƒ
יצאתם כאשר בדרך נלחם שעמלק המלחמה את לזכור צריך ואחד אחד

‚B'ממצרים E¯˜ ¯L‡של במצב הייתם כאשר שקרה ÛÈÚומה ‰z‡Â ¬∆»¿¿«»»≈
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È ‡ÏÂ Ú‚ÈÂ¿»≈«¿…»≈¡…ƒ

'B‚ ÁÈ�‰a ‰È‰Âכאשר ¿»»¿»ƒ«
והקדושֿ ישראל לארץ תבואו

מכל מנוחה לכם ייתן ברוךֿהוא

אזי מסביב ∆¿ÁÓzƒ‰האויבים
ÏÓÚ˜תמחק ¯ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈

ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓאחד שאף ƒ«««»«ƒ
יישאר לא וזכרם עמלק מבני

- ומזהירה חוזרת והתורה בחיים

ÁkL˙ ‡Ï1. …ƒ¿«
ÈLe¯„a ‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ¿»««ƒ»∆ƒ¿≈

של החסידות ≈̄»e�È˙Baמאמרי
e�È‡ÈN�2,חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈

LÚ¯ ÌÈNBÚ ÌÚh ‰Ó«««ƒ««
‡Ê‡) Ck Ïk ÏB„b»»»««

ÌÚ¯eËLסערה ÔÈ�ÚÓכזו ( ¿∆≈ƒ¿«
¯˙BÈ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆¬»≈≈

˙Bn‡‰ ¯‡LÓאותם שגם ƒ¿»»À
להרוג, Ó‡pL¯חובה Û‡«∆∆¡«
Ôk Ìb Ì‰a3‰iÁ˙ ‡Ï »∆«≈…¿«∆

Ôt LLÁÓ ‰ÓL� Ïk»¿»»≈¬«∆
'B‚ e‡ÈËÁÈ4,ישראל בני את «¬ƒ

‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡� ˜ÏÓÚa ‡˜Âcציווי «¿»«¬»≈∆¡«

NÚ‰מיוחד ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»∆¬∆»»
ÔÎÂ ,EÏהדגשה בעמלק נוספה ¿¿≈

שאר לגבי קיימת שלא מיוחדת

והיא להרוג שחובה האומות

˙iÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÈÏÎ˙a˙מחיקת ˜ÏÓÚבתורה ככתוב מוחלטת, ÁÓz‰בצורה ‰ÁÓ ¬»≈¿«¿ƒ»…ƒ¿∆
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היטב, שימחקו ובלבד – אבמעקן" גוט אבי (בצירה) זכר (בסגול) זכר חסד...

„ÚÂכך מובאÈ‡c˙‡כדי ,L¯„na6היא עמלק את למחות שהחובה ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
כך כדי ‰Ó‰a‰עד ÏÚ eÏÈÙ‡ ¯kÊ� ˜ÏÓÚ ÌL ‰È‰È ‡lLשלא ∆…ƒ¿∆≈¬»≈ƒ¿»¬ƒ««¿≈»

בהמה אף ‰È˙‰,עליהÓBÏ¯תישאר ˜ÏÓÚ ÏMÓ BÊ ‰Ó‰aאוÏÓb «¿≈»ƒ∆¬»≈»¿»»»
˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê7,הרי הגמל על או הבהמה על נקרא שמו אם אפילו כי ∆∆¬»≈

לחלוטין נמחק לא »¿ÚÂ„שמו
Ï‡¯NÈ ‚‰�Óa e�ÈˆnL8 ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈
˜ÏÓÚ ÏL BÓL ÌbL∆«¿∆¬»≈
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B˙B‡ ˙BÁÓÏשמובא כפי ƒ¿
הקורא "כשמזכיר יוסף': ב'בית

ובניו המן שם המגילה] [את

או באבנים התינוקות מנקשין

בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות

הניקוש ידי ועל ובניו המן שם

עוד מודגש ובכך נמחקים", הם

ואבדן המחיקה כמה עד יותר

להיות צריכים עמלק של הזיכרון

מתחזקת כן ואם מוחלטים,

ושונה מיוחד במה השאלה

האומות?. משאר עמלק

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
·e˙kMעמלק מחיית במצוות ∆»

ישראל בני נגד עמלק שמעשי

ÌÎ˙‡ˆaהיו C¯ca«∆∆¿≈¿∆
¯Á‡ ÌB˜Ó·e) ÌÈ¯ˆnÓ9 ƒƒ¿»ƒ¿»«≈

שמואל גםכתובÈ˙k·בספר ¿ƒ
היה שהדבר ∆∆»C¯caכן

,(ÌÈ¯ˆnÓ B˙BÏÚa«¬ƒƒ¿»ƒ
‰¯B‡ÎÏcלתמוה Ó‰יש ¿ƒ¿»»

ÔÈ�Úשל והשייכות הקשר ƒ¿«
Ïˆ‡ ˜ÏÓÚעם˙‡ÈˆÈ ¬»≈≈∆¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓשההדגשה מובן שכן ƒ¿«ƒ
בדרך היה שהדבר כך על

יש ולכאורה הדברים בין פנימית ושייכות קשר על מלמדת ממצרים היציאה

כך על ‰È‰לתמוה ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa È¯‰Âישראל Èelbלבני «¬≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»»ƒ
Ú„אלוקות ¯˙BÈa ‰ÏÚ�כך B„B·Îaכדי ‰"aw‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL «¬∆¿≈«∆ƒ¿»¬≈∆«»»ƒ¿

ÌÏ‡‚e BÓˆÚ·e10˙‡ÈˆÈ ÌÚ ˜ÏÓÚ ÔÈ�Úc ¯Lw‰ e‰Óe , ¿«¿¿»»««∆∆¿ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒ«
‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓ.?עמלק מחיית על בציווי נזכר מצרים יציאת עניין שבגללו ƒ¿«ƒ«¿»

.˙ei�Áe¯a ˜ÏÓÚ ˙iÁÓ ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbוהולך «»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¬»≈¿»ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯BÎÊמּמצרים ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את »ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אלקים ירא ולא ויגע עיף ואּתה גֹו' קר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאׁשר
הּׁשמים מּתחת עמלק זכר את ּתמחה גֹו' ּבהניח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהיה

ּתׁשּכח רּבֹותינּו1לא ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
(אזא2נׂשיאינּו ּכ ּכל ּגדֹול רעׁש עֹוׂשים ּטעם מה , ְִִֵַַַַַַַָָָ

אף האּמֹות, מׁשאר יֹותר עמלק מלחמת מענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשטּורעם)
ּכן ּגם ּבהם ּפן3ׁשּנאמר מחׁשׁש נׁשמה ּכל תחּיה לא ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

גֹו' נאמר4יחטיאּו ּבעמלק ּדוקא הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
מחּית להיֹות ׁשּצריכה וכן ,ל עׂשה אׁשר את ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָזכֹור
וזכר (זכר עמלק זכר את ּתמחה מחה ּבתכלית, ),5עמלק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבּמדרׁש ּדאיתא אפילּו6ועד נזּכר עמלק ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה ּגמל היתה, עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר הּבהמה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל

עמלק יׂשראל7ׁשל ּבמנהג ׁשּמצינּו ועד ׁשל8, ׁשמֹו ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
צרי ּגם אֹותֹו. למחֹות יׁש הּדֹומם על הּנזּכר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָעמלק
(ּובמקֹום מּמצרים ּבצאתכם ּבּדר ּׁשּכתּוב מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהבין

ענין9אחר מה ּדלכאֹורה מּמצרים), ּבעלֹותֹו ּבּדר ּכתיב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מצרים יציאת ּבׁשעת והרי מצרים, יציאת אצל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָעמלק

ּביֹות נעלה ּגּלּוי הּקּב"ההיה עליהם ׁשּנגלה עד ר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוגאלם ּובעצמֹו עם10ּבכבֹודֹו עמלק ּדענין הּקׁשר ּומהּו , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

מחּית ענין מהּו להבין, צרי ּגם ּדוקא. מצרים ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָָיציאת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

יזֿיט.)1 כה, תקס"ה)2תצא ואילך). קסז (ע' תקס"ב זכור ד"ה ואילך. ב פה, ואילך. ב פד, תצוה תו"א לקמן): (ובהבא בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. סע"א צד, דרמ"צ ואילך). רפט (ע' עטר"ת ואילך). שפא טז.)3(ע' כ, שופטים)4שופטים גם וראה לג. כג, משפטים
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ישראל: בני את מצווה הקב"ה

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÎ˙‡ˆa C¯ca ˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊכל »≈¬∆»»¿¬»≈«∆∆¿≈¿∆ƒƒ¿«ƒ
יצאתם כאשר בדרך נלחם שעמלק המלחמה את לזכור צריך ואחד אחד

‚B'ממצרים E¯˜ ¯L‡של במצב הייתם כאשר שקרה ÛÈÚומה ‰z‡Â ¬∆»¿¿«»»≈
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È ‡ÏÂ Ú‚ÈÂ¿»≈«¿…»≈¡…ƒ

'B‚ ÁÈ�‰a ‰È‰Âכאשר ¿»»¿»ƒ«
והקדושֿ ישראל לארץ תבואו

מכל מנוחה לכם ייתן ברוךֿהוא

אזי מסביב ∆¿ÁÓzƒ‰האויבים
ÏÓÚ˜תמחק ¯ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈

ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓאחד שאף ƒ«««»«ƒ
יישאר לא וזכרם עמלק מבני

- ומזהירה חוזרת והתורה בחיים

ÁkL˙ ‡Ï1. …ƒ¿«
ÈLe¯„a ‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ¿»««ƒ»∆ƒ¿≈

של החסידות ≈̄»e�È˙Baמאמרי
e�È‡ÈN�2,חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈

LÚ¯ ÌÈNBÚ ÌÚh ‰Ó«««ƒ««
‡Ê‡) Ck Ïk ÏB„b»»»««

ÌÚ¯eËLסערה ÔÈ�ÚÓכזו ( ¿∆≈ƒ¿«
¯˙BÈ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆¬»≈≈

˙Bn‡‰ ¯‡LÓאותם שגם ƒ¿»»À
להרוג, Ó‡pL¯חובה Û‡«∆∆¡«
Ôk Ìb Ì‰a3‰iÁ˙ ‡Ï »∆«≈…¿«∆

Ôt LLÁÓ ‰ÓL� Ïk»¿»»≈¬«∆
'B‚ e‡ÈËÁÈ4,ישראל בני את «¬ƒ

‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡� ˜ÏÓÚa ‡˜Âcציווי «¿»«¬»≈∆¡«

NÚ‰מיוחד ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»∆¬∆»»
ÔÎÂ ,EÏהדגשה בעמלק נוספה ¿¿≈

שאר לגבי קיימת שלא מיוחדת

והיא להרוג שחובה האומות

˙iÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÈÏÎ˙a˙מחיקת ˜ÏÓÚבתורה ככתוב מוחלטת, ÁÓz‰בצורה ‰ÁÓ ¬»≈¿«¿ƒ»…ƒ¿∆

¯ÎÊÂ ¯ÎÊ) ˜ÏÓÚ ¯ÎÊ בשלח5‡˙ בפרשת הן "זכר" המילה ניקוד לגבי ∆≈∆¬»≈≈∆¿∆∆
גרסאות שתי יש זכור) פרשת (וקריאת תצא כי בפרשת והן פורים) (וקריאת

– –ÎÊ¯האחת הגרסאות.ÎÊ¯והשנייה שתי לפי לקרוא הפוסקים וכתבו ≈∆∆∆
תורת ספר המחבר בעל כפתגם "והעיקר זה: למנהג בהערותיו הרבי וכתב

היטב, שימחקו ובלבד – אבמעקן" גוט אבי (בצירה) זכר (בסגול) זכר חסד...

„ÚÂכך מובאÈ‡c˙‡כדי ,L¯„na6היא עמלק את למחות שהחובה ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
כך כדי ‰Ó‰a‰עד ÏÚ eÏÈÙ‡ ¯kÊ� ˜ÏÓÚ ÌL ‰È‰È ‡lLשלא ∆…ƒ¿∆≈¬»≈ƒ¿»¬ƒ««¿≈»

בהמה אף ‰È˙‰,עליהÓBÏ¯תישאר ˜ÏÓÚ ÏMÓ BÊ ‰Ó‰aאוÏÓb «¿≈»ƒ∆¬»≈»¿»»»
˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê7,הרי הגמל על או הבהמה על נקרא שמו אם אפילו כי ∆∆¬»≈

לחלוטין נמחק לא »¿ÚÂ„שמו
Ï‡¯NÈ ‚‰�Óa e�ÈˆnL8 ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈
˜ÏÓÚ ÏL BÓL ÌbL∆«¿∆¬»≈
LÈ ÌÓBc‰ ÏÚ ¯kÊp‰«ƒ¿»««≈≈

B˙B‡ ˙BÁÓÏשמובא כפי ƒ¿
הקורא "כשמזכיר יוסף': ב'בית

ובניו המן שם המגילה] [את

או באבנים התינוקות מנקשין

בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות

הניקוש ידי ועל ובניו המן שם

עוד מודגש ובכך נמחקים", הם

ואבדן המחיקה כמה עד יותר

להיות צריכים עמלק של הזיכרון

מתחזקת כן ואם מוחלטים,

ושונה מיוחד במה השאלה

האומות?. משאר עמלק

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
·e˙kMעמלק מחיית במצוות ∆»

ישראל בני נגד עמלק שמעשי

ÌÎ˙‡ˆaהיו C¯ca«∆∆¿≈¿∆
¯Á‡ ÌB˜Ó·e) ÌÈ¯ˆnÓ9 ƒƒ¿»ƒ¿»«≈

שמואל גםכתובÈ˙k·בספר ¿ƒ
היה שהדבר ∆∆»C¯caכן

,(ÌÈ¯ˆnÓ B˙BÏÚa«¬ƒƒ¿»ƒ
‰¯B‡ÎÏcלתמוה Ó‰יש ¿ƒ¿»»

ÔÈ�Úשל והשייכות הקשר ƒ¿«
Ïˆ‡ ˜ÏÓÚעם˙‡ÈˆÈ ¬»≈≈∆¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓשההדגשה מובן שכן ƒ¿«ƒ
בדרך היה שהדבר כך על

יש ולכאורה הדברים בין פנימית ושייכות קשר על מלמדת ממצרים היציאה

כך על ‰È‰לתמוה ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa È¯‰Âישראל Èelbלבני «¬≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»»ƒ
Ú„אלוקות ¯˙BÈa ‰ÏÚ�כך B„B·Îaכדי ‰"aw‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL «¬∆¿≈«∆ƒ¿»¬≈∆«»»ƒ¿

ÌÏ‡‚e BÓˆÚ·e10˙‡ÈˆÈ ÌÚ ˜ÏÓÚ ÔÈ�Úc ¯Lw‰ e‰Óe , ¿«¿¿»»««∆∆¿ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒ«
‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓ.?עמלק מחיית על בציווי נזכר מצרים יציאת עניין שבגללו ƒ¿«ƒ«¿»

.˙ei�Áe¯a ˜ÏÓÚ ˙iÁÓ ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbוהולך «»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¬»≈¿»ƒ

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



wlnrו jl dyr xy` z` xekf

מחּית ענין היה ׁשּבגׁשמּיּות ּובפרט ּברּוחנּיּות. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָעמלק
ספּורֹות (ּפעמים ּביֹותר מּועטֹות ּפעמים רק ְְְְֲִִֵֵַָָָָעמלק
מּכל ל אלקי ה' ּבהניח והיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּבלבד),
ּבימי זה ענין היה אחת ּדפעם גֹו', מּסביב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹויבי

ּופעם11ׁשאּול ויהֹוׁשע, מׁשה ׁשל ּבזמּנֹו היה ולפניֿזה , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבתרּגּום ּכדאיתא מׁשיחא ּדמלּכא ּבדרא יהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשליׁשית

ּפסּוק על ּדקאי12יֹונתן ּדֹור מּדֹור ּבעמלק לה' מלחמה ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ
מהּו ּביֹותר ּבאּור ּדֹורׁש ּכן ואם ּדמׁשיחא. ּדרא על ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּגם
הּכפל ועם עמלק, ל עׂשה אׁשר את זכֹור האזהרה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָטעם
מּובן הּנצחית, מהּתֹורה חלק ׁשּזהּו ּדמּכיון ּתׁשּכח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדלא
ויֹום. יֹום ּבכל ּתמיד ה' ּבעבֹודת נצחית הֹוראה ְְֲִִִִֶַַָָָָָׁשּזֹוהי

ÔÈ·‰Ïeויזּנב ּכתיב עמלק מלחמת ּבענין הּנה זה, ּכל ¿»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
היא ּדהּמלחמה גֹו'. אחרי הּנחׁשלים ּכל ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָּב
אחֹורים ּבחינת היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ,אחרי ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָּבבחינת

ידּוע ּדהּנה הּוא,13ּבלבד. לאחֹוריים ּפנים ּבין ּדההפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אברים רמ"ח ּבֹו יׁש מאחֹוריו ּגם האדם ׁשּגּוף ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּדאף
מּכלֿמקֹום הּפנים, מּצד ּכמֹו ּבׁשלמּות ּגידים ְְְִִִִִִֵַַָָָָָוׁשס"ה
נּכרים ׁשּׁשם האדם, ּפנימּיּות ּגּלּוי הּוא הּפנים ְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבצד
הּנה האחֹורים ּבצד מהֿׁשאיןּֿכן וכּו', האברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגלּוי
ּומּזה החּצֹונּיּות. רק אּלא ּבגלּוי הּפנימּיּות אין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
מּזה ּבלבד, חּצֹונּיּות ׁשל ּבאפן היא האדם ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשעבֹודת
לׁשֹון הּוא ּדנחׁשלים ,אחרי הּנחׁשלים ענין ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָנעׂשה
הּוא אחר ּובסגנֹון ׁשּבחליׁשּות, לחליׁשּות עד ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַחליׁשּות

ּדכמֹו הּׁשינה, חיׁשּב14ענין הּוא האדם הּנה הּׁשינה עת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
קיסטא אּלא חּיּות ּבֹו אין ּומּכלֿמקֹום ְְִִִֵֵֶַָָָָּבׁשלמּות
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ואילך.)11 שם א שמואל שם.)12ראה מכילתא גם וראה טז. יז, שבהערה)13בשלח דרושים ובכ"מ. ד. א, בשלח לקו"ת ראה

ובכ"מ.)214. ג. עא, בלק לקו"ת ראה
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עמלק מחיית של הרוחנית המשמעות מהי לבאר במיוחד חשוב מדוע ומבאר

˜ÏÓÚ ˙iÁÓ ÔÈ�Ú ‰È‰ ˙eiÓL‚aL Ë¯Ù·eבפועלÌÈÓÚt ˜¯ ƒ¿»∆¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«¬»≈«¿»ƒ
·e˙kL BÓÎe ,(„·Ïa ˙B¯eÙÒ ÌÈÓÚt) ¯˙BÈa ˙BËÚeÓבתורה »¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿∆»
ונדיר מיוחד מצב נדרש בפועל עמלק מחיית על הציווי את לקיים ««¿È‰Â‰שכדי

EÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ÁÈ�‰a¿»ƒ«¡…∆¿
,'B‚ ·È·qÓ EÈ·ÈB‡ ÏkÓƒ»¿∆ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈ�Ú ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙc¿««««»»ƒ¿»∆

Ïe‡L ÈÓÈa11המלך שהיה ƒ≈»
ובימיו ישראל בארץ הראשון

האפשרות לראשונה נוצרה

את ולמחות בעמלק להילחם

‰È‰עמלק, ‰ÊŒÈ�ÙÏÂ¿ƒ¿≈∆»»
ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏL BpÓÊaƒ¿«∆…∆ƒÀ«
ויהושע שמשה בתורה כמסופר

בעמלק, »»ÌÚÙeנלחמו
L‰È‰È ˙ÈLÈÏמלחמת עניין ¿ƒƒƒ¿∆

בפועל עמלק ומחיית עמלק

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓc ‡¯„a¿»»¿«¿»¿ƒ»
המשיח מלך של בדורו

‡˙È‡„kכמובא ,Ìeb¯˙a ƒ¿ƒ»¿«¿
˜eÒt ÏÚ Ô˙�BÈ12 »»«»

˜ÏÓÚa '‰Ï ‰ÓÁÏÓƒ¿»»««¬»≈
¯Bc ¯BcÓבתורה (שכתוב ƒ

שהייתה בעמלק למלחמה בקשר

ויהושע) משה ידי ≈«¿È‡˜cעל
היא c¯‡שהכוונה ÏÚ Ìb««»»
‡ÁÈLÓc.משיח של דורו ƒ¿ƒ»
Ôk Ì‡Âשהעיסוק כיוון ¿ƒ≈

כל הוא כפשוטו עמלק במחיית

בלבד פעמים שלוש נדיר, כך

(בימי ישראל עם תולדות בכל

ובדורו שאול בימי ויהושע, משה

משיח) e‡a¯של L¯Bc≈≈
‰¯‰Ê‡‰ ÌÚË e‰Ó ¯˙BÈa¿≈«««»«¿»»

רגילה והבלתי «BÎÊ¯המיוחדת
ÏÙk‰ ÌÚÂ ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ מסתפקת‡˙ לא שהתורה ≈¬∆»»¿¬»≈¿ƒ«∆∆

ההכפלה את מוסיפה אלא "זכור" ÔÂÈkÓcשלאÏc‡באזהרה ,ÁkLz ¿…ƒ¿»¿ƒ≈»
˙ÈÁˆp‰ ‰¯Bz‰Ó ˜ÏÁ e‰fLבפועל תקפים שלה הציוויים שכל ∆∆≈∆≈«»«ƒ¿ƒ

בגשמיות, בתוקף אינם הם כאשר גם ועד, לעולם הרוחנית «Ô·eÓבמשמעותם
.ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz '‰ ˙„B·Úa ˙ÈÁˆ� ‰‡¯B‰ È‰BfLואם ∆ƒ»»ƒ¿ƒ«¬«»ƒ¿»»

ברוחניות"? עמלק מחיית עניין "מהו לבאר יש כן

·È˙k ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓ ÔÈ�Úa ‰p‰ ,‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïeבתורה כתוב ¿»ƒ»∆ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿∆∆¬»≈¿ƒ

ש באופן הייתה ישראל בבני עמלק של Ïkשהמלחמה Ea ·pÊÈÂ«¿«≈¿»
'B‚ EÈ¯Á‡ ÌÈÏLÁp‰בעיקר ופגעה מאחור הייתה שהתקיפה כלומר, «∆¡»ƒ«¬∆

- החסידות לפי הדברים וביאור בסוף. והולכים נחשלים שהיו באלה

B˙„B·Ú ¯L‡k ,EÈ¯Á‡ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰cאת האדם של ¿«ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ««¬∆«¬∆¬»
‡ÌÈ¯BÁה' ˙�ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¬«ƒ

.„·Ïa:כלומר‰p‰c ƒ¿«¿ƒ≈
Úe„È13L¯Ù‰‰cההבדל »«¿«∆¿≈

ÌÈÈ¯BÁ‡Ï ÌÈ�t ÔÈa,‡e‰ ≈»ƒ«¬«ƒ
Ìb Ì„‡‰ ÛebL Û‡c¿«∆»»»«
Á"Ó¯ Ba LÈ ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»≈¿«
ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿»»ƒƒ
„vÓ BÓk ˙eÓÏLaƒ¿≈¿ƒ«

,ÌÈ�t‰שהוא כפי והאדם «»ƒ
אדם אותו בדיוק הוא מאחוריו

מלפניו שהוא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכפי
Èelb ‡e‰ ÌÈ�t‰ „ˆaשל ¿««»ƒƒ

ÌML ,Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ»»»∆»
ÌÈ¯·‡‰ ÈeÏ‚a ÌÈ¯k�ƒ»ƒ¿»»≈»ƒ
ואת הכוח את לראות וניתן

האברים של הפנימית המעלה

„ˆa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎÂ¿«∆≈≈¿«
ÌÈ¯BÁ‡‰האדם ‰p‰של »¬«ƒƒ≈

ÈeÏ‚a ˙eiÓÈ�t‰ ÔÈ‡ ÌL»≈«¿ƒƒ¿»
˙ei�BvÁ‰ ˜¯ ‡l‡∆»««ƒƒ
לא הפנימית והחשיבות והמעלה

גילוי. לידי באה

Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ‰fÓeƒ∆∆¬«»»»
˙ei�BvÁ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒƒ

,„·Ïaהפנימיים הכוחות ואילו ƒ¿«
אלא ביטוי לידי באים לא שלו

כתוצאה בהעלם, ∆fÓƒ‰נשארים
ÌÈÏLÁp‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ�«¬∆ƒ¿««∆¡»ƒ

EÈ¯Á‡כזה במצב שנמצא ומי «¬∆
לנזקים יותר פגיע להיות הופך

מבחינת שנגרמים הרוחניים

ברוחניות, eLÈÏÁÏ˙עמלק „Ú ˙eLÈÏÁ ÔBLÏ ‡e‰ ÌÈÏLÁ�c¿∆¿»ƒ¿¬ƒ««¬ƒ
,˙eLÈÏÁaLביותר גדולה חולשה ‡Á¯היינו ÔB�‚Ò·e,אחרות במילים ∆«¬ƒ¿ƒ¿«≈

כאן מדובר בה הרוחנית החולשה ‰ÈM�‰עניין ÔÈ�Ú ‡e‰משל היא שאף ƒ¿««≈»
רוחנית, BÓÎc14ÈÁלחולשה ‡e‰ Ì„‡‰ ‰p‰ ‰�ÈM‰ ˙ÚaL ƒ¿∆¿≈«≈»ƒ≈»»»«

˙eÓÏLaלכך (בדומה ער שהוא בשעה כמו בדיוק שלם שלו הגוף וכל ƒ¿≈
פניו) מצד כמו גופו כל את לאדם יש מאחוריו Baשגם ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈

˙eiÁער שהוא בשעה כמו מועטת‡l‡מלאה היא השינה בעת החיות «∆»
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ּדהגם15ּדחיּותא ּבעבֹודתֹו, הּוא עלּֿדרֿזה ּבלבד, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָ
מצוֹות וׁשס"ה מצוֹותֿעׂשה רמ"ח ּבכל עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָׁשעֹובד
אנׁשים מצות ׁשל ּבאפן זה הרי מּכלֿמקֹום ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאֿתעׂשה,

מצות16מלּמדה ּגם ׁשּמקּים אּלא עֹוד, ולא חּיּות. ּבלי , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגם אּלא ּבּפה רק לא עמלק, ל עׂשה אׁשר את ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכֹור
חֹוׁשב ּגם אּלא זכֹור ּפרׁשת ׁשּׁשֹומע רק ּדלא היינּו ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבּלב,
ּדמצות ּבאפן זה הרי ּומּכלֿמקֹום וכּו' הּמּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּפרּוׁש

מּלׁשֹון הּוא עמלק זה ּומּטעם מלּמדה. ּומלק17אנׁשים ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מאחֹורי הּוא הּמליקה ּדענין ערּפֹו, מּול ראׁשֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאת
עמלק ׁשל ּתפיסתֹו ּכי ּכׁשחיטה), (ּדלא ּדוקא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּצּואר
ּבעבֹודתֹו האדם ּדכאׁשר ּדוקא, האחֹורים ּבבחינת ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהיא
ורֹוצה עמלק ּבא אז חּיּות, ּבלי אחֹורים, ּבבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָהּוא
ענינּה ּכפׁשּוטּה ׁשּמליקה ּדכׁשם הּמליקה. ענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות
ׁשל ענינֹו ּגם הּוא ּכן הּגּוף, מן הראׁש הפרדת ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּוא
הראׁש ּדענין והּגּוף. הראׁש ּבין מפריד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעמלק
הּסדר ועלּֿפי והּסּברה, וההבנה הּׂשכל הּוא ה' ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבעבֹודת
הּגּוף מנהיג ׁשהּוא הּוא ּכן ּכׁשמֹו הראׁש הּנה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּנכֹון
ׁשּבּגּוף העׂשּיה לכח עד הּגּוף עניני ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּפיע

העּקר הּוא נעׂשה18ׁשהּמעׂשה הּמליקה עלֿידי אבל , ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשלמּות הּוא ׁשהּגּוף ּדאף היינּו והּגּוף, הראׁש ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָֹּפרּוד
ּביניהם, קׁשר אין מּכלֿמקֹום ּבׁשלמּות, הּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹוהראׁש
הּגּוף הנהגת על מׁשּפיעה אינּה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּדההתּבֹוננּות
ּביׂשראל לפעל ׁשרצה עמלק ׁשל ענינֹו היה וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּכּלֹו.
ׁשההתּבֹוננּות הּגּוף, לבחינת הראׁש ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹההפרדה

הנהג על ּתׁשּפיע לא ויזּנבׁשּבראׁש ׁשּנאמר ועד הּגּוף. ת ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
,ּב ויזּנב זאת עֹוד אּלא הראׁש, ׁשּמפריד רק ּדלא ,ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּב
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וש"נ.)15 שינה. ערך צ"צ הליקוטיםֿדא"ח ספר יג.)16ראה כט, ח.ו)17ישעי' ה, מי"ז.)18יקרא פ"א אבות
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‡˙eÈÁc ‡ËÒÈ˜15של ÊŒC¯cŒÏÚ‰חיותניצוץ ,„·Ïaבדומה ƒ¿»«¬»ƒ¿««∆∆∆
השינה בעת הגוף ובפעילות בחיות שקיימת B˙„B·Úaלחלישות ‡e‰«¬»

גדולה, רוחנית חולשה והוא אחריך" "נחשלים הקרוי הרוחני »¬»Ì‚‰cהמצב
˙BÂˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ ÏÎa B˙„B·Ú „·BÚL∆≈¬»¿»¿«ƒ¿¬≈¿»»ƒ¿

,‰NÚ˙Œ‡Ïהמעשה ומבחינת …«¬∆
(כשם חיסרון בו אין בפועל

מאחוריו גם ושלם חי שהגוף

השינה) בעת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒוגם
˙ÂˆÓ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿…∆∆ƒ¿«

‰„nÏÓ ÌÈL�‡16מתוך ¬»ƒ¿À»»
בלבד, eiÁ˙הרגל ÈÏa¿ƒ«

האדם. מצד …¿ÏÂ‡והתלהבות
„BÚכל שאת בלבד זו לא

עושה ה"חלש" האדם המצוות

חיות, וללא הרגל «∆‡l‡מתוך
מזו Ìbיתירה Ìi˜nL∆¿«≈«

¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ˙ÂˆÓƒ¿«»≈¬∆
˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ,כזו בצורה »»¿¬»≈

המצווה את שמקיים היינו

עמלק זכר את ¯˜למחות ‡Ï…«
e�ÈÈ‰ ,·la Ìb ‡l‡ ‰ta«∆∆»««≈«¿
˙L¯t ÚÓBML ˜¯ ‡Ïc¿…«∆≈«»»«

¯BÎÊאותה קוראים כאשר »
LBÁ·בציבור Ìb ‡l‡∆»«≈

'eÎÂ ˙Bln‰ Le¯tומתבונן ≈«ƒ¿
הדברים «ŒÏkÓeƒבמשמעות

ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿…∆
‰„nÏÓ ÌÈL�‡ ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«¬»ƒ¿À»»
והתלהבות חיות לו חסרה ועדיין

בעניין אפילו ה' את עובד והוא

מתוך רק עמלק מחיית של זה

הרגל.

˜ÏÓÚ ‰Ê ÌÚhÓeשהוא ƒ««∆¬»≈
הזו הרוחנית לחולשה הגורם

ÔBLlÓ ‡e‰17˙‡ ˜ÏÓe ƒ¿»«∆
,Bt¯Ú ÏeÓ BL‡¯מקשר הנובע לשונית, (מבחינה דמיון שיש כלומר …»¿

ועניינו ממצרים היציאה בעת ישראל בבני שפגע העם שם בין פנימית) ושייכות

שכתוב "ומלק" הביטוי ובין "עמלק", ה', לעבודת מכשול מהווה הרוחני

העוף מן קרבן הקרבת לגבי ‰ÈÏn˜‰בתורה ÔÈ�Úcשעולה העוף ראש של ¿ƒ¿««¿ƒ»
ËÈÁLk‰לקרבן ‡Ïc) ‡˜Âc ¯‡ev‰ È¯BÁ‡Ó ‡e‰בצוואר שהיא ≈¬≈««»«¿»¿…ƒ¿ƒ»

הבהמה או ÏÓÚ˜העוף ÏL B˙ÒÈÙz Èk באדם), נאחז הוא שבה הצורה ƒ¿ƒ»∆¬»≈
כראוי ה' את לעבוד ממנו למנוע Âc˜‡,כדי ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»¬«ƒ«¿»

,˙eiÁ ÈÏa ,ÌÈ¯BÁ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ B˙„B·Úa Ì„‡‰ ¯L‡Îc¿«¬∆»»»«¬»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿ƒ«

כמו ה', בעבודת חולשה מסמלת אחוריים שבחינת לעיל שהוסבר כפי

השינה, בעת האדם של ÔÈ�Úהחולשה ˙BNÚÏ ‰ˆB¯Â ˜ÏÓÚ ‡a Ê‡»»¬»≈¿∆«¬ƒ¿«
‰˜ÈÏn‰.ברוחניותdËeLÙk ‰˜ÈÏnL ÌLÎcהעוף של בעורפו «¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»

לקרבן ‰Ù¯„˙שעולה ‡e‰ d�È�ÚוניתוקÔk ,Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰ ƒ¿»»«¿»«»…ƒ«≈
˜ÏÓÚ ÏL B�È�Ú Ìb ‡e‰«ƒ¿»∆¬»≈

„È¯ÙÓ ‡e‰LומנתקÔÈa ∆«¿ƒ≈
Ûeb‰Â L‡¯‰,ברוחניות »…¿«

ה'. »¿ÔÈ�Úc¿ƒכלומר:בעבודת
‡e‰ '‰ ˙„B·Úa L‡¯‰»…«¬«
,‰¯aq‰Â ‰�·‰‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«¬»»¿«¿»»
ÔBÎp‰ ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«≈∆«»

BÓLkוהראוי L‡¯‰ ‰p‰ƒ≈»…ƒ¿
‚È‰�Ó ‡e‰L ‡e‰ Ôk≈∆«¿ƒ
È�È�Ú ÏÎa ÚÈtLÓe Ûeb‰««¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈

Ûeb‰השכל של שההשפעה כך «
ובענייני תורה בענייני וההבנה

על משפיעה ורוחניות אלוקות

כל זה ובכלל הגוף חלקי כל

והיכולות הכישורים הכוחות,

ÛebaL ‰iNÚ‰ ÁÎÏ „Ú«¿…«»¬ƒ»∆«
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L18, ∆««¬∆»ƒ»

של המעשיות שהפעולות כך

שהשכל למה בהתאם הן האדם

מחייב È„ÈŒÏÚשבראש Ï·‡¬»«¿≈
„e¯t ‰NÚ� ‰˜ÈÏn‰«¿ƒ»«¬∆≈

Ûeb‰Â,וניתוק L‡¯‰ ÔÈa≈»…¿«
Ûeb‰L Û‡c e�ÈÈ‰«¿¿«∆«

eÓÏLa˙כשלעצמו ‡e‰ƒ¿≈
L‡¯‰Âכשלעצמו‡e‰ ¿»…

ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÓÏLaƒ¿≈ƒ»»≈
,Ì‰È�Èa ¯L∆̃∆≈≈∆
L‡¯aL ˙e��Ba˙‰‰c¿«ƒ¿¿∆»…
ÏÚ ‰ÚÈtLÓ d�È‡≈»«¿ƒ»«

‰ ˙‚‰�‰Blk Ûebאם וגם «¿»««À
וההשגה ההבנה הידע, ֶַַמבחינת

אין השלימות, בתכלית כראוי, ה' את לעבוד שעליו ומסכים ומבין יודע האדם

לכוחות והשכל הראש בין ניתוק יש כי בפועל, המעשה על השפעה לכך

והביצוע. B�È�Úהמעשה ‰È‰ ‰ÊÂומטרתו L¯ˆ‰כוונתו ˜ÏÓÚ ÏL ¿∆»»ƒ¿»∆¬»≈∆»»
,Ûeb‰ ˙�ÈÁ·Ï L‡¯‰ ˙�ÈÁa ÔÈa ‰„¯Ù‰‰ Ï‡¯NÈa ÏÚÙÏƒ¿…¿ƒ¿»≈««¿»»≈¿ƒ«»…ƒ¿ƒ««

.Ûeb‰ ˙‚‰�‰ ÏÚ ÚÈtLz ‡Ï L‡¯aL ˙e��Ba˙‰‰L∆«ƒ¿¿∆»……«¿ƒ«««¿»««
ה': בעבודת עמלק של הרוחנית הפגיעה את יותר ומפרט והולך

L‡¯‰ „È¯ÙnL ˜¯ ‡Ïc ,Ea ·pÊÈÂ ¯Ó‡pL „ÚÂוכוחות מהגוף ¿«∆∆¡««¿«≈¿¿…«∆«¿ƒ»…
לעיל, כמבואר Ea,המעשה, ·pÊÈÂ ˙‡Ê „BÚ ‡l‡של והנזק הפגיעה ∆»…«¿«≈¿
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ּדהגם15ּדחיּותא ּבעבֹודתֹו, הּוא עלּֿדרֿזה ּבלבד, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָ
מצוֹות וׁשס"ה מצוֹותֿעׂשה רמ"ח ּבכל עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָׁשעֹובד
אנׁשים מצות ׁשל ּבאפן זה הרי מּכלֿמקֹום ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאֿתעׂשה,

מצות16מלּמדה ּגם ׁשּמקּים אּלא עֹוד, ולא חּיּות. ּבלי , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגם אּלא ּבּפה רק לא עמלק, ל עׂשה אׁשר את ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכֹור
חֹוׁשב ּגם אּלא זכֹור ּפרׁשת ׁשּׁשֹומע רק ּדלא היינּו ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבּלב,
ּדמצות ּבאפן זה הרי ּומּכלֿמקֹום וכּו' הּמּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּפרּוׁש

מּלׁשֹון הּוא עמלק זה ּומּטעם מלּמדה. ּומלק17אנׁשים ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מאחֹורי הּוא הּמליקה ּדענין ערּפֹו, מּול ראׁשֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאת
עמלק ׁשל ּתפיסתֹו ּכי ּכׁשחיטה), (ּדלא ּדוקא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּצּואר
ּבעבֹודתֹו האדם ּדכאׁשר ּדוקא, האחֹורים ּבבחינת ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהיא
ורֹוצה עמלק ּבא אז חּיּות, ּבלי אחֹורים, ּבבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָהּוא
ענינּה ּכפׁשּוטּה ׁשּמליקה ּדכׁשם הּמליקה. ענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות
ׁשל ענינֹו ּגם הּוא ּכן הּגּוף, מן הראׁש הפרדת ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּוא
הראׁש ּדענין והּגּוף. הראׁש ּבין מפריד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעמלק
הּסדר ועלּֿפי והּסּברה, וההבנה הּׂשכל הּוא ה' ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבעבֹודת
הּגּוף מנהיג ׁשהּוא הּוא ּכן ּכׁשמֹו הראׁש הּנה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּנכֹון
ׁשּבּגּוף העׂשּיה לכח עד הּגּוף עניני ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּפיע

העּקר הּוא נעׂשה18ׁשהּמעׂשה הּמליקה עלֿידי אבל , ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשלמּות הּוא ׁשהּגּוף ּדאף היינּו והּגּוף, הראׁש ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָֹּפרּוד
ּביניהם, קׁשר אין מּכלֿמקֹום ּבׁשלמּות, הּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹוהראׁש
הּגּוף הנהגת על מׁשּפיעה אינּה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּדההתּבֹוננּות
ּביׂשראל לפעל ׁשרצה עמלק ׁשל ענינֹו היה וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּכּלֹו.
ׁשההתּבֹוננּות הּגּוף, לבחינת הראׁש ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹההפרדה

הנהג על ּתׁשּפיע לא ויזּנבׁשּבראׁש ׁשּנאמר ועד הּגּוף. ת ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
,ּב ויזּנב זאת עֹוד אּלא הראׁש, ׁשּמפריד רק ּדלא ,ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּב
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‡˙eÈÁc ‡ËÒÈ˜15של ÊŒC¯cŒÏÚ‰חיותניצוץ ,„·Ïaבדומה ƒ¿»«¬»ƒ¿««∆∆∆
השינה בעת הגוף ובפעילות בחיות שקיימת B˙„B·Úaלחלישות ‡e‰«¬»

גדולה, רוחנית חולשה והוא אחריך" "נחשלים הקרוי הרוחני »¬»Ì‚‰cהמצב
˙BÂˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ ÏÎa B˙„B·Ú „·BÚL∆≈¬»¿»¿«ƒ¿¬≈¿»»ƒ¿

,‰NÚ˙Œ‡Ïהמעשה ומבחינת …«¬∆
(כשם חיסרון בו אין בפועל

מאחוריו גם ושלם חי שהגוף

השינה) בעת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒוגם
˙ÂˆÓ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿…∆∆ƒ¿«

‰„nÏÓ ÌÈL�‡16מתוך ¬»ƒ¿À»»
בלבד, eiÁ˙הרגל ÈÏa¿ƒ«

האדם. מצד …¿ÏÂ‡והתלהבות
„BÚכל שאת בלבד זו לא

עושה ה"חלש" האדם המצוות

חיות, וללא הרגל «∆‡l‡מתוך
מזו Ìbיתירה Ìi˜nL∆¿«≈«

¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ˙ÂˆÓƒ¿«»≈¬∆
˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ,כזו בצורה »»¿¬»≈

המצווה את שמקיים היינו

עמלק זכר את ¯˜למחות ‡Ï…«
e�ÈÈ‰ ,·la Ìb ‡l‡ ‰ta«∆∆»««≈«¿
˙L¯t ÚÓBML ˜¯ ‡Ïc¿…«∆≈«»»«

¯BÎÊאותה קוראים כאשר »
LBÁ·בציבור Ìb ‡l‡∆»«≈

'eÎÂ ˙Bln‰ Le¯tומתבונן ≈«ƒ¿
הדברים «ŒÏkÓeƒבמשמעות

ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿…∆
‰„nÏÓ ÌÈL�‡ ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«¬»ƒ¿À»»
והתלהבות חיות לו חסרה ועדיין

בעניין אפילו ה' את עובד והוא

מתוך רק עמלק מחיית של זה

הרגל.

˜ÏÓÚ ‰Ê ÌÚhÓeשהוא ƒ««∆¬»≈
הזו הרוחנית לחולשה הגורם

ÔBLlÓ ‡e‰17˙‡ ˜ÏÓe ƒ¿»«∆
,Bt¯Ú ÏeÓ BL‡¯מקשר הנובע לשונית, (מבחינה דמיון שיש כלומר …»¿

ועניינו ממצרים היציאה בעת ישראל בבני שפגע העם שם בין פנימית) ושייכות

שכתוב "ומלק" הביטוי ובין "עמלק", ה', לעבודת מכשול מהווה הרוחני

העוף מן קרבן הקרבת לגבי ‰ÈÏn˜‰בתורה ÔÈ�Úcשעולה העוף ראש של ¿ƒ¿««¿ƒ»
ËÈÁLk‰לקרבן ‡Ïc) ‡˜Âc ¯‡ev‰ È¯BÁ‡Ó ‡e‰בצוואר שהיא ≈¬≈««»«¿»¿…ƒ¿ƒ»

הבהמה או ÏÓÚ˜העוף ÏL B˙ÒÈÙz Èk באדם), נאחז הוא שבה הצורה ƒ¿ƒ»∆¬»≈
כראוי ה' את לעבוד ממנו למנוע Âc˜‡,כדי ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»¬«ƒ«¿»

,˙eiÁ ÈÏa ,ÌÈ¯BÁ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ B˙„B·Úa Ì„‡‰ ¯L‡Îc¿«¬∆»»»«¬»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿ƒ«

כמו ה', בעבודת חולשה מסמלת אחוריים שבחינת לעיל שהוסבר כפי

השינה, בעת האדם של ÔÈ�Úהחולשה ˙BNÚÏ ‰ˆB¯Â ˜ÏÓÚ ‡a Ê‡»»¬»≈¿∆«¬ƒ¿«
‰˜ÈÏn‰.ברוחניותdËeLÙk ‰˜ÈÏnL ÌLÎcהעוף של בעורפו «¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»

לקרבן ‰Ù¯„˙שעולה ‡e‰ d�È�ÚוניתוקÔk ,Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰ ƒ¿»»«¿»«»…ƒ«≈
˜ÏÓÚ ÏL B�È�Ú Ìb ‡e‰«ƒ¿»∆¬»≈

„È¯ÙÓ ‡e‰LומנתקÔÈa ∆«¿ƒ≈
Ûeb‰Â L‡¯‰,ברוחניות »…¿«

ה'. »¿ÔÈ�Úc¿ƒכלומר:בעבודת
‡e‰ '‰ ˙„B·Úa L‡¯‰»…«¬«
,‰¯aq‰Â ‰�·‰‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«¬»»¿«¿»»
ÔBÎp‰ ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«≈∆«»

BÓLkוהראוי L‡¯‰ ‰p‰ƒ≈»…ƒ¿
‚È‰�Ó ‡e‰L ‡e‰ Ôk≈∆«¿ƒ
È�È�Ú ÏÎa ÚÈtLÓe Ûeb‰««¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈

Ûeb‰השכל של שההשפעה כך «
ובענייני תורה בענייני וההבנה

על משפיעה ורוחניות אלוקות

כל זה ובכלל הגוף חלקי כל

והיכולות הכישורים הכוחות,

ÛebaL ‰iNÚ‰ ÁÎÏ „Ú«¿…«»¬ƒ»∆«
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L18, ∆««¬∆»ƒ»

של המעשיות שהפעולות כך

שהשכל למה בהתאם הן האדם

מחייב È„ÈŒÏÚשבראש Ï·‡¬»«¿≈
„e¯t ‰NÚ� ‰˜ÈÏn‰«¿ƒ»«¬∆≈

Ûeb‰Â,וניתוק L‡¯‰ ÔÈa≈»…¿«
Ûeb‰L Û‡c e�ÈÈ‰«¿¿«∆«

eÓÏLa˙כשלעצמו ‡e‰ƒ¿≈
L‡¯‰Âכשלעצמו‡e‰ ¿»…

ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÓÏLaƒ¿≈ƒ»»≈
,Ì‰È�Èa ¯L∆̃∆≈≈∆
L‡¯aL ˙e��Ba˙‰‰c¿«ƒ¿¿∆»…
ÏÚ ‰ÚÈtLÓ d�È‡≈»«¿ƒ»«

‰ ˙‚‰�‰Blk Ûebאם וגם «¿»««À
וההשגה ההבנה הידע, ֶַַמבחינת

אין השלימות, בתכלית כראוי, ה' את לעבוד שעליו ומסכים ומבין יודע האדם

לכוחות והשכל הראש בין ניתוק יש כי בפועל, המעשה על השפעה לכך

והביצוע. B�È�Úהמעשה ‰È‰ ‰ÊÂומטרתו L¯ˆ‰כוונתו ˜ÏÓÚ ÏL ¿∆»»ƒ¿»∆¬»≈∆»»
,Ûeb‰ ˙�ÈÁ·Ï L‡¯‰ ˙�ÈÁa ÔÈa ‰„¯Ù‰‰ Ï‡¯NÈa ÏÚÙÏƒ¿…¿ƒ¿»≈««¿»»≈¿ƒ«»…ƒ¿ƒ««

.Ûeb‰ ˙‚‰�‰ ÏÚ ÚÈtLz ‡Ï L‡¯aL ˙e��Ba˙‰‰L∆«ƒ¿¿∆»……«¿ƒ«««¿»««
ה': בעבודת עמלק של הרוחנית הפגיעה את יותר ומפרט והולך

L‡¯‰ „È¯ÙnL ˜¯ ‡Ïc ,Ea ·pÊÈÂ ¯Ó‡pL „ÚÂוכוחות מהגוף ¿«∆∆¡««¿«≈¿¿…«∆«¿ƒ»…
לעיל, כמבואר Ea,המעשה, ·pÊÈÂ ˙‡Ê „BÚ ‡l‡של והנזק הפגיעה ∆»…«¿«≈¿
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wlnrח jl dyr xy` z` xekf

ּבלׁשֹון (וכּנֹודע מּמּנּו למּטה ׁשאין ּתחּתֹון הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדזנב
ּבער ׁשאינם ּדברים ׁשני לתאר ׁשּכׁשרֹוצים ז"ל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחכמינּו

וזנב ּבראׁש אֹותם ממׁשילים לזה, טפל19זה אּלא ואינֹו ,( ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּגּופא ּובזה .ּב ויזּנב עמלק, ּבם ּׁשּפעל מה וזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבלבד,
האדם, ּבעבֹודת קרירּות מטיל ּדעמלק ענינים, ּכּמה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש

ּבּמדרׁש וכדאיתא לגמרי, חּיּות ּבלי ּדמה20ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
עמלק וגם קרירּות, מּלׁשֹון הּוא ּבּדר קר אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ספק ועד21ּבגימטרּיא ּבדעּתֹו, ספקֹות ּומטיל ׁשּבא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּד'לעּמת הּדעת ּבחינת הּוא ּדעמלק הּירידה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֻּבתכלית

איתמר22זה' ּפירין,23ּדעליה עביד ולא אסּתרס אחר אל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדקדּׁשה ההֹולדה הפ ׁשּפֹועל .24היינּו ְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

‰Ê·eּבעת ּדוקא היתה עמלק ּׁשּמלחמת מה יּובן »∆ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מצרים יציאת ׁשּבׁשעת הגם ּכי מצרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַיציאת
ּומהּותֹו עצמּותֹו לגּלּוי עד ּביֹותר, נעלה ּגּלּוי ְְְֲִִֵֶַַַַָָהיה

נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר ּכ"ק ּפרּוׁש וכּידּוע ,ּבּלׁשֹון25יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּובעצמֹו', ּבכבֹודֹו הּקּב"ה אּלא ׂשרף עלֿידי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ'ולא
ּתפארת היא ּובעצמֹו ּדאיןֿסֹוף, מלכּות היא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַּדבכבֹודֹו
היה זה ּגּלּוי מּכלֿמקֹום הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּדאיןֿסֹוף
ּולפיכ האדם, עבֹודת עלֿידי ּבא ולא ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹמלמעלה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו עצמֹו, מּצד ּבאדם חדר אׁשר26לא ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
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וה'זנב' מהסוף מאחור, שבא היא הכוונה פשוטו ולפי "ויזנב" נקראים עמלק

היא הדברים של הרוחנית והמשמעות פנים, אל פנים נלחם ולא העם של

e�ÈÓÎÁ ÔBLÏa Ú„BpÎÂ) epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ‡e‰ ·�Êc¿»»«¿∆≈¿«»ƒ∆¿«»ƒ¿¬»≈
‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa Ì�È‡L ÌÈ¯·c È�L ¯‡˙Ï ÌÈˆB¯LkL ,Ï"Ê«∆¿∆ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ∆≈»¿∆∆∆»∆

עד מאד, גדול ביניהם והמרחק

ודמיון, יחס ביניהם שאין

L‡¯a Ì˙B‡ ÌÈÏÈLÓÓ«¿ƒƒ»¿…
·�ÊÂ19המשנה בדברי כמו ¿»»

לאדם שעדיף אבות בפרקי

ראש מאשר לאריות זנב להיות

ÏÙËלשועלים ‡l‡ B�È‡Â ,(¿≈∆»»≈
„·Ïaהגוף חלקי לשאר ביחס ƒ¿«

ולא טפל מרכיב נחשב הזנב

Ìaחשוב ÏÚtM ‰Ó ‰ÊÂ¿∆«∆»«»
Ea ·pÊÈÂ ,˜ÏÓÚבהם שפגע ¬»≈«¿«≈¿

ומיעט והחליש רוחנית פגיעה

ומעלתם. כוחם ∆«Ê·e‰את
‡Ùebהזו הרוחנית בחולשה »

ÌÈ�È�Ú ‰nk LÈבאה היא ≈«»ƒ¿»ƒ
אופנים, בכמה ביטוי לידי

ÏÈËÓכדלהלן ˜ÏÓÚc«¬»≈≈ƒ
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ˙e¯È¯¿̃ƒ«¬«»»»
,È¯Ó‚Ï ˙eiÁ ÈÏa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«¿≈

חלש רוחני שבמצב וירודכאמור

הרגל מתוך מצוות מקיים האדם

והתלהבות, חיות ללא בלבד,

וחמימות, חיות חסרה וכאשר

המצוות את מקיים האדם

ובאדישות «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡בקרירות
L¯„na20·e˙kMכמובא ‰Ócעמלק ‰e‡לגבי C¯ca E¯˜ ¯L‡ «ƒ¿»¿«∆»¬∆»¿«∆∆

גם)( אלא לך, קרה אשר של במובן רק ÏÓÚ˜לא Ì‚Â ,˙e¯È¯˜ ÔBLlÓƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
˜ÙÒ ‡i¯ËÓÈ‚a21BzÚ„a ˙B˜ÙÒ ÏÈËÓe ‡aL האדם, של ¿ƒ«¿ƒ»»≈∆»≈ƒ¿≈¿«¿

ספקות עם אלא הראויה ובהחלטיות בתוקף יהיו לא ה' עבודת שענייני

עדÚÂ„ולבטים, ירוד יותר ועוד חלש יותר עוד יהיה הרוחני שהמצב ¿«
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כל שכנגד וחסידות בקבלה ומבואר אלוקים" עשה זה לעומת זה "את כתוב

הוא ועמלק אחרא, הסטרא השני, בצד מקביל דבר יש הקדושה בצד עניין

בקדושה הדעת לעניין במקביל זה' ה'לעומת שהיא אחרא בסטרא הבחינה

בחסידות (וכמבואר במוח שמצוי ההולדה בכוח קשור הדעת שעניין ומאחר

"הולדה") נקרא והמוח מהשכל והרגש המידות התהוות עלÈÏÚc‰שתהליך ¿»∆»
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M„˜c‰ההולדה ‰„ÏB‰‰ CÙ‰ ÏÚBtL24. ∆≈≈∆«»»ƒ¿À»
˙‡ÈˆÈ ˙Úa ‡˜Âc ‰˙È‰ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏnM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆ƒ¿∆∆¬»≈»¿»«¿»¿≈¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓהשאלה שעלתה וכפי ƒ¿«ƒ
המאמר בתחילת כך Èkƒעל

˙‡ÈˆÈ ˙ÚLaL Ì‚‰¬«∆ƒ¿«¿ƒ«
Èelb ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓאלוקות ƒ¿«ƒ»»ƒ

Èel‚Ï „Ú ,¯˙BÈa ‰ÏÚ�«¬∆¿≈«¿ƒ
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚשל «¿«

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

Le¯t Úe„iÎÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«»«≈
¯"BÓ„‡ ˜"k,הרש"ב הרבי ¿«¿

דובער שלום «¿ŒB˙ÓL�ƒרבי
Ô„Ú25ÔBLlaבהגדה שנאמר ≈∆«»

מצרים יציאת לגבי פסח של

‡l‡ Û¯N È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ'¿…«¿≈»»∆»
B„B·Îa ‰"aw‰«»»ƒ¿
‡È‰ B„B·Î·c ,'BÓˆÚ·e¿«¿¿ƒ¿ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ«¿¿≈
˙¯‡Ùz ‡È‰ BÓˆÚ·e¿«¿ƒƒ¿∆∆
È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡c¿≈∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰בקבלה כמבואר «ƒ¿
עשר המושג של עיקרו וחסידות

ו'מצויירות' מוגדרות ספירות

החל קיים ב'כלים', ומלובשות

ומכל ומטה האצילות מעולם

מהאצילות למעלה גם מקום

כללי שבאופן האיןֿסוף באור

(עשר הספירות לעניין והתחלה שורש יש מוגדר ולא מוגבל לא 'פשוט', נחשב

דאין ו"תפארת סוף" דאין "מלכות של בחינות גם יש ולכן הגנוזות") ספירות

מצרים יציאת בעת שהתגלו הן אלו שבחינות נ"ע הרש"ב הרבי ופירש סוף"

והקדושֿ הקדושֿברוךֿהוא של "כבודו" של התגלות שהייתה נאמר זה ועל

נעלית מאד אלוקית בהתגלות מדובר כן ואם "בעצמו", «ŒÏkÓƒברוךֿהוא
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a ‡ÏÂ „·Ïa ‰ÏÚÓÏÓ ‰È‰ ‰Ê Èelb ÌB˜Ó»ƒ∆»»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿…»«¿≈¬«

,Ì„‡‰ישראל בני מצרים יציאת שבעת בהרחבה החסידות בתורת כמבואר »»»
היו ואדרבה נעלית, אלוקית התגלות לקליטת ראויים היו לא עצמם מצד

לתקופת נזקקו התורה קבלת לפני (ולכן טומאה" שערי "מ"ט בעמקי שקועים

ימים) מ"ט של והתעלות ולאCÎÈÙÏeהכנה מלמעלה בא שהגילוי כיוון ¿ƒ»
האדם מעבודת BÓˆÚכתוצאה „vÓ Ì„‡a ¯„Á ‡Ï,פנימית בצורה …»«»»»ƒ««¿
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d"nyz'd xekf zyxt ,devz zyxt zay

ׁשהי ּדיקא הֹוצאתי מצרים, מארץ ההֹוצאתי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּתניא וכּמבאר ּביציאת27מּלמעלה. נאמר זה ּדמּטעם ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

היה28מצרים עדין כּו' ׁשהרע מּפני העם ּברח ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
האמּונה קטנּות ׁשל ּבמּצב אז היּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָּבתקּפֹו,

מקֹומֹות ּבכּמה היה29(ּכּמבאר ולכן אחֹורים, ּבחינת ,( ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
עמלק. למלחמת מקֹום נתינת ְְְֲִִֵֶֶַָָָאז

‰p‰Âנאמר זה ענין מּדּוע ּגם יּובן הּנ"ל ּכל עלּֿפי ¿ƒ≈ְֱִִֶֶַַַַַַַָָָ
לא ּבהּו ּדכתיב האּמֹות ּבז' ולא ּבעמלק ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֻּדוקא
האּמֹות ז' ּבכּבּוׁש ׁשעבֹודתֹו מי ּגם ּכי נׁשמה. ּכל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻתחּיה
תחּיה ּדלא ּובאפן ׁשּלֹו, הּמּדֹות ז' ׁשּכבׁש ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹהיא
ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ׁשעבֹודתֹו והינּו נׁשמה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ּבׁשלמּות, הּוא ּבפניֿעצמֹו ׁשהּגּוף וכּנ"ל ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַהיא
ּכי עליו, ׁשליטה לעמלק ׁשּתהיה אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּומּכלֿמקֹום
מהּגּוף. הראׁש ּפרּוד עמלק ּפֹועל החּיּות, העּדר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמּצד

ּבּמדרׁש ּדאיתא מה ּגם לאדם30וזהּו לעמלק, מׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבאדם ּפגעּו כּו', לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהרּכיב
אביו לֹו אמר אּבא, את ראית הּבן אֹותֹו לֹו אמר ִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד,
ּונׁשכֹו, הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני, היכן יֹודע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ
ה' ּדעבֹודת ּבמי ּגם ּדקאי מׁשמע מּזה ּדגם עמלק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּזהּו
ׁשל ּכתפֹו' על 'רֹוכב ׁשהּוא עד ּבׁשלמּות, היא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹו
ספקֹות ּומּטיל עמלק ּבא זֹו ודרּגא ּובמקֹום ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָהּקּב"ה,
לבֹוא יכֹול ׁשעמלק הּדבר וטעם ּבזה. וכּיֹוצא אּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהיכן
היא ׁשעבֹודתֹו ּבמי ּגם וכּו' ּוספקֹות קרירּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָּולהּטיל

ּתגא ּבלא חּוצּפא להיֹותֹו הּוא מה31ּבׁשלמּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמדרׁש מּזה,32ּדאיתא זה הפכים הם ועמלק ּׁשּיתרֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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ט d"nyz'd xekf zyxt ,devz zyxt zay

ׁשהי ּדיקא הֹוצאתי מצרים, מארץ ההֹוצאתי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּתניא וכּמבאר ּביציאת27מּלמעלה. נאמר זה ּדמּטעם ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

היה28מצרים עדין כּו' ׁשהרע מּפני העם ּברח ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
האמּונה קטנּות ׁשל ּבמּצב אז היּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָּבתקּפֹו,

מקֹומֹות ּבכּמה היה29(ּכּמבאר ולכן אחֹורים, ּבחינת ,( ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
עמלק. למלחמת מקֹום נתינת ְְְֲִִֵֶֶַָָָאז

‰p‰Âנאמר זה ענין מּדּוע ּגם יּובן הּנ"ל ּכל עלּֿפי ¿ƒ≈ְֱִִֶֶַַַַַַַָָָ
לא ּבהּו ּדכתיב האּמֹות ּבז' ולא ּבעמלק ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֻּדוקא
האּמֹות ז' ּבכּבּוׁש ׁשעבֹודתֹו מי ּגם ּכי נׁשמה. ּכל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻתחּיה
תחּיה ּדלא ּובאפן ׁשּלֹו, הּמּדֹות ז' ׁשּכבׁש ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹהיא
ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ׁשעבֹודתֹו והינּו נׁשמה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ּבׁשלמּות, הּוא ּבפניֿעצמֹו ׁשהּגּוף וכּנ"ל ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַהיא
ּכי עליו, ׁשליטה לעמלק ׁשּתהיה אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּומּכלֿמקֹום
מהּגּוף. הראׁש ּפרּוד עמלק ּפֹועל החּיּות, העּדר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמּצד

ּבּמדרׁש ּדאיתא מה ּגם לאדם30וזהּו לעמלק, מׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבאדם ּפגעּו כּו', לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהרּכיב
אביו לֹו אמר אּבא, את ראית הּבן אֹותֹו לֹו אמר ִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד,
ּונׁשכֹו, הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני, היכן יֹודע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ
ה' ּדעבֹודת ּבמי ּגם ּדקאי מׁשמע מּזה ּדגם עמלק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּזהּו
ׁשל ּכתפֹו' על 'רֹוכב ׁשהּוא עד ּבׁשלמּות, היא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹו
ספקֹות ּומּטיל עמלק ּבא זֹו ודרּגא ּובמקֹום ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָהּקּב"ה,
לבֹוא יכֹול ׁשעמלק הּדבר וטעם ּבזה. וכּיֹוצא אּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהיכן
היא ׁשעבֹודתֹו ּבמי ּגם וכּו' ּוספקֹות קרירּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָּולהּטיל

ּתגא ּבלא חּוצּפא להיֹותֹו הּוא מה31ּבׁשלמּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמדרׁש מּזה,32ּדאיתא זה הפכים הם ועמלק ּׁשּיתרֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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שלהם רצויה הבלתי החיות כי שהוא סוג מכל שלילית השפעה עליו אין

לחלוטין BlLהתבטלה ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa B˙„B·ÚL e�È‰Â¿«¿∆¬»¿«¬»»ƒ«¬≈∆
Ï"pÎÂ ,˙eÓÏLa ‡È‰מצב ‰e‡שיתכן BÓˆÚŒÈ�Ùa Ûeb‰L ƒƒ¿≈¿««∆«ƒ¿≈«¿

,˙eÓÏLaחי והוא אבר מחוסר ‡LÙ¯ואינו ÌB˜ÓŒÏkÓeייתכן ƒ¿≈ƒ»»∆¿»

‰ËÈÏL ˜ÏÓÚÏ ‰È‰zLוממשלהÂÈÏÚתחת יהיה שהגוף זאת ותמורת ∆ƒ¿∆«¬»≈¿ƒ»»»
והנשמה הראש שהשכלממשלת כפי נוהגים לא המעשה כוחות האלוקית,

‰eiÁ˙,מחייב ¯cÚ‰ „vÓ Èkמתוך רק הוא המצוות שקיום והעובדה ƒƒ«∆¿≈««
התלהבות וללא חיות ללא Ûeb‰Óהרגל L‡¯‰ „e¯t ˜ÏÓÚ ÏÚBt≈¬»≈≈»…≈«

שבראש ההבנה בין נתק ונוצר

לעיל. כמבואר בפועל, למעשה

‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««¿ƒ»
L¯„na30ÏLÓשמובא «ƒ¿»»»

·Èk¯‰L Ì„‡Ï ,˜ÏÓÚÏ«¬»≈¿»»∆ƒ¿ƒ
C¯cÏ ‡ˆÈÂ BÙ˙k ÏÚ B�a¿«¿≈¿»»«∆∆

eÚ‚t ,'eÎוהבן Ì„‡aהאב »¿¿»»
Ôa‰ B˙B‡ BÏ ¯Ó‡ ,„Á‡∆»»««≈
BÏ ¯Ó‡ ,‡a‡ ˙‡ ˙È‡»̄ƒ»∆«»»«
È�‡ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ E�È‡ ÂÈ·‡»ƒ≈¿≈«≈»¬ƒ
כתפי, על אותך מרכיב אני והרי

BÎÈÏL‰הבן את האב ƒ¿ƒ
,BÎL�e ·Ïk‰ ‡·e ÂÈÏÚÓ≈»»»«∆∆¿»

˜ÏÓÚ e‰fLאומר (וכך ∆∆¬»≈
ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

אני "תמיד עמלק: מלחמת לגבי

ואתם צרכיכם לכל ּומזמן ְֵַביניכם

אם בקרבנו ה' "היש אומרים

ונושך בא שהכלב חייכם אין?",

ותדעו לי צועקים ואתם אתכם

בפרשת רש"י – אני" היכן

ÚÓLÓבשלח), ‰fÓ Ì‚c¿«ƒ∆«¿«
È‡˜cהוא ÈÓaשהמדובר Ìb ¿»≈«¿ƒ

‡È‰ BlL '‰ ˙„B·Úc«¬«∆ƒ
‡e‰L „Ú ,˙eÓÏLaƒ¿≈«∆
ÏL 'BÙ˙k ÏÚ ·ÎB¯'≈«¿≈∆

,‰"aw‰שנמצא כלומר «»»
הקדושֿ אל רוחנית בקירבה

זהÌB˜Ó·eברוךֿהוא ¿»
˜ÏÓÚ ‡a BÊ ‡b¯„Â¿«¿»»¬»≈

‡a‡ ÔÎÈ‰ ˙B˜ÙÒ ÏÈhÓeשל מחשבה כמובן הקירובשזו היפך «ƒ¿≈≈»«»
Êa‰לקדושֿברוךֿהוא ‡ˆBiÎÂ.זה מסוג מחשבות ועוד ¿«≈»∆

˙B˜ÙÒe ˙e¯È¯˜ ÏÈh‰Ïe ‡B·Ï ÏBÎÈ ˜ÏÓÚL ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆¬»≈»»¿«ƒ¿ƒ¿≈
‡tˆeÁ B˙BÈ‰Ï ‡e‰ ˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·ÚL ÈÓa Ìb 'eÎÂ¿«¿ƒ∆¬»ƒƒ¿≈ƒ¿¿»

‡‚z ‡Ïa31של ההתנגדות כי ונימוק, טעם כל ללא היינו (כתר), תג ללא ¿…«»
אך שבקדושה דבר לכל מתנגד והוא מהותו בעצם היא קדושה לענייני עמלק

הסבר. או ביאור כל ללא כזה, שהוא בגלל ורק

L¯„na ‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ32‰Ê ÌÈÎÙ‰ Ì‰ ˜ÏÓÚÂ B¯˙iM ¿∆««¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿«¬»≈≈¬»ƒ∆
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הּנ"ל ועלּֿפי ּביניהם. ׁשּיכּות איזֹו ׁשּיׁש מׁשמע ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּדמּזה
אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר הּוא יתרֹו ׁשל ענינֹו ּכי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיּובן,

עמלק33ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבּתֹורה, ׁשּמֹוסיף היינּו , ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ּבמי ּדגם מּמׁש, מּזה ההפ הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָענינֹו

וכּו'. ספקֹות ּבֹו מּטיל ְְְְִִֵַּובמצוֹות

e‰ÊÂאפן ּדהּנה גֹו', עמלק ל עׂשה אׁשר את זכֹור ¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹ
הּמצוה עלֿידי הּוא עמלק ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּמלחמה

ּבּדרּוׁשים וכּמבאר עמלק. הּוא34ּדזכירת הּזּכרֹון ּדמֹוח , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
מה וכּנֹודע הּבינה, מּמֹוח ׁשּלמעלה החכמה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹמח

ּבזה35ׁשּכתּוב ּומבאר ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה 36אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
הּזקן לאדמֹו"ר ּתֹורה ּתלמּוד ּבהלכֹות ּדענין37(ּגם ( ְְְְְְְִִֵַַַַַָָ

היא ּדכּסא ּולמּטה, הּכּסא מעֹולם רק ׁשּי ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשכחה
ענין הּוא החכמה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּבינה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָספירת
להמׁשי ׁשּצריכים ּתׁשּכח, לא גֹו' זכֹור וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹהּזּכרֹון.
החכמה מּבחינת ההמׁשכה ּדעלֿידי החכמה. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָמּבחינת
להפריד עמלק ּפעּלת את מבּטלים עלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבראׁש,
הּׁשלמּות אל אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה מהּגּוף. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהראׁש

ּדכתיב מצרים, אל38ּדיציאת מצרים מעני אתכם אעלה ְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
עמלק ׁשל ּבּטּולֹו עלֿידי ּכי גֹו', ּורחבה טֹובה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָארץ
מּמצרים מהּיציאה ׁשּלמעלה למדרגה אחרּֿכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבאים
טֹובה ארץ לבחינת ּבלבד, אתּכפיא ּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשהיא

אתהּפכא. ענין ְְְְִִַַָָָּורחבה,
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יתרו.)33 ר"פ ועוד.)34פרש"י ואילך. רצו ע' שם עטר"ת סה"מ מוסף)35ראה תפלת תתפו. רמז תהלים ילקוט ב. לב, ברכות

ועוד.)36דר"ה. שם. עטר"ת סה"מ ה"י.)37ראה 2.)38פ"ב שבהערה דרושים וראה יז. ג, שמות
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‰fÓc ,‰fÓהפכים שני הם ועמלק שיתרו אומר שהמדרש העובדה מעצם ƒ∆¿ƒ∆
˙eÎiL BÊÈ‡ LiL ÚÓLÓודמיוןÌ‰È�Èaדברים לשני ביחס שהרי «¿«∆≈≈«»≈≈∆

הפכים. שני שהם לומר מקום אין ודמיון יחס שום ביניהם ÈtŒÏÚÂ¿«ƒשאין
Ï"p‰קדושה ענייני לכל עמלק של ההתנגדות B�È�Úאודות Èk ,Ô·eÈ ««»ƒƒ¿»

¯ziL ‡e‰ B¯˙È ÏL∆ƒ¿∆ƒ≈
‰¯Bza ˙Á‡ ‰L¯t33 »»»«««»

העם מכל תחזה "ואתה (פרשת

בתורה שנאמרה חיל..." אנשי

למשה יתרו של עצתו בעקבות

שרי אלפים, שרי למנות רבנו

וכו'), ÛÈÒBnLמאות e�ÈÈ‰«¿∆ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰¯Bza«»«∆≈≈

‡e‰ B�È�Ú ˜ÏÓÚהיה ¬»≈ƒ¿»
Ì‚c ,LnÓ ‰fÓ CÙ‰‰«≈∆ƒ∆«»¿«
‰¯Bza ˜ÒBÚL ÈÓa¿ƒ∆≈«»
Ba ÏÈhÓ ˙BÂˆÓ·e¿ƒ¿«ƒ

'eÎÂ ˙B˜ÙÒלו וגורם ¿≈¿
התורה. בלימוד להפחית

e‰ÊÂהציווי של הפנימי התוכן ¿∆
EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿
ÔÙ‡ ‰p‰c ,'B‚ ˜ÏÓÚ¬»≈¿ƒ≈…∆
˜ÏÓÚ ˙�ÈÁ·a ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¬»≈
ההשפעה את למנוע הדרך

אותו ולבטל שלו ‰e‡השלילית
˙¯ÈÎÊc ‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
¯‡·nÎÂ .˜ÏÓÚ¬»≈¿«¿…»

ÌÈLe¯ca34מאמרי «¿ƒ
‰ÔB¯kfהחסידות, ÁBÓc¿««ƒ»

‰ÓÎÁ‰ ÁÓ ‡e‰…««»¿»
,‰�Èa‰ ÁBnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««ƒ»
נחלק האדם שבמוח השכל

ממוח נובע לשכוח, ולא לזכור הכוח הזיכרון, ומוח שונים. כוחות לכמה

הנקודה שהיא החכמה שכן ממנו, ונעלה הבינה למוח שקודם החכמה

עצמה לנפש יותר קרובה שכלי, רעיון כל של Ó‰הראשונית Ú„BpÎÂ¿«»«
·e˙kL35,E„B·Î ‡qÎ È�ÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡ֿהקדוש את ומשבחים ∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿∆

הזיכרון בעניין Êa‰ברוךֿהוא ¯‡·Óe36‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰a Ìb) ¿…»»∆«¿ƒ¿«¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï37‰ÁÎM‰ ÔÈ�Úc כביכול) ¯˜למעלה, CiL ¿«¿«»≈¿ƒ¿««ƒ¿»«»«

,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ‡qÎc ,‰hÓÏe ‡qk‰ ÌÏBÚÓהזוהר כלשון ≈»«ƒ≈¿«»¿ƒ≈ƒ¿ƒ««ƒ»
מקננא הספירות) של העליון [ֿבחלק ואם אב הם ובינה (חכמה עילאה "אימא

הכסא בעולם נמצאת ‰ÓÎÁ‰בכורסיא", ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««»¿»
הבינה מבחינת ‰ÔB¯kf,שלמעלה ÔÈ�Ú ‡e‰היא החכמה כי שכחה" "אין ƒ¿««ƒ»

לעצם ביחס הארה של התפשטות היא הבינה ואילו נשכח שאינו הדבר עצם

ושכחה. הפסק להעלם, מקום יש ÁkLz,ובהארה ‡Ï 'B‚ ¯BÎÊ e‰ÊÂ¿∆»…ƒ¿»

היא הציווי של הפנימית הרוחנית CÈLÓ‰Ïהמשמעות ÌÈÎÈ¯vLולגלות ∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
אלוקי ÈÁaÓ�˙אור ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚc .‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿«¿≈««¿»»ƒ¿ƒ«

,L‡¯aL ‰ÓÎÁ‰האלוקית בנפש ונעלית פנימית בחינה ŒÏÚשהיא «»¿»∆»…«
Ûeb‰Ó L‡¯‰ „È¯Ù‰Ï ˜ÏÓÚ ˙lÚt ˙‡ ÌÈÏh·Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿«¿ƒ∆¿À«¬»≈¿«¿ƒ»…≈«
של ההשפעה שאדרבה וגורמים

שבנשמה הקדושה ושל הראש

ידי על גילוי לידי שבאה

כל על ותשלוט תפעל החכמה,

הג אברי כל ועל עדהכוחות וף

מבואר (ועוד בפועל למעשה

"זכור" דיבורֿהמתחיל במאמר

בעמלק המלחמה לגבי תרע"ט,

מאחר כי החכמה, באמצעות

מעצמיות התגלות היא שהחכמה

זה כנגד והאלוקות, הקדושה

ולעכב, למנוע יכול אינו עמלק

משה אמר עמלק במלחמת ולכן

אנשים", לנו "בחר ליהושע

חכמה שעניינו משה אנשי שיהיו

כל של ה' בעבודת וגם וביטול

בחינת על להתגבר הדרך יחיד

תמיד ה' את לזכור היא עמלק

"עצמי" אצלו יהיה שהעניין עד

כנ"ל לשכוח, אפשרות תהיה ולא

הבינה, על החכמה מעלת לגבי

על זכרתיך "אם שכתוב וכמו

נמצא האדם כאשר שגם יצועי",

יצועי") (על ובהגשמה בקטנות

האלוקות את זוכר הוא אז גם

קליפת את מבטל הוא זה ידי ועל

עמלק).

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰ Ï‡ CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ««»∆«¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·È˙Îc38ממצרים היציאה על הקדושֿברוךֿהוא בהבטחת ‡ÏÚ‰שכתוב ƒ¿ƒ«¬∆

,'B‚ ‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡ Ï‡ ÌÈ¯ˆÓ È�ÚÓ ÌÎ˙‡שהיציאה היינו ∆¿∆≈√ƒƒ¿«ƒ∆∆∆»¿»»
שהיא ישראל לארץ להגיע יזכו ממצרים ליציאה שבנוסף כך מושלמת תהיה

ב"עני הנחות מהמצב הקצה, אל הקצה מן הזה והמעבר ורחבה. טובה ארץ

ממצרים שהיציאה הוכחה הוא ורחבה" טובה ארץ "אל לעליה עד מצרים"

בשלימות ‡CkŒ¯Áהיא ÌÈ‡a ˜ÏÓÚ ÏL BÏeha È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈ƒ∆¬»≈»ƒ««»
‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁa ‡È‰L ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»∆¿«¿»≈«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

,„·Ïaמתגברים ורק וכל מכל הרע את ומבטלים מנצחים לא עדיין כאשר ƒ¿«
ובאים מוסיפים מכן ולאחר יזיק שלא אותו וכופים ‡¯ıעליו ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆

‡Ît‰˙‡ ÔÈ�Ú ,‰·Á¯e ‰·BË'ו'יוצאים שמתרחקים בלבד זו לא כאשר »¿»»ƒ¿«ƒ¿«¿»
לטוב. הופך עצמו שהרע אלא מהרע
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂּומלחמת עמלק זכירת ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
האדם.ע ּבעבֹודת ויֹום יֹום ׁשּבכל ְֲֲֵֶַַָָָָָָמלק

חדׁשה39ּדהּנה ּברּיה נעׂשה הּוא מּׁשנתֹו האדם ,40ּבקּום ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּזה ,לפני אני מֹודה ׁשל ּבאפן עבֹודתֹו מתחיל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹולכן
ׁשם להזּכיר ׁשאיֿאפׁשר ּבּזמן הּיֹום ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָאֹומרים
אּלא ּגּופֹו, ּבכל נׁשמתֹו נתּפּׁשטה לא עדין אז ּכי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשמים,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבאּפֹו, רק היא ׁשּלפני41הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
אּלא ּבאדם, ּתלּוי זה (ּדאין ּבאּפֹו היא הּנׁשמה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּתפּלה
ענין ּדזהּו ּבאּפֹו). רק היא ּדהּנׁשמה הּמציאּות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָזֹוהי
צרי אחרּֿכ אבל העבֹודה. ׁשּבתחּלת האמּונה ְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטנּות
ׁשעת צלֹותא ׁשעת הּתפּלה, ּבעבֹודת עבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִַַַַַַָָָֹלעבד

למלחמת42קרבא עצמֹו מכין הּתפּלה ׁשּבׁשעת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ליכֹול חרּבא אּפּום ּדנהמא לא43הּברּורים ּכֹולל ׁשּזה , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּגם אּלא ּכפׁשּוטּה) (אכילה ׁשּבעֹולם הּברּורים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָרק
לחם נקראת ּכן ּגם ׁשהּתֹורה הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודתֹו

ׁשּכתּוב ההתּבֹוננּות44ּכמֹו ּדעלֿידי ּבלחמי. לחמּו לכּו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָ
הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּכזה למּצב ּבא הּתפּלה ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכדבעי
וכּו', הּגּוף על מׁשּפיע ׁשהראׁש ּכדבעי, הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו
אחרּֿכ ּבא ועלֿידיֿזה וכּו'. חּיּות מּתֹו היא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועבֹודתֹו
אחד ּכל ׁשּבעבֹודת ּורחבה, טֹובה ארץ ּבחינת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָלכּבּוׁש

הּגּוף זה קטּנה העיר היא קטּנה45ואחד ּבעיר ׁשעֹוׂשה , ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אלקינּו ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' ּגדֹול ׁשּיהיה .46ׁשּלֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ

העֹולם ּובכל ּבעֹולם ּבחלקֹו זה ענין ממׁשי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָואחרּֿכ
ֻּכּלֹו.
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ואילך.)39 רצה ס"ע שם עטר"ת סה"מ גם שם).)40ראה ומג"א (מט"ז ס"א ס"ד מהד"ק אדה"ז א.)41שו"ע יד, ברכות ראה

ועוד. תרפ"ט. דודי לכה ועוד.)42סד"ה תצא. ר"פ בלקו"ת הובא - ב.)43זהר קפח, מ,)44זח"ג בהר לקו"ת וראה ה. ט, משלי

ובכ"מ. ב.)45ב. לב, נדרים יד. ט, ב.)46קהלת מח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe ˜ÏÓÚ ˙¯ÈÎÊ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»≈ƒ¿∆∆¬»≈
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaLשכל המאמר בתחילת לעיל (כאמור ∆¿»»«¬«»»»

נ הם בתורה מעברהציוויים זמן, ובכל מקום בכל משמעות להם ויש צחיים

לעיל לאמור דומים דברים יש בה שגם שלהם) הפשוטה המעשית למשמעות

ממצרים היציאה אודות

בעמלק p‰c‰והמלחמה .39 ¿ƒ≈
B˙�MÓ Ì„‡‰ Ìe˜aבכל ¿»»»ƒ¿»

ויום i¯a‰יום ‰NÚ� ‡e‰«¬∆¿ƒ»
‰L„Á40,מסויים ובמובן ¬»»

ה' עבודת ענייני את מתחיל

ÏÈÁ˙Óמחדש ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ
B˙„B·Úמחדש ויום יום בכל ¬»

È�‡ ‰„BÓ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ ‰fL ,EÈ�ÙÏ¿»∆∆∆¿ƒ

ÌBi‰ ˙lÁ˙aמיד ממש, ƒ¿ƒ««
ולפני משנתו מתעורר שהאדם

ידיו ŒÈ‡Lשנטל ÔÓfa«¿«∆ƒ
ÌL ¯ÈkÊ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ≈
‡Ï ÔÈ„Ú Ê‡ Èk ,ÌÈÓL»«ƒƒ»¬«ƒ…

B˙ÓL� ‰ËMt˙�הקדושה ƒ¿«¿»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ‡l‡ ,BÙeb ÏÎa¿»∆»«¿»»
¯Ó‡ÓÎe ,Bt‡a ˜¯ ‡È‰ƒ«¿«¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯41הפסוק על «≈«
אשר האדם מן לכם "חדלו

באפו" ‰lÙz‰נשמה È�ÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»
ÔÈ‡c) Bt‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«¿≈
‡l‡ ,Ì„‡a ÈeÏz ‰Ê∆»»»»∆»
‰ÓLp‰c ˙e‡Èˆn‰ È‰BÊƒ«¿ƒ¿«¿»»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰לא ועדיין ƒ«¿«
הגוף, חלקי לכל התפשטה

˜e�Ë˙כנ"ל). ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««¿
«¡«‰‡eÓ�‰וחלישות

Ï·‡ .‰„B·Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»¬»¬»
CkŒ¯Á‡אלא כזו נמוכה ברמה ה' בעבודת להסתפק ÚÏ·„אין CÈ¯ˆ ««»»ƒ«¬…

,‰lÙz‰ ˙„B·Úa B˙„B·Úבזוהר נאמר שעליה ˆBÏ˙‡עבודה ˙ÚL ¬»«¬««¿ƒ»¿«¿»
‡·¯˜ ˙ÚL42ומלחמה קרב שעת – תפילה ‰lÙz‰שעת ˙ÚLaL , ¿«¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»

וכך ומתעדן ומתעלה לקדושֿברוךֿהוא מתקרב אלוקות, בענייני מתבונן האדם

‰ÌÈ¯e¯aהוא ˙ÓÁÏÓÏ BÓˆÚ ÔÈÎÓהעולם ענייני עם המגע כללות ≈ƒ«¿¿ƒ¿∆∆«≈ƒ
לברר הוא שעניינה הברורים בעבודת קשור בפרט והשתייה האכילה ונושא

וכי לקדושה, הטוב את ולהעלות עליו המכסה הרע מתוך הטוב את ווןולהפריד

נחשב הדבר הזה, העולם גשמיות עם ישיר במגע לבוא מצריך ְִַשהדבר

הזוהר ובלשון ÏBÎÈÏ'מלחמה', ‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰�c43,אוכלים כאשר ¿«¬»««¿»≈

חרב נוטלים כאילו זה הרי ‰ÌÈ¯e¯aלחם ˜¯ ‡Ï ÏÏBk ‰fL∆∆≈…««≈ƒ
dËeLÙk ‰ÏÈÎ‡) ÌÏBÚaLהקדושה ניצוצות את ומעלה שמבררת ∆»»¬ƒ»ƒ¿»

המזון ‰Bz¯‰שבדברי „enÏa B˙„B·Ú Ìb ‡l‡ מ'מלחמת) חלק היא ∆»«¬»¿ƒ«»
e˙kL·הבירורים', BÓk ÌÁÏ ˙‡¯˜� Ôk Ìb ‰¯Bz‰L44eÎÏ ∆«»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»¿

.ÈÓÁÏa eÓÁÏששעת וכשם «¬¿«¿ƒ
לגבי מלחמה שעת היא התפילה

באמצעות העולם ענייני בירור

מהווה התפילה כך האכילה,

הבירורים' ל'מלחמת גם הכנה

התורה לימוד ידי »¿ŒÏÚcשעל
ÈÚ·„k ˙e��Ba˙‰‰ È„È¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈
הדעת והעמקת אלוקות בענייני

שהדבר כך כדי (עד ה' בגדולת

אל להתקרב האדם את מעורר

»¿ÚLaƒ˙הקדושֿברוךֿהוא)
‰Êk ·vÓÏ ‡a ‰lÙz‰«¿ƒ»»¿«»»∆
‡e‰ BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆

,ÈÚ·„kלמגמה ובניגוד ƒ¿»≈
נתק ליצור עמלק של ולשאיפה

כך הגוף חלקי לשאר הראש בין

ישפיעו לא והידע שההתבוננות

לאדם לגרום וכן המעשה על

הרגל מתוך המצוות את לקיים

לעיל, כמבואר חיות, ללא בלבד

מביאה בתפילה התבוננות הרי

יהיה התורה שלימוד כך לידי

היינו …«∆L‡¯‰Lכראוי,
,'eÎÂ Ûeb‰ ÏÚ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿
˙eiÁ CBzÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ«¬»ƒƒ«
‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'eÎÂ¿¿«¿≈∆»
˙�ÈÁa LeaÎÏ CkŒ¯Á‡««»¿ƒ¿ƒ«

,‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡וכאמור ∆∆»¿»»
היא ישראל לארץ העלייה

בפרט אחד כל אצל גם וכך מצרים יציאת של Ïkהשלימות ˙„B·ÚaL∆«¬«»
„Á‡Â „Á‡ורחבה טובה ˜pË‰הארץ ¯ÈÚ‰ ‡È‰כמאמר שלו הפרטית ∆»¿∆»ƒ»ƒ¿«»

קטנה' ש'עיר זה פסוק על ז"ל ‰Ûebחכמינו ‰Ê45‰NBÚL ראשון, בשלב ∆«∆∆
¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ‰È‰iL BlL ‰pË˜ ¯ÈÚa»ƒ¿«»∆∆ƒ¿∆»¬»»¿À»¿…¿ƒ

e�È˜Ï‡46רבה ובהשפעה ובתוקף בגדלות אצלו יהיו אלוקות ענייני .היינו ¡…≈
CkŒ¯Á‡Â,שלו הפרטית הגוף, זה קטנה' ב'עיר שלטונו את שביסס לאחר ¿««»

ÌÏBÚa B˜ÏÁa ‰Ê ÔÈ�Ú CÈLÓÓוהעלאתו שבירורו בעולם חלק באותו «¿ƒƒ¿»∆¿∆¿»»
בפרט עליו מוטל Blkלקדושה ÌÏBÚ‰ ÏÎ·eלפעולות ישיר לא באופן כי ¿»»»À

כולו. העולם כל על השפעה יש יחיד אדם כל של
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂּומלחמת עמלק זכירת ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
האדם.ע ּבעבֹודת ויֹום יֹום ׁשּבכל ְֲֲֵֶַַָָָָָָמלק

חדׁשה39ּדהּנה ּברּיה נעׂשה הּוא מּׁשנתֹו האדם ,40ּבקּום ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּזה ,לפני אני מֹודה ׁשל ּבאפן עבֹודתֹו מתחיל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹולכן
ׁשם להזּכיר ׁשאיֿאפׁשר ּבּזמן הּיֹום ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָאֹומרים
אּלא ּגּופֹו, ּבכל נׁשמתֹו נתּפּׁשטה לא עדין אז ּכי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשמים,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבאּפֹו, רק היא ׁשּלפני41הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
אּלא ּבאדם, ּתלּוי זה (ּדאין ּבאּפֹו היא הּנׁשמה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּתפּלה
ענין ּדזהּו ּבאּפֹו). רק היא ּדהּנׁשמה הּמציאּות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָזֹוהי
צרי אחרּֿכ אבל העבֹודה. ׁשּבתחּלת האמּונה ְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטנּות
ׁשעת צלֹותא ׁשעת הּתפּלה, ּבעבֹודת עבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִַַַַַַָָָֹלעבד

למלחמת42קרבא עצמֹו מכין הּתפּלה ׁשּבׁשעת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ליכֹול חרּבא אּפּום ּדנהמא לא43הּברּורים ּכֹולל ׁשּזה , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּגם אּלא ּכפׁשּוטּה) (אכילה ׁשּבעֹולם הּברּורים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָרק
לחם נקראת ּכן ּגם ׁשהּתֹורה הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודתֹו

ׁשּכתּוב ההתּבֹוננּות44ּכמֹו ּדעלֿידי ּבלחמי. לחמּו לכּו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָ
הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּכזה למּצב ּבא הּתפּלה ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכדבעי
וכּו', הּגּוף על מׁשּפיע ׁשהראׁש ּכדבעי, הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו
אחרּֿכ ּבא ועלֿידיֿזה וכּו'. חּיּות מּתֹו היא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועבֹודתֹו
אחד ּכל ׁשּבעבֹודת ּורחבה, טֹובה ארץ ּבחינת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָלכּבּוׁש

הּגּוף זה קטּנה העיר היא קטּנה45ואחד ּבעיר ׁשעֹוׂשה , ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אלקינּו ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' ּגדֹול ׁשּיהיה .46ׁשּלֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ

העֹולם ּובכל ּבעֹולם ּבחלקֹו זה ענין ממׁשי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָואחרּֿכ
ֻּכּלֹו.
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ואילך.)39 רצה ס"ע שם עטר"ת סה"מ גם שם).)40ראה ומג"א (מט"ז ס"א ס"ד מהד"ק אדה"ז א.)41שו"ע יד, ברכות ראה

ועוד. תרפ"ט. דודי לכה ועוד.)42סד"ה תצא. ר"פ בלקו"ת הובא - ב.)43זהר קפח, מ,)44זח"ג בהר לקו"ת וראה ה. ט, משלי

ובכ"מ. ב.)45ב. לב, נדרים יד. ט, ב.)46קהלת מח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe ˜ÏÓÚ ˙¯ÈÎÊ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»≈ƒ¿∆∆¬»≈
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaLשכל המאמר בתחילת לעיל (כאמור ∆¿»»«¬«»»»

נ הם בתורה מעברהציוויים זמן, ובכל מקום בכל משמעות להם ויש צחיים

לעיל לאמור דומים דברים יש בה שגם שלהם) הפשוטה המעשית למשמעות

ממצרים היציאה אודות

בעמלק p‰c‰והמלחמה .39 ¿ƒ≈
B˙�MÓ Ì„‡‰ Ìe˜aבכל ¿»»»ƒ¿»

ויום i¯a‰יום ‰NÚ� ‡e‰«¬∆¿ƒ»
‰L„Á40,מסויים ובמובן ¬»»

ה' עבודת ענייני את מתחיל

ÏÈÁ˙Óמחדש ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ
B˙„B·Úמחדש ויום יום בכל ¬»

È�‡ ‰„BÓ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ ‰fL ,EÈ�ÙÏ¿»∆∆∆¿ƒ

ÌBi‰ ˙lÁ˙aמיד ממש, ƒ¿ƒ««
ולפני משנתו מתעורר שהאדם

ידיו ŒÈ‡Lשנטל ÔÓfa«¿«∆ƒ
ÌL ¯ÈkÊ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ≈
‡Ï ÔÈ„Ú Ê‡ Èk ,ÌÈÓL»«ƒƒ»¬«ƒ…

B˙ÓL� ‰ËMt˙�הקדושה ƒ¿«¿»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ‡l‡ ,BÙeb ÏÎa¿»∆»«¿»»
¯Ó‡ÓÎe ,Bt‡a ˜¯ ‡È‰ƒ«¿«¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯41הפסוק על «≈«
אשר האדם מן לכם "חדלו

באפו" ‰lÙz‰נשמה È�ÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»
ÔÈ‡c) Bt‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«¿≈
‡l‡ ,Ì„‡a ÈeÏz ‰Ê∆»»»»∆»
‰ÓLp‰c ˙e‡Èˆn‰ È‰BÊƒ«¿ƒ¿«¿»»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰לא ועדיין ƒ«¿«
הגוף, חלקי לכל התפשטה

˜e�Ë˙כנ"ל). ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««¿
«¡«‰‡eÓ�‰וחלישות

Ï·‡ .‰„B·Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»¬»¬»
CkŒ¯Á‡אלא כזו נמוכה ברמה ה' בעבודת להסתפק ÚÏ·„אין CÈ¯ˆ ««»»ƒ«¬…

,‰lÙz‰ ˙„B·Úa B˙„B·Úבזוהר נאמר שעליה ˆBÏ˙‡עבודה ˙ÚL ¬»«¬««¿ƒ»¿«¿»
‡·¯˜ ˙ÚL42ומלחמה קרב שעת – תפילה ‰lÙz‰שעת ˙ÚLaL , ¿«¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»

וכך ומתעדן ומתעלה לקדושֿברוךֿהוא מתקרב אלוקות, בענייני מתבונן האדם

‰ÌÈ¯e¯aהוא ˙ÓÁÏÓÏ BÓˆÚ ÔÈÎÓהעולם ענייני עם המגע כללות ≈ƒ«¿¿ƒ¿∆∆«≈ƒ
לברר הוא שעניינה הברורים בעבודת קשור בפרט והשתייה האכילה ונושא

וכי לקדושה, הטוב את ולהעלות עליו המכסה הרע מתוך הטוב את ווןולהפריד

נחשב הדבר הזה, העולם גשמיות עם ישיר במגע לבוא מצריך ְִַשהדבר

הזוהר ובלשון ÏBÎÈÏ'מלחמה', ‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰�c43,אוכלים כאשר ¿«¬»««¿»≈

חרב נוטלים כאילו זה הרי ‰ÌÈ¯e¯aלחם ˜¯ ‡Ï ÏÏBk ‰fL∆∆≈…««≈ƒ
dËeLÙk ‰ÏÈÎ‡) ÌÏBÚaLהקדושה ניצוצות את ומעלה שמבררת ∆»»¬ƒ»ƒ¿»

המזון ‰Bz¯‰שבדברי „enÏa B˙„B·Ú Ìb ‡l‡ מ'מלחמת) חלק היא ∆»«¬»¿ƒ«»
e˙kL·הבירורים', BÓk ÌÁÏ ˙‡¯˜� Ôk Ìb ‰¯Bz‰L44eÎÏ ∆«»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»¿

.ÈÓÁÏa eÓÁÏששעת וכשם «¬¿«¿ƒ
לגבי מלחמה שעת היא התפילה

באמצעות העולם ענייני בירור

מהווה התפילה כך האכילה,

הבירורים' ל'מלחמת גם הכנה

התורה לימוד ידי »¿ŒÏÚcשעל
ÈÚ·„k ˙e��Ba˙‰‰ È„È¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈
הדעת והעמקת אלוקות בענייני

שהדבר כך כדי (עד ה' בגדולת

אל להתקרב האדם את מעורר

»¿ÚLaƒ˙הקדושֿברוךֿהוא)
‰Êk ·vÓÏ ‡a ‰lÙz‰«¿ƒ»»¿«»»∆
‡e‰ BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆

,ÈÚ·„kלמגמה ובניגוד ƒ¿»≈
נתק ליצור עמלק של ולשאיפה

כך הגוף חלקי לשאר הראש בין

ישפיעו לא והידע שההתבוננות

לאדם לגרום וכן המעשה על

הרגל מתוך המצוות את לקיים

לעיל, כמבואר חיות, ללא בלבד

מביאה בתפילה התבוננות הרי

יהיה התורה שלימוד כך לידי

היינו …«∆L‡¯‰Lכראוי,
,'eÎÂ Ûeb‰ ÏÚ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿
˙eiÁ CBzÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ«¬»ƒƒ«
‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'eÎÂ¿¿«¿≈∆»
˙�ÈÁa LeaÎÏ CkŒ¯Á‡««»¿ƒ¿ƒ«

,‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡וכאמור ∆∆»¿»»
היא ישראל לארץ העלייה

בפרט אחד כל אצל גם וכך מצרים יציאת של Ïkהשלימות ˙„B·ÚaL∆«¬«»
„Á‡Â „Á‡ורחבה טובה ˜pË‰הארץ ¯ÈÚ‰ ‡È‰כמאמר שלו הפרטית ∆»¿∆»ƒ»ƒ¿«»

קטנה' ש'עיר זה פסוק על ז"ל ‰Ûebחכמינו ‰Ê45‰NBÚL ראשון, בשלב ∆«∆∆
¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ‰È‰iL BlL ‰pË˜ ¯ÈÚa»ƒ¿«»∆∆ƒ¿∆»¬»»¿À»¿…¿ƒ

e�È˜Ï‡46רבה ובהשפעה ובתוקף בגדלות אצלו יהיו אלוקות ענייני .היינו ¡…≈
CkŒ¯Á‡Â,שלו הפרטית הגוף, זה קטנה' ב'עיר שלטונו את שביסס לאחר ¿««»

ÌÏBÚa B˜ÏÁa ‰Ê ÔÈ�Ú CÈLÓÓוהעלאתו שבירורו בעולם חלק באותו «¿ƒƒ¿»∆¿∆¿»»
בפרט עליו מוטל Blkלקדושה ÌÏBÚ‰ ÏÎ·eלפעולות ישיר לא באופן כי ¿»»»À

כולו. העולם כל על השפעה יש יחיד אדם כל של
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מאידית תרגום

בתחלת‡ המנורה הדלקת על לציווי בנוגע .

אליך1פרשתנו ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה –
"באוהל תמיד", נר להעלות למאור כתית זך זית שמן
כמה ישנם – בוקר" עד מערב גו' אותו יערוך גו' מועד
האדם: בעבודת הענין לביאור בנוגע ובפרט דיוקים,

" רגיל) (בלתי הלשון (ולאdz`eא) תצוה"
כמו בזה וכיוצא ישראל" בני את "צו או "תצוה",

בתורה) הציוויים בשאר מזה2שכתוב שמשמע עד ,

יצוה" עצמו משה3ש"משה אל – אליך" "ויקחו ב) .

עלֿידי היתה המנורה שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא,
ד)4אהרן בכלל. מיותרת לכאורה "אליך" תיבת ג) .

כתית גו' בתחלהxe`nl"שמן ה) "להאיר". ולא – "

" ואחרֿכך "למאור" למטהxpנאמר שהוא תמיד",
הנר אור מקור הראשון5ממאור, שבפסוק השינוי ו) .

עד "מערב השני ובפסוק תמיד", נר "להעלות נאמר
"להדליק"6בוקר" ולא "להעלות" ז) .7.

מזבח על הציווי נאמר שבה – הפרשה בסיום גם
השאלה8הקטורת ידועה צריך9– הציווי היה לכאורה :

כל על הציווי עם ביחד תרומה בפרשת קודם לבוא
(כולל המשכן )?10החיצוןgafnכלי

בפרשת נאמר הפנימי מזבח על שהציווי כיון גם:
ו תצוה, לזהmeiqaואתה שיש מסתבר הרי הפרשה,

הכלל כידוע הפרשה, תחלת עם מיוחדת 11שייכות

בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן שנעוץ

חכמינו· דברי בהקדים יובן זה בכל הביאור .

הפרשה12ז"ל שזוהי חידוש, ישנו תצוה שבפרשת ,

משה משנולד בתורה שמו13היחידה מוזכר לא שבה
רבינו משה שמשה14של כיון הוא, עלֿזה והטעם ,

כתבת" אשר מספרך נא "מחני חכם15אמר ו"קללת
באה" היא תנאי על בפרשה16אפילו הדבר נתקיים –

זו.
הם ותורה שמשה כיון לומר, יש בדבר החידוש

ז"ל חכמינו כמאמר אחד, על17דבר "נקראת שתורה
שכתוב כמו עליה", נפשו ש"נתן כיון "זכרו18שמו"
אמת" ותורתו אמת ו"משה עבדי", משה ולכן19תורת ;

לפרסם מצוה (עלֿדרך בתורה הקב"ה זאת מפרסם
מצוה בכל20עושי מוזכר משה של ששמו עלֿידיֿזה (

גו'" משה אל ה' ("וידבר וציווי ענין ובכל פרשה
שלמה שבפרשה גדול חידוש זה הרי לכן בזה). וכיוצא
את לקיים כדי – כנ"ל והטעם שמו, יוזכר לא (תצוה)

נא". ה"מחני

של שמו מוזכר שלא שזה נראה, שטחי במבט
– לומר יש אבל למעליותא. ענין אינו רבינו, משה
הטוב, עצם (שהוא הקב"ה שעושה מה שכל ובפרט

להטיב הטוב הטוב,21ומטבע שלימות בודאי הוא (

(ובנוגע בתורה שמסופר דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
epiaxל dyn(22"נא "מחני משה בקשת (קיום זה שגם –

כֿכא.1) כז,
היהודים2) וקבל ד"ה פרשתנו. ריש הק' ואוה"ח יקר כלי ראה

קונטרסים (סה"מ ספ"א תרפ"ט הבית תורת זאת קיג). (ע' פ"ג תרפ"ז
תתפה). ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר תצוה ואתה רד"ה .(78 ע' ח"א
כו', נוכחיות שני תצוה ואתה "מהו שם: יקר בכלי .(156 (ע' תש"ד
ואתה לומר הוצרך "למה ובאוה"ח: כו'". מיותרת כולה ואתה מלת גם

מדבר". הי' שעמו אחר
שם.3) הבית תורת זאת ד"ה
ד.4) קיא, פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. העת"ר. תצוה ואתה רד"ה א'תקמא). (ע' פרשתנו ריש אוה"ת
תש"ד.5) תצוה ואתה רד"ה
ס"ע6) א'תקמא. ע' – שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש אלשיך

א'תקמד).
שם.7) הבית תורת זאת ד"ה ראה
ואילך.8) א ל,
פרשתנו.9) סוף ועוד ספורנו רמב"ן,
ואילך.10) א כז, תרומה
מ"ז.11) פ"א יצירה ספר

חדש12) בזהר וכ"ה פרשתנו. ריש הטורים בעל עה"ת. הרא"ש פי'
וראה לב. לב, תשא ובחיי בעה"ת רבותינו ג). (ס, בתחלתו שה"ש

א. רמו, זח"ג
בחצע"ג13) הוסיפו (ועד"ז הרא"ש פי' – תורה" משנה "עד

.675 ע' ח"ב לקו"ש וראה שם). בבעה"ט
פרשתנ14) ריש עינים (מאור בספרים מהמבואר שזהוולהעיר ו),

להסתלקות רבינו) משה של שמו בה נתפרש (שלא תצוה בפ' הרמז
לקו"ש וראה תצוה). ל)פ' ב(סמיכות חל השנים (שברוב אדר בז' משה

ואילך. 264 ע' חכ"ו ואילך. 342 ע' חט"ז
לב.15) לב, תשא
סע"א.16) יא, מכות
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא
שם.18) ושמו"ר במכילתא הובא – כב ג, מלאכי
ותורתו19) משה א) (עד, ובב"ב יא. קרח בתנחומא הגירסא כ"ה

ועוד. כ. פי"ח, בבמדב"ר וכ"ה אמת.
סתקפ"א.20) ח"א הרשב"א משו"ת סי"ג, סרמ"ט יו"ד רמ"א

.276 ע' חכ"ב בלקו"ש הנסמן וראה סקכ"ג. סקנ"ד או"ח מג"א
שומר21) פ"ד. שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי שער המלך עמק

ועוד. סי"ד. ב' ויכוח אמונים
קכג,22) (ב"ב הכתוב דיבר לא (להבדיל) בהמה בגנות אפילו והרי

א). ג, פסחים וראה א.

wlnr jl dyr xy` z` xekf

È„ÈŒÏÚÂּבאים ּכזה, ּבאפן אּלּו ענינים ּבכל העבֹודה ¿«¿≈ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ
עמלק זכר את אמחה ּדמחה לענין מּמׁש ּתמחה47ּבקרֹוב מחה עלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מּדרא יֹונתן ּכתרּגּום ּדֹור, מּדֹור ּבעמלק לה' מלחמה ׁשל ּובאפן עמלק, זכר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאת
יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּדאתי, ּדעלמא ּומּדרא ּדמׁשיחא ּומּדרא ּדין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָּדעלמא

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה זה וכל לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָויגאלנּו

1

2

3

4

5

יד.)47 יז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂלגבי הן בהרחבה לעיל האמורים ¿«¿≈»¬»¿»ƒ¿»ƒ≈
ענייני כל ובהנהגת התורה ובלימוד התפילה בעבודת עצמו עם האדם עבודת

סביבתו על האדם של ההשפעה לגבי והן ה' רצון פי על Êk‰,הגוף ÔÙ‡a¿…∆»∆
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓc ÔÈ�ÚÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈ‡a47 »ƒ¿»«»»ƒ¿»¿»…∆¿∆∆≈∆¬»≈

את ימחה שהקדושֿברוךֿהוא

וזאת עמלק ÁÓ‰זכר È„ÈŒÏÚ«¿≈»…
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzעל ƒ¿∆∆≈∆¬»≈

והמעלה האדם, עבודת ידי

על עמלק מחיית של המיוחדת

("מחה הקדושֿברוךֿהוא ידי

- היא ÏLאמחה") ÔÙ‡·e¿…∆∆

Ô˙�BÈ Ìeb¯˙k ,¯Bc ¯BcÓ ˜ÏÓÚa '‰Ï ‰ÓÁÏÓזה פסוק על ƒ¿»»««¬»≈ƒ¿«¿»»
בשלח ÔÈcבפרשת ‡ÓÏÚc ‡¯cÓהזה בעולם העכשווי cÓe¯‡מהדור ƒ»»¿»¿»≈ƒ»»
‡ÁÈLÓcמשיח של È˙‡cומדורו ‡ÓÏÚc ‡¯cÓeהעולם של ומדורו ƒ¿ƒ»ƒ»»¿»¿»¿»ƒ

˜eiÓÓB˙הבא, e�ÎÈÏBÈÂ e�Ï‡‚ÈÂ ‡B·È ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
‰¯‰Óa ‰Ê ÏÎÂ ,e�ˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»∆ƒ¿≈»

.LnÓ e�ÈÓÈa¿»≈«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dxenz(iriax meil)

dleríéøãôezepaxwd lk ly [mialg-]ïéáéø÷nLiab lr mze` §¨¦¤©§¦¦
dkxrndLîMä àBaî,dngd zriwy xg`l -åmdïéìkòúî ¦©¤¤§¦§©§¦

[mitxyp-].Blek äìélä ìk ïéëìBäåla`áø÷éì ïkøcL íéøác §§¦¨©©§¨§¨¦¤©§¨¦§©
õîBwä ïBâk ,íBiaeäðBáläzegpnd lyíéëñð úçðîezxhweny ©§©¤©§¨¦§©§¨¦
oipn ,lilk dlekLîMä àBaî ïìònL.dlild lk milkrzn mde ¤©£¨¦©¤¤

:myxtl ick `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd'LîMä àBaî'¦©¤¤
Czòc à÷ìñdkxrnd lr mikqp zgpne dpeale unew milrny ©§¨©§¨

,dngd zriwy xg`l.eäðéð 'íBia áø÷éì ïkøcL íéøác' úøîàäå§¨¨§©§¨¦¤©§¨¦§©©¦§
àlàmze` milrny `id `ziixad zpeek gxkdaLîMä àa íò ¤¨¦Ÿ©¤¤

:dl`y mewn lkne ,mei ceranïépî äìélä ìk ïéëìBäå ïéìkòúnL¤¦§©§¦§§¦¨©©§¨¦©¦
mikiynnn md meia gafnd lr melrdy xg`ly epcnl okidn -
.meia mzxhwd xnbzy jixv oi`e ,dlild lk jyna lkrzdl

:`ziixad daiyneäaéø ,'äìBòä úøBz úàæ' øîBì ãeîìzaezkd ©§©Ÿ©¨¨¦¨
.dlila mb zeyridl leki mzxhwd xnby ,meia mpnfy mixac s`

:zncewd dziiyew z` `xnbd dwiqnàäéî éðz÷zaxwd onfy ¨¨¥¦¨
íéëñð`weec `ed,íBiamdy zncewd `ziixaa epipyy itk `le §¨¦©

:`xnbd zvxzn .dlila mb miaxw,àéL÷ àì ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨Ÿ©§¨
y meynïàkdf oi` ,dlila mikqp dxiyknd dpey`xd `ziixaa - ¨

oiprl `l`,Lc÷éìxg`l wx sebd zyecwa miycwzn mikqpdy ¦§©
,cala minc zyecw `l` mda oi` okl mcewe ,zxy ilka mzpizp

xy ilky epcnl 'mdikqpe mzgpn'ne.dlila mb mikqpd z` ycwn z
eli`eïàk`l` epi` mikqp onfy da epipyy dipyd `ziixaa - ¨

oiprl xaecn ,meia,áø÷éì`le meia `weec dxiyk mzaxwdy ¦§©
.dlila

:df uexiz lr digc d`ian `xnbdàáø déì øîà,`ng xa inxl ¨©¥¨¨
`ldéLã÷ Lc÷éî éàmby gxkda dlilaéáøwéî éáeø÷[miaxw-] ¦¦§©¨§¦¨¥¦©§¦

.dlilaàéðz àäå,`ziixaa epipy ixdy -ìk ,ììkä äæxac §¨©§¨¤©§¨¨
ïéà ,íBia áøwädyrpLBã÷zxy ilk ici lr sebd zyecwaàlà ©¨¥©¥¨¤¨

ìëå .íBiaxac,äìéla áøwädyrpLBã÷`weec.äìélaxac lke ©§¨©¨¥©©§¨¨©©§¨
axwd,äìéla ïéa íBia ïéadyrp.äìéla ïéa íBia ïéa LBã÷ixd ¥©¥©©§¨¨¥©¥©©§¨

m`e ,ezaxwdl ie`xd onfa `l` zxy ilka ycwzn xac mey oi`y
epi` mzaxwd onfy s` dlila miycwzn mikqpy xnel okzi `l ok

.meia `l`
:`ziixad ixac z` dibdl yiy wiqn sqei ax ef `iyew meynàlà¤¨

éîñ ,óñBé áø øîà[wegnl yi-]àúéðúî àäî 'íéëñð úçðî'- ¨©©¥§¦¦§©§¨¦¥¨©§¦¨
qexbl oi`e ,meia mpnfy mixacd md dn zhxtnd lirl `ziixadn

.'dpeale unew oebk' wx `l` da
ixaca dibdl jxev oi` ditly zxg` dhiy d`ian `xnbd

:`ziixad÷éìñ ék[dlryk-]éîéc áø,l`xyi ux`l laan ¦§¦©¦¦
déçkLà[el `vn-]øîà÷å áéúéc äéîøé áøì[xn`e ayiy-] ©§§¥§©¦§§¨§¨¦§¨¨©

çáfä íò íéàaä íéëñðì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaøc déîMîzgpna ¦§¥§©¦§ª©¤¥¦¦©¦¦§¨¦©¨¦¦©¤©
,gafd zhigy ici lr miycwzne mikqpLe envr gafk mpicïéà ¤¥

øîBì ãeîìz ,íBia àlà ïéáéø÷zekeqd bg zepaxw zyxt seqa §¥¦¤¨©©§©
(hl hk xacna),mkizacpe mkixcPn cal ,mkicrFnA 'dl EUrY dN`'¥¤©£©§£¥¤§©¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤

mkizgpnlE mkizlrlìe íëékñðìe.'íëéîìLminly aezkd yiwd §ŸŸ¥¤§¦§Ÿ¥¤§¦§¥¤§©§¥¤
,mnr mi`ad mikqplíéîìM äî`weec miaxwíBia,dlila `le ©§¨¦©

óàdíéëñðmiaxw mdly`weecíBialkl oicd `ede .dlila `le ©§¨¦©
itl ,envr gafd onfk meia `ed dpnfy ,gafd mr d`ad mikqp zgpn

.sebd zyecwa ozycwn gafd zhigyy
nyykeef `xnin inic ax ràzøbéà áéúëc äéçkLà éà ,øîà̈©¦©§©¥§¨¦¦©§¨

óñBé áøì déì éçìLiziid zexbi` azeky mc` `ven iziid eli` - §©¦¥§©¥
,laaa sqei axl zxb` gley
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יג

.`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zgiyn .c"qa

מאידית תרגום

בתחלת‡ המנורה הדלקת על לציווי בנוגע .

אליך1פרשתנו ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה –
"באוהל תמיד", נר להעלות למאור כתית זך זית שמן
כמה ישנם – בוקר" עד מערב גו' אותו יערוך גו' מועד
האדם: בעבודת הענין לביאור בנוגע ובפרט דיוקים,

" רגיל) (בלתי הלשון (ולאdz`eא) תצוה"
כמו בזה וכיוצא ישראל" בני את "צו או "תצוה",

בתורה) הציוויים בשאר מזה2שכתוב שמשמע עד ,

יצוה" עצמו משה3ש"משה אל – אליך" "ויקחו ב) .

עלֿידי היתה המנורה שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא,
ד)4אהרן בכלל. מיותרת לכאורה "אליך" תיבת ג) .

כתית גו' בתחלהxe`nl"שמן ה) "להאיר". ולא – "

" ואחרֿכך "למאור" למטהxpנאמר שהוא תמיד",
הנר אור מקור הראשון5ממאור, שבפסוק השינוי ו) .

עד "מערב השני ובפסוק תמיד", נר "להעלות נאמר
"להדליק"6בוקר" ולא "להעלות" ז) .7.

מזבח על הציווי נאמר שבה – הפרשה בסיום גם
השאלה8הקטורת ידועה צריך9– הציווי היה לכאורה :

כל על הציווי עם ביחד תרומה בפרשת קודם לבוא
(כולל המשכן )?10החיצוןgafnכלי

בפרשת נאמר הפנימי מזבח על שהציווי כיון גם:
ו תצוה, לזהmeiqaואתה שיש מסתבר הרי הפרשה,

הכלל כידוע הפרשה, תחלת עם מיוחדת 11שייכות

בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן שנעוץ

חכמינו· דברי בהקדים יובן זה בכל הביאור .

הפרשה12ז"ל שזוהי חידוש, ישנו תצוה שבפרשת ,

משה משנולד בתורה שמו13היחידה מוזכר לא שבה
רבינו משה שמשה14של כיון הוא, עלֿזה והטעם ,

כתבת" אשר מספרך נא "מחני חכם15אמר ו"קללת
באה" היא תנאי על בפרשה16אפילו הדבר נתקיים –

זו.
הם ותורה שמשה כיון לומר, יש בדבר החידוש

ז"ל חכמינו כמאמר אחד, על17דבר "נקראת שתורה
שכתוב כמו עליה", נפשו ש"נתן כיון "זכרו18שמו"
אמת" ותורתו אמת ו"משה עבדי", משה ולכן19תורת ;

לפרסם מצוה (עלֿדרך בתורה הקב"ה זאת מפרסם
מצוה בכל20עושי מוזכר משה של ששמו עלֿידיֿזה (

גו'" משה אל ה' ("וידבר וציווי ענין ובכל פרשה
שלמה שבפרשה גדול חידוש זה הרי לכן בזה). וכיוצא
את לקיים כדי – כנ"ל והטעם שמו, יוזכר לא (תצוה)

נא". ה"מחני

של שמו מוזכר שלא שזה נראה, שטחי במבט
– לומר יש אבל למעליותא. ענין אינו רבינו, משה
הטוב, עצם (שהוא הקב"ה שעושה מה שכל ובפרט

להטיב הטוב הטוב,21ומטבע שלימות בודאי הוא (

(ובנוגע בתורה שמסופר דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
epiaxל dyn(22"נא "מחני משה בקשת (קיום זה שגם –

כֿכא.1) כז,
היהודים2) וקבל ד"ה פרשתנו. ריש הק' ואוה"ח יקר כלי ראה

קונטרסים (סה"מ ספ"א תרפ"ט הבית תורת זאת קיג). (ע' פ"ג תרפ"ז
תתפה). ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר תצוה ואתה רד"ה .(78 ע' ח"א
כו', נוכחיות שני תצוה ואתה "מהו שם: יקר בכלי .(156 (ע' תש"ד
ואתה לומר הוצרך "למה ובאוה"ח: כו'". מיותרת כולה ואתה מלת גם

מדבר". הי' שעמו אחר
שם.3) הבית תורת זאת ד"ה
ד.4) קיא, פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. העת"ר. תצוה ואתה רד"ה א'תקמא). (ע' פרשתנו ריש אוה"ת
תש"ד.5) תצוה ואתה רד"ה
ס"ע6) א'תקמא. ע' – שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש אלשיך

א'תקמד).
שם.7) הבית תורת זאת ד"ה ראה
ואילך.8) א ל,
פרשתנו.9) סוף ועוד ספורנו רמב"ן,
ואילך.10) א כז, תרומה
מ"ז.11) פ"א יצירה ספר

חדש12) בזהר וכ"ה פרשתנו. ריש הטורים בעל עה"ת. הרא"ש פי'
וראה לב. לב, תשא ובחיי בעה"ת רבותינו ג). (ס, בתחלתו שה"ש

א. רמו, זח"ג
בחצע"ג13) הוסיפו (ועד"ז הרא"ש פי' – תורה" משנה "עד

.675 ע' ח"ב לקו"ש וראה שם). בבעה"ט
פרשתנ14) ריש עינים (מאור בספרים מהמבואר שזהוולהעיר ו),

להסתלקות רבינו) משה של שמו בה נתפרש (שלא תצוה בפ' הרמז
לקו"ש וראה תצוה). ל)פ' ב(סמיכות חל השנים (שברוב אדר בז' משה

ואילך. 264 ע' חכ"ו ואילך. 342 ע' חט"ז
לב.15) לב, תשא
סע"א.16) יא, מכות
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא
שם.18) ושמו"ר במכילתא הובא – כב ג, מלאכי
ותורתו19) משה א) (עד, ובב"ב יא. קרח בתנחומא הגירסא כ"ה

ועוד. כ. פי"ח, בבמדב"ר וכ"ה אמת.
סתקפ"א.20) ח"א הרשב"א משו"ת סי"ג, סרמ"ט יו"ד רמ"א

.276 ע' חכ"ב בלקו"ש הנסמן וראה סקכ"ג. סקנ"ד או"ח מג"א
שומר21) פ"ד. שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי שער המלך עמק

ועוד. סי"ד. ב' ויכוח אמונים
קכג,22) (ב"ב הכתוב דיבר לא (להבדיל) בהמה בגנות אפילו והרי

א). ג, פסחים וראה א.

wlnr jl dyr xy` z` xekf

È„ÈŒÏÚÂּבאים ּכזה, ּבאפן אּלּו ענינים ּבכל העבֹודה ¿«¿≈ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ
עמלק זכר את אמחה ּדמחה לענין מּמׁש ּתמחה47ּבקרֹוב מחה עלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מּדרא יֹונתן ּכתרּגּום ּדֹור, מּדֹור ּבעמלק לה' מלחמה ׁשל ּובאפן עמלק, זכר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאת
יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּדאתי, ּדעלמא ּומּדרא ּדמׁשיחא ּומּדרא ּדין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָּדעלמא

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה זה וכל לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָויגאלנּו
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מעלה מבטא תצוה) בפרשת שמו איֿהזכרת עלֿידי
נעלית ושלימות מעלה – ואדרבה במשה, .23ושלימות

משה של ששמו אףֿעלֿפי גופא: מהפרשה כמובן
פסוקים ריבוי בפרשה ישנם בפירוש, מוזכר אינו

אליו ומתייחסים משה אודות מזו:24המדברים יתירה .
כל תוכן את (המבטא הפרשה ושם הפרשה כל התחלת

" – devzהפרשה) dz`e"25מתייחס – "תצוה") (או
שאר מכל מתחלקת זו פרשה ואדרבה: למשה. דוקא

והמלה הפרשה, ששם בכך בתורה dpey`xdהפרשיות

("ואתה") הפרשה למשה26של !27מתייחסת

בזה‚ והביאור .23:

על קאי – האדם,mvr"אתה" אדם, של מציאותו
המתבטאת מהדרגה יותר ועמוק נעלה שהוא כפי
זהו מציאותו, עצם אינו אדם של שמו שמו: עלֿידי
להזולת שנוגע האדם, מציאות עצם על נוסף תואר
עלֿידי זה הרי לו, לקרוא יוכל אחר שאדם (בכדי
לשם. צריך אינו כשלעצמו האדם מהֿשאיןֿכן שמו),

השם וקריאת נתינת קודם שגם בפשטות, וכנראה
לאויר שיצא (כפי מציאותו עצם ישנה הרי –

השם,28העולם) ומהות בתוכן גם מובן ועלֿדרךֿזה .
האדם על נוסף כדבר זה הרי השם, נתינת לאחרי שגם

עצמו.

שעלֿ הנשמה, שרש עם קשור שהשם ואףֿעלֿפי
הנשמה משרש החיּות נמשכת השם אותיות 29ידי

הר – בגוף המלובשת "מקשרבנשמה שהשם רק זה י
בגוף בואה קודם עצמה "הנשמה אבל בגוף", הנשמה

כלל" בשם נקראת כפי30אינה גם מזו: ויתירה ,

הרי – השם) קריאת (ולאחרי בגוף נמצאת שהנשמה
כו' שלה ותוארים השמות מכל נעלית הנשמה עצם

(ש)נקראו שמות מה"חמשה גם ,dl"31(למעלה

לומר32להנשמה ויש נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה), –
"חלק היא יהודי) (של שהנשמה מזה גם למעלה –

ממש" (– מזו (ויתירה ממעל דאףֿעלֿפי33אלוקה ,

בכולו" תופס אתה בחלקו תופס כשאתה ,34ש"העצם

(ה"אתה" יתברך ומהותו דעצמותו העצם בכל עד
וצריכים "חלק", נקרא זה הרי אףֿעלֿפיֿכן האמיתי),

xe`iae yexit,(התורה (בפנימיות שבעלֿפה בתורה
בכולו". "תופס שזהו

– נשמתו) (של יהודי של ה"אתה" מהֿשאיןֿכן
יתברך דעצמותו ה"אתה" עם אחד דבר שהוא כפי

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא הוא35("ישראל – (

ממעל (אלוקה מ"חלק גם ותוארים, משמות נעלה
ממש)".

פרשתנו בריש ל"ואתה" בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
רבינו: משה על שקאי

"מן שם (על משה דשם העילוי על הבט מבלי
משיתיהו" ("תורת36המים תורה עם קשור שהוא כפי ,(

אמת18משה" "משה – מהתורה גם ולמעלה (ורק37),
אמת" ותורתו ד"עשרה19אחרֿכך) גם ועלֿדרךֿזה ,

למשה" (ש)נקראו קודם38שמות עוד מהם (כמה
משה שם דעשרה39קריאת והמעלה השלימות עם ,(

קודש" יהיה רק40("העשירי זה הרי – (myדבר שהוא ,

ששם בזה יותר עוד [וכמודגש מציאותו עצם על נוסף
לו ניתן פרעהמשה בת עלֿידי (א) (ולא36בפשטות
הוריו ירחים"41עלֿידי "שלשה לאחרי רק ו(ב) ,(42.[

" עצמותך"dz`eדוקא "מהות על מורה דמשה,43"
השמות, ומכל (משה) משמו למעלה שהוא כפי
שנקרא ברוךֿהוא איןֿסוף "עצמות עם שמתקשר

"אתה"44אתה" לומר שייך יתברך עצמותו על (שדוקא
לאמיתו שלו45באמת השמות מכל למעלה שהוא כפי ,(

וגילויים). הארות עם (שקשורים

ואילך.23) 174 ע' חכ"א .351 ע' חט"ז לקו"ש ראה – לקמן בהבא
271 ע' ואילך. 257 ע' ח"א תשמ"ט השיחות ס' ואילך. 204 ע' חכ"ו

ועוד. ואילך. ס"ג תש"נ תרומה ש"פ משיחת קונטרס ואילך.
דמשה24) שמי' למיכתב הו"ל שם: חדש זהר dlneראה dln lka

`cewite `cewit lkae."תמן
הנסמן25) ראה ובכ"מ. שם וז"ח בזח"ג זו פרשה נקראת כן

.9 הערה 342 ע' חט"ז בלקו"ש
אינה26) "משה" תיבת – משה וילך ופ' משה ויקהל בפ' וגם
בפרשתנו.dpey`xdתיבה "ואתה" כמו הפרשה, של

ע'27) חט"ז לקו"ש ראה – ועוד "נשא" תשא", "כי פ' משא"כ
.11 הערה 343

ידוע28) שהי' באלו וגם בפועל, קריאתו לפני שמו ידוע באם גם
לידתם. לפני שמם

(ראה29) נבואה ע"ד – השם קריאת בעת ההורים מכוונים שאליו
ספ"ד). ש"א עמה"מ בסופו. מרז"ל ש' כג. הקדמה הגלגולים ש'

ג.30) מא, בהר לקו"ת
ט.31) פי"ד, ב"ר

וש"נ.32) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
רפ"ב.33) תניא
וש"נ.34) סקט"ז. בהוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
א.35) עג, זח"ג ראה
י.36) ב, שמות
הוא37) ש"משה" מובן שמזה "אמת", לפני משה שמקדים

אמת. מדרגת גם למעלה
ובכ"מ.38) א. יג, מגילה וראה ג. פ"א, ויק"ר
ובכ"מ.39) א. יב, סוטה וראה פמ"ח. פדר"א ראה
לב.40) כז, בחוקותי
קכא.41) רמז שמות יל"ש ראה
ב.42) ב, שמות
הנ"ל43) הבית תורת זאת ד"ה וראה .2 שבהערה יקר הכלי ל'

פי"א. (7 (הערה
שם.44) הנ"ל תורת זאת ד"ה
וש"נ.45) לה. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
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מוזכר אינו משה של ששמו שזה מובן, ועלֿפיֿזה
ענין מבטא – נא") "מחני דבריו (בקיום תצוה בפרשת

" – במשה יותר דמשה.dz`eעמוק העצם גילוי ,"

שמשה„ יוצא זה לפי להבין: צריך אמנם .ok`

יותר נעלה באופן – ואדרבה תצוה, בפרשת מוזכר
שלו העצם גילוי משה), שם עלֿידי שהוא (מכפי
נא" שה"מחני לומר ניתן כיצד כן אם ("ואתה").
(משה), דשמו ה"מחני" רק נתקיים התקיים:
(חסֿ משה של דענינו לא אבל שלו, החיצוניות

ענינו ועצם דעיקר לא – ואדרבה .46ושלום),

ד"אתה", התוכן ביאור העמקת עלֿידי זה ויובן
ה על (דמשה):mvrשמורה

(האדם) עליו מורה ש"אתה" הריenvrאףֿעלֿפי ,

מציאותו: גילוי – אחר בסגנון "תואר", בכלֿזאת זה
ביד עליו להצביע שאפשר באופן נוכח, לשון "אתה"

אתה). ואומר באצבעו (מראה

הרי – לאמיתתו העצם אודות מדברים כאשר אבל
לא לפומא "לבא רק לא גילוי, מגדר למעלה זה

(בלבו),47גליא" לעצמו מגילוי אפילו למעלה אלא ,

זה אין מורגש, ובלתי מתגלה בלתי הרי שעצם כיון
בגילוי לבוא) יכול (ואינו ביאור48בא או בלב, ברגש ,

בשכל שיהיה49והסברה גילוי שאיזה כיון בזה, וכיוצא
– העצם – "אתה" מהֿשאיןֿכן מסויים, ציור לו יש
בכח אין במילא (גילוי), ציור גדר מכל למעלה הוא
לבטא מסויים) ציור להם (שיש ואורות וכלים אותיות

זאת.

בהו' מרומז (ב"אתה") שהענין לומר, ויש
עלeד" שמורה הגם נוכח, בלשון לבד "אתה" אתה":

גילוי מציאות, עם בכלֿזאת קשור דמשה, העצם
שזה מוסיף, "אתה" תיבת לפני המוסיף הו' (נוכח);

" ד)"אתה": גילוי מ(גדר גם מרמזeלמעלה – אתה"
בא וממנו נוכח), (לשון מה"אתה" למעלה גם שיש

ה"אתה".

מהתיבה מובדל הו' הרי אחד מצד אחר: בסגנון
לאידך: וא"ו; ללא "אתה" לומר אפשר ("אתה"),
עד המלה, כל את משנה זה הרי "ואתה" נאמר כאשר

נעשה זו.y`xשהו' דמלה הראש התיבה,

ש"אתה" איך מגלה ד"ואתה" שהו' אומרת, זאת
גילוי מגדר למעלה באמת .50הוא

– נוכח לשון "ואתה", המלה כל הרי לאידך, אבל
נשאר אינו גילוי) מגדר (שלמעלה שהעצם כיון

באצבעו51בהעלם דמראה באופן בגילוי, בא אלא ,

גדר עם קשור שזה מפני לא אבל (ו)אתה; ואומר
שלמעלה עצם בהיותו אלא (וציור), ד)גילוי (והגבלה
גם שלימותו) (מצד זה מתבטא - והעלם מגילוי

.52בגילוי

") בהו' מרומז זה שענין לומר "אותeויש אתה"):
וא"ו" אות דא יע53אמת של שאות54קב(מדתו כיון ,(

היא למטה) עד מלמעלה שנמשך קו בצורת (שהיא ו'
הקצה, אל הקצה מן המבריח התיכון בריח בחינת
בלי למטה, גם נמשך זה כך למעלה שזה כפי בדיוק

.55שינויים

הם46) "אם אין", ש"ואם מפני הוא נא" "מחני משה דברי והרי
לפרש"י וכן ט), פמ"ז, (שמו"ר בתורתך" עושה אני מה (ח"ו) כלים
הייתי שלא עלי יאמרו שלא כולה, התורה מכל – מספרך נא "מחני

בנוגע רק לא הוא זה שכל רחמים", עליהם לבקש enylכדאי

ענינו. לכל בנוגע אלא משה, של (החיצוניות)
וראה47) ב. ט, תהלים מדרש א. ח, בראשית ז"ח – חז"ל ל'

א. צט, סנהדרין
ה"ה48) ממש "העצמי ושם, פשנ"ה. ח"ב תער"ב המשך ראה

כו'". והגילוי מהעלם למעלה
ממעל49) אלוקה מ"חלק גם למעלה הוא ש"אתה" נוסף טעם וזהו

צריכים שלזה dxaqdeממש", xe`iadבחלקו תופס כשאתה שהעצם
בשכל גילוי מגדר למעלה הוא ממש העצם משא"כ בכולו, תופס אתה

כו'.

(50" ע"ד כז,eוי"ל (תולדות ויתן" ויחזור "יתן שפירושו לך", יתן
על שמורה נתינה, – פירושו המוסיף) ו' (בלי "יתן" ובפרש"י): כח
בכל יסוד שהוא דאף דרגות), (התחלקות ומקבל נותן של מציאות
שמו"ר ח. סא, תהלים – ינצרוהו" מן ואמת "חסד זה (דבלי הבריאה
ואילו דרגות; חילוקי בפועל ה"ז ט), משפטים תנחומא ה. פל"א,
הנתינה (לאחרי ויתן" "יחזור של באופן נתינה על מורה "ויתן"
מרמז שזה ה"יתן", (ולמעלה) שלפני ענין שיש היינו הראשונה),

(וקבלה). נתינה מגדר למעלה שהוא ממקום בא (יתן) שהנתינה
וראה51) .48 הערה כנ"ל העלם, מגדר גם למעלה הוא שהרי

.245 ע' ח"ה לקו"ש
בשם52) גם נמשך זה שענין התיכוןdynוי"ל בריח להיותו כי ,

מובן ועפ"ז האדם. בשם גם בגילוי נמשך הו' הרי בפנים), (כדלקמן
ו הברית,הטעם בעת – (לבן ובפרסום ממש בפועל שם בנתינת העילוי

(להורים השם שידוע אף ברבים*), התורה קריאת בעת – ולבת
של השמחה הוא שאז בכלל, דלידה העילוי ועד"ז זה. לפני וכיו"ב)
וש"נ), ואילך. 398 ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש בארוכה (ראה הולדת יום
– (ואדרבה אמו במעי בעיבור גם בשלימותו הוא שהתינוק אף
בענין המעלה מפני ב), ל, נדה – כו' כולה התורה כל אותו מלמדין

כו'. הגילוי
גם ללידה, הסמוכה בקריה"ת היא השם נתינת – מנהגנו ולפי (*

וכיו"ב וחמישי .בשני

ויקרא.53) ר"פ זוהר
מטות54) לקו"ת ספי"ג. תניא ועוד. א. קסא, סע"א. קלט, זח"א

כט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה ע"ב. ריש ה, ואתחנן ואילך. סע"ג פג,
ובכ"מ. ואילך. ד

בחמשה* שנכתב (כפי מלא דיעקוב שהמילוי מה י"ל ועפ"ז
ויבשר שיבוא ערבון אליהו של משמו אות נטל שיעקב "לפי מקומות),
שלימות תהי' בגאולה כי – מב) כו, בחוקותי (פרש"י בניו" גאולת

העצם .dhnlגילוי

כד), מז, ויגש – הכתוב (ל' לפרעה והחמישית בחי' כנגד וי"ל (*
אבי"ע עולמות מד' .שלמעלה

גדול55) ראשה הרי ישר), קו גם שהוא (אף פשוטה נו"ן משא"כ
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מוזכר אינו משה של ששמו שזה מובן, ועלֿפיֿזה
ענין מבטא – נא") "מחני דבריו (בקיום תצוה בפרשת

" – במשה יותר דמשה.dz`eעמוק העצם גילוי ,"

שמשה„ יוצא זה לפי להבין: צריך אמנם .ok`

יותר נעלה באופן – ואדרבה תצוה, בפרשת מוזכר
שלו העצם גילוי משה), שם עלֿידי שהוא (מכפי
נא" שה"מחני לומר ניתן כיצד כן אם ("ואתה").
(משה), דשמו ה"מחני" רק נתקיים התקיים:
(חסֿ משה של דענינו לא אבל שלו, החיצוניות

ענינו ועצם דעיקר לא – ואדרבה .46ושלום),

ד"אתה", התוכן ביאור העמקת עלֿידי זה ויובן
ה על (דמשה):mvrשמורה

(האדם) עליו מורה ש"אתה" הריenvrאףֿעלֿפי ,

מציאותו: גילוי – אחר בסגנון "תואר", בכלֿזאת זה
ביד עליו להצביע שאפשר באופן נוכח, לשון "אתה"

אתה). ואומר באצבעו (מראה

הרי – לאמיתתו העצם אודות מדברים כאשר אבל
לא לפומא "לבא רק לא גילוי, מגדר למעלה זה

(בלבו),47גליא" לעצמו מגילוי אפילו למעלה אלא ,

זה אין מורגש, ובלתי מתגלה בלתי הרי שעצם כיון
בגילוי לבוא) יכול (ואינו ביאור48בא או בלב, ברגש ,

בשכל שיהיה49והסברה גילוי שאיזה כיון בזה, וכיוצא
– העצם – "אתה" מהֿשאיןֿכן מסויים, ציור לו יש
בכח אין במילא (גילוי), ציור גדר מכל למעלה הוא
לבטא מסויים) ציור להם (שיש ואורות וכלים אותיות

זאת.

בהו' מרומז (ב"אתה") שהענין לומר, ויש
עלeד" שמורה הגם נוכח, בלשון לבד "אתה" אתה":

גילוי מציאות, עם בכלֿזאת קשור דמשה, העצם
שזה מוסיף, "אתה" תיבת לפני המוסיף הו' (נוכח);

" ד)"אתה": גילוי מ(גדר גם מרמזeלמעלה – אתה"
בא וממנו נוכח), (לשון מה"אתה" למעלה גם שיש

ה"אתה".

מהתיבה מובדל הו' הרי אחד מצד אחר: בסגנון
לאידך: וא"ו; ללא "אתה" לומר אפשר ("אתה"),
עד המלה, כל את משנה זה הרי "ואתה" נאמר כאשר

נעשה זו.y`xשהו' דמלה הראש התיבה,

ש"אתה" איך מגלה ד"ואתה" שהו' אומרת, זאת
גילוי מגדר למעלה באמת .50הוא

– נוכח לשון "ואתה", המלה כל הרי לאידך, אבל
נשאר אינו גילוי) מגדר (שלמעלה שהעצם כיון

באצבעו51בהעלם דמראה באופן בגילוי, בא אלא ,

גדר עם קשור שזה מפני לא אבל (ו)אתה; ואומר
שלמעלה עצם בהיותו אלא (וציור), ד)גילוי (והגבלה
גם שלימותו) (מצד זה מתבטא - והעלם מגילוי

.52בגילוי

") בהו' מרומז זה שענין לומר "אותeויש אתה"):
וא"ו" אות דא יע53אמת של שאות54קב(מדתו כיון ,(

היא למטה) עד מלמעלה שנמשך קו בצורת (שהיא ו'
הקצה, אל הקצה מן המבריח התיכון בריח בחינת
בלי למטה, גם נמשך זה כך למעלה שזה כפי בדיוק

.55שינויים

הם46) "אם אין", ש"ואם מפני הוא נא" "מחני משה דברי והרי
לפרש"י וכן ט), פמ"ז, (שמו"ר בתורתך" עושה אני מה (ח"ו) כלים
הייתי שלא עלי יאמרו שלא כולה, התורה מכל – מספרך נא "מחני

בנוגע רק לא הוא זה שכל רחמים", עליהם לבקש enylכדאי

ענינו. לכל בנוגע אלא משה, של (החיצוניות)
וראה47) ב. ט, תהלים מדרש א. ח, בראשית ז"ח – חז"ל ל'

א. צט, סנהדרין
ה"ה48) ממש "העצמי ושם, פשנ"ה. ח"ב תער"ב המשך ראה

כו'". והגילוי מהעלם למעלה
ממעל49) אלוקה מ"חלק גם למעלה הוא ש"אתה" נוסף טעם וזהו

צריכים שלזה dxaqdeממש", xe`iadבחלקו תופס כשאתה שהעצם
בשכל גילוי מגדר למעלה הוא ממש העצם משא"כ בכולו, תופס אתה

כו'.

(50" ע"ד כז,eוי"ל (תולדות ויתן" ויחזור "יתן שפירושו לך", יתן
על שמורה נתינה, – פירושו המוסיף) ו' (בלי "יתן" ובפרש"י): כח
בכל יסוד שהוא דאף דרגות), (התחלקות ומקבל נותן של מציאות
שמו"ר ח. סא, תהלים – ינצרוהו" מן ואמת "חסד זה (דבלי הבריאה
ואילו דרגות; חילוקי בפועל ה"ז ט), משפטים תנחומא ה. פל"א,
הנתינה (לאחרי ויתן" "יחזור של באופן נתינה על מורה "ויתן"
מרמז שזה ה"יתן", (ולמעלה) שלפני ענין שיש היינו הראשונה),

(וקבלה). נתינה מגדר למעלה שהוא ממקום בא (יתן) שהנתינה
וראה51) .48 הערה כנ"ל העלם, מגדר גם למעלה הוא שהרי

.245 ע' ח"ה לקו"ש
בשם52) גם נמשך זה שענין התיכוןdynוי"ל בריח להיותו כי ,

מובן ועפ"ז האדם. בשם גם בגילוי נמשך הו' הרי בפנים), (כדלקמן
ו הברית,הטעם בעת – (לבן ובפרסום ממש בפועל שם בנתינת העילוי

(להורים השם שידוע אף ברבים*), התורה קריאת בעת – ולבת
של השמחה הוא שאז בכלל, דלידה העילוי ועד"ז זה. לפני וכיו"ב)
וש"נ), ואילך. 398 ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש בארוכה (ראה הולדת יום
– (ואדרבה אמו במעי בעיבור גם בשלימותו הוא שהתינוק אף
בענין המעלה מפני ב), ל, נדה – כו' כולה התורה כל אותו מלמדין

כו'. הגילוי
גם ללידה, הסמוכה בקריה"ת היא השם נתינת – מנהגנו ולפי (*

וכיו"ב וחמישי .בשני

ויקרא.53) ר"פ זוהר
מטות54) לקו"ת ספי"ג. תניא ועוד. א. קסא, סע"א. קלט, זח"א

כט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה ע"ב. ריש ה, ואתחנן ואילך. סע"ג פג,
ובכ"מ. ואילך. ד

בחמשה* שנכתב (כפי מלא דיעקוב שהמילוי מה י"ל ועפ"ז
ויבשר שיבוא ערבון אליהו של משמו אות נטל שיעקב "לפי מקומות),
שלימות תהי' בגאולה כי – מב) כו, בחוקותי (פרש"י בניו" גאולת

העצם .dhnlגילוי

כד), מז, ויגש – הכתוב (ל' לפרעה והחמישית בחי' כנגד וי"ל (*
אבי"ע עולמות מד' .שלמעלה

גדול55) ראשה הרי ישר), קו גם שהוא (אף פשוטה נו"ן משא"כ
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בפרשת‰ ה"מחני" נתקיים איך מובן עלֿפיֿזה .

ועצם משה, אודות מדובר ששם אףֿעלֿפי תצוה
אףֿעלֿ ש"ואתה", כיון – ("ואתה") משה של המהות
דמשה העצם גילוי זה הרי משה, על שקאי פי

" בחינת גילוי, מגדר למעליותא,ipgnשלמעלה נא"
בהיותו וגילוי, שם דכל מגדרdlrnlהמחיה לגמרי ְִָ

בעצמו. העצם רק "אתה"), – העצם מגילוי (גם גילוי
למטה ומתגלה נמשך הוא כך למעלה שהוא –56וכפי

וגו'" ישראל בני את "תצוה שה"ואתה" וכפי "ואתה",
ושאר ו) סעיף (כדלקמן המנורה הדלקת אודות

בפרשה. הציוויים
עלֿידי דוקא בא (ד"ואתה") זה שענין ולהוסיף,
– אין ("ואם העגל דחטא הירידה בגלל משה בקשת

גו'" נא המדובר15מחני עלֿדרך שזהו לומר ויש .(

נפשותיכם"57לעיל על ב"לכפר למעליותא 58הענין

ש"עובר כך על שבא – השקל) מחצית נתינת (עלֿידי
הפקודים" לגמרי59על שלמעלה כפרה – העגל) (חטא

הפקודים" על "עובר זהו – ואדרבה החטא, על מכפרה
"מחני עלֿדרך ציווי, של ענין מכל למעלה למעליותא,

משם). שלמעלה העצם (גילוי למעליותא נא"

Âבהמשך בציווי הדיוקים יובנו הנ"ל עלֿפי .

הכתוב.
כללות את מבטאת המנורה שהדלקת ובהקדים,
ושכנתי מקדש לי ה"ועשו (בעשיית האדם עבודת

אדם"60בתוכם" נשמת ה' ה"נר את להדליק עם61),
אור" ותורה מצוה הנשמה62"נר תאיר ועלֿידיֿזה ,

כל את עצמה, אותה – המאיר האמיתי, אורה באורה,
בעולם, וחלקו הנפש), כחות וכל ונפשו (גופו מציאותו
כל הארת – עד שסביבו, האנשים את גם ותאיר

כולו העולם לכל יוצאה אורה ממנה והארה63העולם, ,
שכל כך הקב"ה, עם הגשמי העולם את המקשרת כזו

הידוע בלשון – נעשה יתברך64העולם לו דירה –

(שמציאותו שלמעלה ה"אתה" את ומגלה בתחתונים,
כל נמצאו שממנו המצאו" "אמיתת – מעצמותו)

לברוא65הנמצאים ויכלתו בכחו לבדו "הוא שדוקא ,

ממש" המוחלט ואפס מאין .66יש

" רבינו, ממשה בא זו לעבודה תצוה",dz`eוהכח
("ואתה"),`jil"ויקחו דמשה העצם גילוי עלֿידי :"

וחיבור צוותא מלשון ד"תצוה" בני67ובאופן "את עם
מגשמיות זך" זית "שמן להביא בכח יש – ישראל"

ד"כתית באופן האור,xe`nlהעולם, מקור דוקא, "

האמיתי המאור כפי עד וגילוי, מאור למעלה שהוא
ואור מאור גדר מכל שלמעלה יתברך) ,68(בעצמותו

אור שבו) מאור (בחינת ממנו נמשך זה עם וביחד
מטה; למטה עד וגילוי,

כעפר "ונפשי ביטול, "כתית", – הוא לזה והכלי
תהיה" בתורתך"69לכל לבי ל"פתח מביא וזה ,69,

ועלֿ העצם, עד שבתורה), מאור – (כולל "למאור"
עד ה"מאור", עם אחד דבר נעשה הוא הרי ידיֿזה

יתברך. עצמותו

– נר שגם תמיד", נר "להעלות נפעל ועלֿידיֿזה
באופן מאיר – (מהמאור) שלמטה אור בחינת
אליך", ש"ויקחו השמן עם קשור (בהיותו ד"תמיד"
שלמעלה יתברך עצמותו עם הקשור דמשה העצם עם

בשינ גם נמשך שזה עד והעלם), גילוי הזמןמגדר ויי
שהם כפי בוקר", עד "מערב – העולם) (גדר והמקום
בא בוקר" עד "ערב עם "תמיד" לחבר והכח במקומם,

מ"ואתה".

Ê:יהודי לכל לימוד גם ישנו מזה .

ביאור כידוע רבינו, משה בחינת בו יש יהודי כל
הזקן ז"ל70אדמו"ר חכמינו הפסוק71במאמר 72על

ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' "מה
לגבי אין היא, זוטרתי מילתא יראה "אטו אלקיך",
יש יהודי שלכל כיון וכו'", היא זוטרתי מילתא משה
זוטרתי מילתא "יראה – ולגביה שבו, משה בחינת

בעבודתו עליו ופועלת .lretaהיא",

למשה) (שנאמר וגו'" תצוה שה"ואתה מובן מזה
יהודי: שבכל משה בחינת על גם קאי

כ, ראה א. כא, נשא לקו"ת (ראה השורה מן למטה נמשך והוא יותר
השורה. מן למעלה שהוא מכפי דרגא שינוי על מורה שזה ובכ"מ), ב.

השורה. מן למעלה הוא כולו הרי ו' באות ואילו
של56) (בגילוי) הפרסום יש בתורה זו בפרשה שגם מובן ולכן

בנוגע הוא זה שגילוי אלא ס"ב. כנ"ל עלי'), נפשו (שנתן משה תורת
גילוי. מגדר למעלה שהוא כפי דמשה, לעצם

ס"ה.57) משפטים ש"פ משיחת קונטרס
טו.58) ל, תשא
יג.59) שם,
ח.60) כה, תרומה
כז.61) כ, משלי
כג.62) ו, שם
ב.63) פו, מנחות כת"י רש"י ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
תניא64) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו.

יסוה"ת.65) הל' ריש רמב"ם
ע"ב).66) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא
א'תקנא.67) ע' פרשתנו אוה"ת א. פב, פרשתנו תו"א
ספר68) ועוד. ואילך). קפח (ע' תרס"ח נגש ומשה ד"ה ראה

ואילך). פה ע' ג (כרך ס"ה (א) אוא"ס ערך חב"ד הערכים
א.69) יז, ברכות – נצור" "אלקי תפלת
רפמ"ב.70) תניא
ב.71) לג, ברכות
יב.72) י, עקב

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zgiyn

מכל שלמעלה יהודי, דכל העצם על קאי "ואתה"
(כנ"ל יתברך עצמותו עם שמתקשר והעלם, גילוי גדר
(בלשון בגלוי גם שבא – שבו וה"ואתה" ג). סעיף
הענינים בכל עבודתו לעשות כח לו נותן – נוכח)

לומר: יש – ובפרטיות הפרטים. ובכל

" יהודי לכל מצוה שניתנהdz`eהקב"ה העבודה :" ְֶַ
צריך נוכח) (לשון jnvraלך dz`לא – לעשות

בעצמך אתה "ואתה", אלא שליח, ויתירה73עלֿידי .
לא שלך, ה"אתה" כל עם זאת לעשות צריך הנך מזו:
(זאתֿאומרת עצמו באדם ה"שליח" עלֿידי
שפנימי כפי שלך, הפנימיות כל עם אלא חיצוניותו),
מונח שהוא במה – שפנימי הפתגם, כידוע דבר, עושה

לגמרי הוא מונח –74.

וחיבורdevz"(ואתה) צוותא מלשון שהוא67" לא :
העבודה במקום שלא כלשהו במקום נמצא (ה"אתה")

בענינים(מקום לא אפילו ודרגא), מעלה מלשון גם
השביעי ברקיע בכלל, ברוחניות או אחרים, טובים

להיות צריך ה"אתה" אלא בזה, תצוהxeywוכיוצא –

המתברר). (והמקום עבודתו עם –

(שמורה ד"ואתה" הו' ישנו – הכל שבתחלת וכיון
ד"אתה", הגילוי מגדר גם לגמרי למעלה שהוא כך על
ה"אתה" (עם שבבואו כח, לו נותן זה הרי – כנ"ל)
באופן בעולם בחלקו עבודתו במקום פנימיות) שלו,
בלי למעלה, שהוא כפי בדיוק בתוקף ישאר ד"תצוה",
שהוא כפי בדיוק למטה שנמשך ו' כמו שינוי, שום

שינוי. בלי למעלה

"l`xyi ipa z`ובחלקו בעצמו עבודתו על נוסף :"
על גם ולהשפיע ("תצוה") להתקשר צריך בעולם,
ובאופן עלֿידי ישראל", "בני אחרים, יהודים

כמוך" לרעך שהוא75ד"ואהבת איך שמרגיש ובאופן ,
העיקר. שהם ישראל" ל"בני ובטל, טפל "את",

– הוא העבודה ותוכן

"jil` egwieהענינים וכל עניניו כל את לקחת :"

ישראל"), בני "את על להשפיע (וגם בעולם בחלקו
אלא) בקדושה, מסויימת לדרגא רק (לא ולהביאם
עד ה"אתה", אל – שבו משה לבחינת דוקא, "אליך"

בעצמו. העצם ל"ואתה",

"jf zif onyועבודה היגיעה עלֿידי שבא :"

הזית "76דכתישת בכלל), הפירות גידול על "zif(נוסף

מר דבר הוא שזית – שלא77דוקא זאתֿאומרת ,

עבודה גם אלא ומתוקה, נעימה בעבודה רק מסתפקים
כתישת78למתיקאexixnדאתהפכא עלֿידי – כולל ,

– העולם וחומריות בגשמיות ומגלים שסוחטים הזית,
זית "שמן עד השמןֿזית, הjfאת – "zekkcfd

("וי שמביאים ובאופן העולם, וחומריות קחודגשמיות
את פעלו שכבר לאחר מוכן, שמן כבר אליך")

זה). (לפני ובירור הכתישה

"zizkה"טיפה השמנים, תשעה מבין המובחר – "

שהוא הראשונה), הכתישה עלֿידי (שבאה ראשונה"
למנורה ומובחר "ונפשי79כשר ביטול, של ובאופן ,

תהיה", לכל כעפר

"xe`nlסעיף (כנ"ל וגילוי מאור שלמעלה דוקא, "
ו).

"zelrdlבעולם (בחלקו הענינים כל את להרים :"

(בסדר ומצבם ממעמדם למעלה, מלמטה העולם) ובכל
בקדושה, הנעלות מהדרגות שלמטה השתלשלות),
למטה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עליונים, ועולמות

(העצם), מ"ואתה"

ד" (בגימטריאxpבאופן ידים וב' אברים רמ"ח – "

כל את מרים יהודי ועלֿידם שבהם הידים "נר"),
הקשורה ימין יד הן – ידים ובב' שבעולם, הענינים

שמים עניני הקשורה80עם שמאל יד והן (רוחניות),
ארץ עניני (גשמיות),80עם

"cinzבאופן מאירות דנר הדרגות כל שגם – "

"למאור"), עם קשורות (בהיותן תמידי

" – זה עם xweaוביחד cr axrnהזמן בשינויי – "

כ"ברייתו דוקא שזה וכפי דכתיב81ומקום, עולם, 82של

שמע) את קורין "(מאימתי קודם בוקר", ויהי ערב ויהי
"בשחרית" ולאחריֿזה מלמטה83בערבין", בסדר ;

ואחרֿכך "מערב", העבודה, עם מתחילים למעלה:
בוקר". "עד – באים

היהודי, של העצם – ה"ואתה" עם קשור זה וכל
כנ"ל. הענינים, מכל שלמעלה

פרשתנו.73) ריש יקר וכלי רמב"ן ראה
(74.39 ע' שלום תורת השיחות ס' גם ראה
יח.75) יט, קדושים
נג,76) מנחות ראה – כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית

רפל"ו. שמו"ר וראה סע"ב.

מרירין77) מזונותי יהיו יונה "אמרה ב) יח, (עירובין כמאחז"ל
חי"א לקו"ש ובכ"מ. ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א גם וראה כזית".

131.ע'

ובכ"מ.78) א. ד, זח"א ראה
ואילך.79) ה"ח פ"ז מזבח איסורי הל' רמב"ם א. פו, מנחות
ס"ו.80) 57 שבהערה שיחה וראה ועוד. פי"ח. פדר"א ראה
ברכות.81) ריש גמ'
ה.82) א, בראשית
תרפ"ט.83) הבית תורת זאת עטר"ת. תצוה ואתה ד"ה גם ראה
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Áמזבח עם השייכות גם יובן הנ"ל עלֿפי .

הפרשה: בסיום הקטורת
הקטורת מזבח על שהציווי כך על הטעמים אחד
– הכלים שאר עם (ולא תצוה פרשת בסיום נאמר
אחרת, עבודה שזוהי כיון הוא – תרומה) בפרשת
המקדש כלי דשאר העבודה מענין שאינה ,84נעלית

כלי משאר בנפרד נאמרה ולכן החיצון; מזבח כולל
בסיום בסיומה, גופא ושם אחרת בפרשה המקדש,
תצוה בפרשת הציוויים ובסיום לאחרי תצוה פרשת
בתורה שסדר כיון וכו'), המנורה נרות להעלאת (בנוגע

מתבטא הקטורת במזבח תורה: הוא zenilyeגם meiq

(עלֿדרך התקשרות מלשון קטורת – העבודה
אתקטרנא" קטירא "בחד ההתקשרות85"תצוה"), –

ובדוגמת עלֿדרך הקב"ה, עם ("ואתה") הנשמה דעצם
גו'" תמיד נר להעלות גו' תצוה ד"ואתה :86העבודה

– היא ומקדש במשכן העבודה ועיקר כללות
הקרבנות לה'"87הקרבת קרבן מכם יקריב כי "אדם ,88,

עצמו את מקריב בריא) בגוף בריאה (כנשמה שיהודי
להקב"ה .89(מכם)

עצמו את ו"מקריב" עבודתו עושה יהודי כאשר
קוני את לשמש נבראתי אני – שום90להקב"ה אין –

בעולם וחלקו גופו גם – מציאותו שכל לכאורה, הכרח
דבר יהיה –cg`לשון הוא קרבן הקב"ה; עם כביכול

aexiw91אין אבל להקב"ה, ביותר קרוב מתקרב, הוא ,

מקושר שנעשה התקשרות, מלשון קטורת כמו זה
"חלק`cgודבר שהיא נשמה לו שיש הגם כי אתו;

בגוף, בהתלבשות זה הרי ממש", ממעל אלוקה
"חלק שאינו בעולם, ממש",שנמצא ממעל אלוקה

כ" קדוש להיות צריך שהוא ציווי שום ה'".j`lnואין

מלשון קטורת היא, הקטורת דמזבח המעלה
הקב"ה. עם ההתקשרות – מקירוב) (יותר התקשרות

מצד העבודה עלֿידי כי מ"ואתה". בא זה על והכח
הדרגא מצד ואפילו השמות), (חמשת בנשמה הדרגות
לפעול בכוחו אין עדיין – ממש" ממעל אלוקה ד"חלק

עם יתקשר וכו' הגשמי גופו גם מציאותו, שכל
בזה אבל לה'", "קרבן להקריב בכוחו יש הקב"ה.
הבהמה); (הקרבת הבהמית דנפש הבירור גם נדרש

ד הגילוי עלֿידי ("ואתה"),mvrמהֿשאיןֿכן הנשמה
ונמשך נתגלה זה הרי והעלם, גילוי גדר מכל שלמעלה
"הקטרת עלֿידי בעולם, וחלקו בגופו מטה, למטה גם
רק אלא הבהמה בירור עם קשורה שאינה הקטורת",

לה'". ניחוח "ריח עם

"אחת הקטורת הקטרת – שבזה השלימות עד
לה'"92בשנה" הוא קדשים "קדש הכפורים, ביום ,92–

(כנשמות ישראל בני מלאכיmitebaשאז ב"דוגמת הם (
לבן בגדי אז לובשים ולכן miinyb(בגדים93השרת",

הגוף המלאכיםinybdעל מדרגת למעלה שזה עד ,(

הקדושה – עד גשמיים), ולא רוחניים שהם (כיון
תהיו "קדושים – מזה למעלה ואף הקדשים", ד"קדש

אני" קדוש כמוני"94כי "יכול כיון96בניחותא95, –

("ואתה") הנפש דעצם הגילוי ישנו הכיפורים שביום
השנה), ימי בכל הנשמה מגילוי (למעלה הגשמי בגוף
זה ומעין בגוף, כנשמה הנפש דכלות העבודה עלֿדרך
הבעלֿשםֿטוב כתורת – יום בכל התפילה ,97בעבודת

אחר חי שהאדם מהשםֿיתברך גדול חסד ש"זהו
התפילה".

Ëבחודש היום עם שבזה הקשר להוסיף ויש .

– זו) שנה תצוה פרשת `xc(דשבת 'hבשנה היום ,

אדמו"ר מו"ח כ"ק שלiyp`שבו באופן – הגיע דורנו
ו התחתון, כדור בחצי הברית, לארצות – rawקביעות

דיפוצו כמקור עבודתו, ומקום מקומו את שם
כולו. העולם בכל חוצה מעינותיך

ד"ואתה הנ"ל העבודה עלֿדרך הוא בזה התוכן
דה והפצה הגילוי גו'": (המעינותxe`nתצוה שבתורה

התורה כדורmnvrדפנימיות בחצי (oezgzdתחתון ,

בפשטות, שרואים כפי ממנו, למטה תחתון שאין
דהפצת והשפעה הפעולה עיקר התחילה ואילך שמאז
בחוצה – חוצה המעיינות והפצת והיהדות, התורה

ממנה. חוצה שאין

אתפשטותא – הדור נשיא עלֿידי הוא לזה והכח
אליך98דמשה ויקחו ישראל בני את תצוה ש"ואתה , ואילך.84) 675 ס"ע ח"ב לקו"ש ראה

(85.67 שבהערה ואוה"ת תו"א גם וראה א. רפח, זח"ג
הנרות86) את אהרן "ובהעלות ביניהם: השייכות בכתוב וכמודגש

ח). ל, (פרשתנו תמיד" קטורת יקטירנה הערבים בין
ביהב"ח.87) הל' ריש רמב"ם
ב.88) א, ויקרא
יב89) יום" "היום ואילך. סע"א תנ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ובכ"מ. ג. ב, ויקרא לקו"ת גם וראה שני. אדר
קדושין.90) סוף וברייתא משנה
(קט).91) מו סי הבהיר ס' ח"בcereראה מלוקט בסה"מ נסמן –
קכב. ע'

פרשתנו.92) סוף
אדה"ז93) שו"ע סתרי"ט. שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו או"ח טור

תרי. סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט שם
ב.94) יט, קדושים
ט.95) פכ"ד, ויק"ר
לקו"ש96) וראה קדושים. ר"פ אוה"ת וראה עה"פ. עינים מאור

.321 ע' ח"ז
סמ"ב.97) שם וראה סל"ה. הריב"ש צוואת
ועוד.98) א). (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zgiyn

מערב גו' תמיד נר להעלות למאור כתית זך זית שמן
עצמו דהנשיא שה"ואתה" עלֿידיֿזה בוקר", עד
את בהם ומגלה ישראל, בני כל עם (תצוה) מתקשר
עצמותו האמיתי, ה"אתה" עם הקשור שלהם, ה"אתה"
"כתית הוא שהנשיא עלֿידיֿזה נפעל שזה יתברך.
פועל להקב"ה, – משה – הנשיא ביטול למאור":
בני בין המחבר והממוצע "למאור", נעשה שהוא

הקב"ה. עם ישראל

נ"א הוא זו בשנה אדר שט' מאז99ולהוסיף, שנה
ה'ש"תֿ אדר (ט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח שכ"ק
השנה לאחרי כבר שאוחזים אומרת זאת ה'תנש"א).

שינוי מלשון שנה – שינויי100הראשונה כל שכולל ,

מהיובל – לעוררipydהזמן צריך זה הרי במילא ,

התורה דהפצת הפעולות בכל בערך שלא הוספה
ו בט'והיהדות, שנפעל כפי חוצה, המעיינות הפצת

אדר.

Èבכך הסברה (קצת) גם ישנה הנ"ל עלֿפי .

במשך ובפרט ועבודתינו, מעשינו ריבוי שלאחרי
התחתון כדור בחצי שהגיעו מאז השנים 101עשיריות

ובודאי מופלג, הכי ריבוי פעלו כבר ובודאי –

אףֿעלֿפיֿכן – וכו' וכו' וב"למאור" ב"כתית"
היא שהעבודה מאחר יותר; עוד שיעשו דורשים
ועד ד"מערב הענין והן ד"תמיד" הענין הן שיהיה
ב"ואתה", להגיע עד תמידיים, ועליות שינויים בוקר",

הגדרים מכל שלמעלה יתברך, ומהותו בעצמותו
צריך לכן – בוקר") ועד ו"ערב "תמיד" (והמחבר
אל "יראה עד חיל", אל מחיל "ילכו להיות תמיד

בציון" בציון")102אלקים אלקים אל ("יראה וזוהי ,

ושלימות. לתכלית הגיעו אם הבחינה
גילוי אין שעדיין זמן שכל – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
והשלימה, האמיתית בגאולה למטה, יתברך עצמותו

בעבודה. יתירה הוספה נדרשת

האחרונה המצוה את כבר שיסיימו ויהיֿרצון,
הזקן אדמו"ר תורת כידוע הגאולה, את כבר 103שתביא

מהזוהר היה104שמביא אם שאפילו בתיקונים "איתא :
בא היה בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק

משיח".

הרמב"ם פסקֿדין עם זה לקשר שעלֿידי105ויש ,

[ועמך יהודי של בכוחו יש אחת" mlek"מצוה

העולם106צדיקים ולכל לו והצלה" "תשועה להביא [

כולו,

האמיתית גאולה האמיתית, וההצלה התשועה עד
והגילוי יהודי, דכל העצם גילוי יהיה שאז והשלימה,

שכתוב כמו יתברך, ומהותו jipir"והיו107דעצמותו

ze`ex,"מוריך את

ממש. ומיד תיכף – ועיקר ועוד

זו,99) דשנה לר"ת בנוגע כמ"פ (כמדובר אראנו" "נפלאות ר"ת
ה'תנש"א).
פי"ט.100) ח"ד הקודש עבודת
כו"כ101) אבל ה'ש"ת, אדר בט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח כ"ק

בכ"ח וביתו) (איש לכאן הגעתי – יותר. מאוחר בזמן הגיעו מחסידיו
ה'תש"א. סיון

ח.102) פד, תהלים – הכתוב ל'
ספ"ד.103) ירושלים בונה
יחזרון104) דאי נח: ס"פ ז"ח וראה מקומו. ידוע לא ולע"ע

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה
ה"ד.105) פ"ג תשובה הל'
כא.106) ס, ישעי'
פל"ו.107) תניא וראה כ. ל, שם
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בני בין המחבר והממוצע "למאור", נעשה שהוא

הקב"ה. עם ישראל

נ"א הוא זו בשנה אדר שט' מאז99ולהוסיף, שנה
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והשלימה, האמיתית בגאולה למטה, יתברך עצמותו

בעבודה. יתירה הוספה נדרשת
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בא היה בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק

משיח".
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[ועמך יהודי של בכוחו יש אחת" mlek"מצוה

העולם106צדיקים ולכל לו והצלה" "תשועה להביא [
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האמיתית גאולה האמיתית, וההצלה התשועה עד
והגילוי יהודי, דכל העצם גילוי יהיה שאז והשלימה,

שכתוב כמו יתברך, ומהותו jipir"והיו107דעצמותו

ze`ex,"מוריך את
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זו,99) דשנה לר"ת בנוגע כמ"פ (כמדובר אראנו" "נפלאות ר"ת
ה'תנש"א).
פי"ט.100) ח"ד הקודש עבודת
כו"כ101) אבל ה'ש"ת, אדר בט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח כ"ק

בכ"ח וביתו) (איש לכאן הגעתי – יותר. מאוחר בזמן הגיעו מחסידיו
ה'תש"א. סיון

ח.102) פד, תהלים – הכתוב ל'
ספ"ד.103) ירושלים בונה
יחזרון104) דאי נח: ס"פ ז"ח וראה מקומו. ידוע לא ולע"ע

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה
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הקודש ללשון מתורגם
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ÏÈÚÓ‰ È�ÂÓ¯ ÏÚ Ô"·Ó¯Â È"˘¯
בתורה נאמר הגדול הכהן של המעיל על1על "ועשית

בתוכם זהב ופעמוני סביב שוליו על תכלת... רמוני שוליו

סביב".

"עגולים היו הרמונים שאמנם, מסביר, רש"י

milelge"2"בתוכם זהב "ופעמוני המילים משמעות אך ,

dppi`היו llgשהפעמונים jeza" אלא mdipia3הרמונים,

בשולי ותלוי דבוק אחד פעמון רמונים שני בין סביב,

המעיל".

כך על שואל ש"לא4הרמב"ן יוצא רש"י פירוש לפי :

כלום" משמשין הרמונים בלבד5היו "לנוי" היו הם ואם .

תפוחי כמין יעשם חלולים, כרמונים עשויים היו "למה –

עונה והרא"ם יותר6זהב"? התפוחים בחר למה ידעתי לא :

הרמונים. מן

המסבירים הפרט7יש לגבי היא הרמב"ן ששאלת ,

מדוע8"חלולים" הרמונים, בחלל תלו לא הפעמונים אם :

חלולים? הרמונים היו

לגבי רק היתה הרמב"ן שאלת אם מובן: לא עדיין אך

במקום ומשנה מזכיר הוא מדוע "חלולים", של הפרט

"תפוחים"? – 9"רמונים"

.·
ÈÂ�Ï ÌÈÁÂÙ˙ ÔÈÚÎ ÌÈ¯Â˙ÙÎ

גביעים, היו במנורה גם להסביר: ניתן לכאורה

ופרחים "כמין10ieplכפתורים היו והכפתורים .

רש"י,11"תפוחים" לפי שמשו, המעיל שרמוני וכיוון .

תפוחים", "כמין להיות צריכים היו הם בלבד, "לנוי"

המנורה. אצל פרי שבצורת לנוי בדומה

מובן: אינו זאת, בכל

ל"תפוחים"? דוקא "נוי" קשור מדוע הדבר: עצם א)

רמונים היו שבמעיל לכך הסיבה מהי – רש"י לפי ב)

תפוחים? – ובמנורה לנוי,

.‚
ÏÈÚÓ‰ È�ÂÓÚÙ „È˜Ù˙

בתורה נאמר המעיל פעמוני תפקיד "ונשמע12על :

עד הדבר, היה חשוב כך וכל הקודש", אל בבואו קולו

קולו" ("ונשמע זאת הגדול13שבאמצעות הכהן ניצל (

ש"מכלל ימות", הן"14מ"ולא שומע אתה .15לאו

צלצול – ב"ונשמע" צורך יש מדוע להבין: יש

"לא להיפך: לכאורה, הקודש"? אל "בבואו – הפעמונים

דקה" דממה "בקול אלא ה'", אצל16ברעש רואים ואף .

ולפנים לפני הכפורים ביום שכניסתו עצמו, הגדול הכהן
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לג.1) כח, פרשתנו

רמוני.2) ד"ה רש"י לשון

כאן*.3) בת"א וכ"ה לד). פסוק בפרש"י (ועד"ז סביב בתוכם ד"ה רש"י

ועוד. ז"ל") "קדמונינו (בשם ראב"ע רשב"ם,

לא.4) פסוק

כדעת5) ולא – שבתוכם" ענבלין עם "זגין הם הפעמונים רש"י לדעת כי

המעיל בשולי תלוין היו שהרמונים שאע"פ קנים) (סוף הפעמונים`lvהתוס'

(ולא הרמונים אל הפעמונים שנוגפים עי"ז יצא הקול רש"י), (כדעת

לה. פסוק רשב"ם כאן. טוב לקח ומדרש חזקוני וראה עצמם). מהפעמונים

כאן.6) בפרש"י

שמואל.7) נמוקי

הערה8) וראה שברמב"ן. "חלולים" תיבת העתיק לא שהרא"ם ולהעיר

הבאה.

חלולים9) עשויים היו בימיהם רמונים בדמות תכשיטים כי י"ל ואולי

למה – היא כו'" בחר "למה בקושייתו הרא"ם כוונת וגם תפוחים). (משא"כ

(רמונים). חלל מתכשיט יותר (תפוחים) מלא תכשיט בחר

בכלל להרמב"ן לי' למה כי צרכו, כל (=חלק) גלאטיק אינו עדיין ַאבל

היו "למה במש"כ הסתפק ולא זהב" תפוחי כמין "יעשם התיבות להוסיף

חלולים". כרמונים עשויים

גביעי').10) ד"ה שם (וברש"י לא כה, תרומה

כפתורי'.11) ד"ה שם רש"י

לה.12) פסוק לקמן

קאי13) קולו" ד"ונשמע פירוש מביא כאן ובחיי הקצר) (בפי' הראב"ע

(כפי' הפעמונים קול על קאי בפשטות אבל אהרן. של תפלתו קול על

מג) (פסוק רמב"ן ימות"eke'הרשב"ם, "ולא שהתיבות לפרש"י וגם עה"פ).

על טעם הם קולו" "ונשמע התיבות מ"מ, – בגדים מחוסר הנכנס על קאי

הבאה. הערה וראה רש"י. במפרשי כמ"ש הפעמונים,

מחוסר14) הנכנס על קאי ימות" ש"ולא שם, ברש"י – עה"פ. רש"י לשון

לשרת. מלת עם דבוק ימות" "ולא שלרש"י שם, (וגו"א) רא"ם וראה בגדים.

שעיקר מובן, – להפעמונים ובהמשך המעיל, גבי זו אזהרה שנאמרה מזה אבל

תאמר ולא כאן: בגו"א וכמ"ש ופעמונים, להמעיל בנוגע הוא בהציווי החידוש

פעמונים בלא במעיל נכנס ואם כו' לנוי רק שאינם מעכבים הפעמונים אין כי

כו'. מיתה חייב

עה"פ.15) ועוד אוה"ח בחיי, רקאנטי, מג). פסוק (לקמן רמב"ן ראה

יאֿיב.16) יט, מ"א
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הזהבll`היתה קול17(בגדי ללא) המעיל בלי ובמילא

.18הפעמונים

חייב19הרמב"ן פתאום מלך בהיכל ש"הבא מסביר,

רשות" כ"נטילת הוא הפעמונים וצלצול להכנס20מיתה",

ולעבוד.

רשות" ל"נטילת זקוק אינו הגדול שהכהן לכך (והסיבה

היא ולפנים לפני ביוםֿהכפורים שביום21בהכנסו ,

"שלא ישראל מעלת את הקדושֿברוךֿהוא מגלה הכפורים

לשליח" הכתוב לפעמונים22הצריכן זקוקים הם אין –

בא" שהוא להודיע שליח ששולח כאדם קול ).23"להשמיע

זה פירוש הפעמונים24לפי של קולו" ש"ונשמע יוצא,

בלבד. והכנה הקדמה אלא העבודה, מן חלק איננו

הוא הגדול הכהן לעבודת הקשור פרט שכל כיוון אך

מיתה, לעונש הקשור פרט ובודאי לחלוטין, מדוייק

העבודה בשעת גם קולם השמיעו והפעמונים כדלעיל,

הכרוך25ממש ענין הוא קולו" ש"ונשמע מסתבר, הרי ,

עצמה .26בעבודה

.„
"˘Ú¯"· Y È„Â‰È ÏÎ ˙„Â·Ú

הוא: לכך ההסברים מן אחד

ישראל, כלל של כשליח עבודתו ביצע הגדול הכהן

כל את אתו ביחד "מכניס" הוא הקודש" אל ו"בבואו

הקודש". "אל ישראל

בהרחבה מקומות במספר בעלי27מוסבר שעבודת ,

ברעש, נעשית הרע, מן בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח כמי

כלל לו שאין מי גם יהודי, כל של בעבודתו גם וכך

– מאלקות הוא "רחוק" כמה מתבונן הוא כאשר עבירות:

בתוקפה עדיין שלו הבהמית שהנפש מפני וכתוצאה28אם

" הוא הרגשתyiמכך מפני ואם מאלקות, נפרדת ומציאות "

אכן שהיא האלקית, הנפש של שבו, הטוב של המציאות

נפרדת מציאות הרגשת בכלֿזאת זוהי אך הרי29קדושה, –

גדול רעש בקול מתעורר הוא ממצב30אז "לברוח" כדי

זה.

שהחסידים כך על הבעלֿשםֿטוב את שאלו [כאשר

תפ בעת וכו' להתנועע ענהנוהגים הוא שזה31ילתם, ,

וצועק להנצל כדי שונות תנועות ועושה בים הטובע כאדם

לועג אחד אף אין ובודאי שיצילוהו, כדי כוחותיו בכל

ולזעקותיו]. לתנועותיו

הוא בו שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר זה ואין

ברעש השפעהied:"32'"לא לקליטת ראוי כלי להיות כדי

צורך יש העולמות, מן שלמעלה "הוי'" משם אלקית

התבטלות – דקה" דממה "קול שבבחינת בעבודה

מן33מוחלטת בבריחה קשורה שעדיין העבודה אבל .

לשם הקשורה לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

וכדומה34"אלקים" רעש מתוך דוקא להיעשות צריכה ,35.

הכהן עבודת היתה השנה שבכל לכך הסיבה וזוהי

קולו..." "ונשמע של באופן נעשית הוא36הגדול כי –

הקודש", "אל ישראל כל את עמו" "להכניס צריך

נרמז זה דבר וכו'. רעש בקול היא ישראל כל של ועבודתם

היו שהפעמונים שלileyaבכך הענין כלומר, המעיל,

הנמוכות לדרגות קשור קולו" ישראל,37"ונשמע של

העצמית. והמציאות הרע מן ריחוק עבודת היא שעבודתם
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ועוד.17) א. כו, ר"ה עה"פ. (ורש"י) תו"כ ד. טז, אחרי

מ18) להעיר "טבעת..i"yxאבל הי' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

ותו"י תוס' ר"ח, וראה וגו'". בבואו קולו ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש

שם.

רע"א.19) נב, יומא ותו"י ר"ח וראה שם. ובחיי רקאנטי שם. פרשתנו

ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי הרקאנטי לשון

שם.21) יומא ותו"י) הר"ח (פי' ע"פ והוא שם. בחיי

שם.22) יומא

שם.23) בר"ח) (ועד"ז התו"י לשון

פרשתנו.24) שבאברבנאל הטעם שם. וכו' שברמב"ן הב' לטעם ועד"ז

ועוד.

מביאתו25) פירושו ובצאתו" גו' הקודש אל ד"בבואו שם, מגו"א להעיר

העבודה. זמן כל היינו צאתו, עד

ענין26) (כללות) על קאי קולו" ד"ונשמע כאן, מבעה"ט גם להעיר

העבודה.

ה'שי"ת27) סה"מ ואילך. 3 ע' תש"ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע'

פי"ג.28) תניא ראה

[המתורגם]29) לקו"ש – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה

ואילך. 217 ע' ח"ט

הן30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז ואתחנן מיל"ש להעיר

כו'. הקב"ה מן רחוקים שהן למה מקלסין..

רטו.31) סי' טוב שם כתר גם ראה

שצט.32) פרק תער"ב המשך

הקדשים.33) קודש העמידה, תפלת שהו"ע – ב) (ג, בהקדמה תקו"ז ראה

שם. ואתחנן מיל"ש ולהעיר

שם34) דעיקר יו"ד באות ולא הו"ה, באותיות רק – עצמו הוי' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו"ז היו"ד הוא הוי'

דגם35) ,(22 (ע' תש"ח סה"מ דוקא.elehiaראה ברעש הוא היש של

איתא36) שעליו ה"רעש" הוא דהכה"ג קולו" שה"ונשמע לומר אין אבל

רעש המשךiziic"אית תא. ע' לנ"ך אוה"ת ב). (לה, תי"ח (תקו"ז תמן" (הוי')

מרעש (גם) למעלה היא הקדשים בקודש יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב

– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן זה,

פנימאה קלא בחי' הוא זה רעש שם),lc`כי תער"ב (המשך אשתמע

" נאמר א).rnypeוכאן רלא, (ח"ב בזהר כמפורש דאשתמע, קלא בחי' קולו",

ישרון37) וברכאן דאשתמע קלא דאיצטריך שם, מזהר nlr`להעיר lr.

שם. לזהר החמה אור וראה
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הזהבll`היתה קול17(בגדי ללא) המעיל בלי ובמילא

.18הפעמונים

חייב19הרמב"ן פתאום מלך בהיכל ש"הבא מסביר,

רשות" כ"נטילת הוא הפעמונים וצלצול להכנס20מיתה",

ולעבוד.

רשות" ל"נטילת זקוק אינו הגדול שהכהן לכך (והסיבה

היא ולפנים לפני ביוםֿהכפורים שביום21בהכנסו ,

"שלא ישראל מעלת את הקדושֿברוךֿהוא מגלה הכפורים

לשליח" הכתוב לפעמונים22הצריכן זקוקים הם אין –

בא" שהוא להודיע שליח ששולח כאדם קול ).23"להשמיע

זה פירוש הפעמונים24לפי של קולו" ש"ונשמע יוצא,

בלבד. והכנה הקדמה אלא העבודה, מן חלק איננו

הוא הגדול הכהן לעבודת הקשור פרט שכל כיוון אך

מיתה, לעונש הקשור פרט ובודאי לחלוטין, מדוייק

העבודה בשעת גם קולם השמיעו והפעמונים כדלעיל,

הכרוך25ממש ענין הוא קולו" ש"ונשמע מסתבר, הרי ,

עצמה .26בעבודה
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הוא: לכך ההסברים מן אחד

ישראל, כלל של כשליח עבודתו ביצע הגדול הכהן

כל את אתו ביחד "מכניס" הוא הקודש" אל ו"בבואו

הקודש". "אל ישראל

בהרחבה מקומות במספר בעלי27מוסבר שעבודת ,

ברעש, נעשית הרע, מן בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח כמי

כלל לו שאין מי גם יהודי, כל של בעבודתו גם וכך

– מאלקות הוא "רחוק" כמה מתבונן הוא כאשר עבירות:

בתוקפה עדיין שלו הבהמית שהנפש מפני וכתוצאה28אם

" הוא הרגשתyiמכך מפני ואם מאלקות, נפרדת ומציאות "

אכן שהיא האלקית, הנפש של שבו, הטוב של המציאות

נפרדת מציאות הרגשת בכלֿזאת זוהי אך הרי29קדושה, –

גדול רעש בקול מתעורר הוא ממצב30אז "לברוח" כדי

זה.

שהחסידים כך על הבעלֿשםֿטוב את שאלו [כאשר

תפ בעת וכו' להתנועע ענהנוהגים הוא שזה31ילתם, ,

וצועק להנצל כדי שונות תנועות ועושה בים הטובע כאדם

לועג אחד אף אין ובודאי שיצילוהו, כדי כוחותיו בכל

ולזעקותיו]. לתנועותיו

הוא בו שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר זה ואין

ברעש השפעהied:"32'"לא לקליטת ראוי כלי להיות כדי

צורך יש העולמות, מן שלמעלה "הוי'" משם אלקית

התבטלות – דקה" דממה "קול שבבחינת בעבודה

מן33מוחלטת בבריחה קשורה שעדיין העבודה אבל .

לשם הקשורה לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

וכדומה34"אלקים" רעש מתוך דוקא להיעשות צריכה ,35.

הכהן עבודת היתה השנה שבכל לכך הסיבה וזוהי

קולו..." "ונשמע של באופן נעשית הוא36הגדול כי –

הקודש", "אל ישראל כל את עמו" "להכניס צריך

נרמז זה דבר וכו'. רעש בקול היא ישראל כל של ועבודתם

היו שהפעמונים שלileyaבכך הענין כלומר, המעיל,

הנמוכות לדרגות קשור קולו" ישראל,37"ונשמע של

העצמית. והמציאות הרע מן ריחוק עבודת היא שעבודתם

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

ועוד.17) א. כו, ר"ה עה"פ. (ורש"י) תו"כ ד. טז, אחרי

מ18) להעיר "טבעת..i"yxאבל הי' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

ותו"י תוס' ר"ח, וראה וגו'". בבואו קולו ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש

שם.

רע"א.19) נב, יומא ותו"י ר"ח וראה שם. ובחיי רקאנטי שם. פרשתנו

ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי הרקאנטי לשון

שם.21) יומא ותו"י) הר"ח (פי' ע"פ והוא שם. בחיי

שם.22) יומא

שם.23) בר"ח) (ועד"ז התו"י לשון

פרשתנו.24) שבאברבנאל הטעם שם. וכו' שברמב"ן הב' לטעם ועד"ז

ועוד.

מביאתו25) פירושו ובצאתו" גו' הקודש אל ד"בבואו שם, מגו"א להעיר

העבודה. זמן כל היינו צאתו, עד

ענין26) (כללות) על קאי קולו" ד"ונשמע כאן, מבעה"ט גם להעיר

העבודה.

ה'שי"ת27) סה"מ ואילך. 3 ע' תש"ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע'

פי"ג.28) תניא ראה

[המתורגם]29) לקו"ש – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה

ואילך. 217 ע' ח"ט

הן30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז ואתחנן מיל"ש להעיר

כו'. הקב"ה מן רחוקים שהן למה מקלסין..

רטו.31) סי' טוב שם כתר גם ראה

שצט.32) פרק תער"ב המשך

הקדשים.33) קודש העמידה, תפלת שהו"ע – ב) (ג, בהקדמה תקו"ז ראה

שם. ואתחנן מיל"ש ולהעיר

שם34) דעיקר יו"ד באות ולא הו"ה, באותיות רק – עצמו הוי' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו"ז היו"ד הוא הוי'

דגם35) ,(22 (ע' תש"ח סה"מ דוקא.elehiaראה ברעש הוא היש של

איתא36) שעליו ה"רעש" הוא דהכה"ג קולו" שה"ונשמע לומר אין אבל

רעש המשךiziic"אית תא. ע' לנ"ך אוה"ת ב). (לה, תי"ח (תקו"ז תמן" (הוי')

מרעש (גם) למעלה היא הקדשים בקודש יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב

– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן זה,

פנימאה קלא בחי' הוא זה רעש שם),lc`כי תער"ב (המשך אשתמע

" נאמר א).rnypeוכאן רלא, (ח"ב בזהר כמפורש דאשתמע, קלא בחי' קולו",

ישרון37) וברכאן דאשתמע קלא דאיצטריך שם, מזהר nlr`להעיר lr.

שם. לזהר החמה אור וראה
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קולו... "ונשמע האזהרה קיימת zeniולפיכך `le,"

תלויה zillkdשבכך zeigdאין אם הגדול: הכהן של

לכלול רוצה הוא אין אם קולו", "ונשמע של ענין אצלו

יהודים אותם עבודת את "שולי38בעבודתו בבחינת שהם

בדרגה לעבוד שברצונו מפני זה אם ואפילו – המעיל"

מציאותו הרי – דקה" דממה "קול של יותר נעלית

כל בעבודת תלויה ישראל כלל שלמות כי בטלות. ועבודתו

ישראל רבוא מ"ראשיכ39שישים ועד, שבטיכם"... ם

מימיך". ושואב עציך "חוטב
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כולה, השנה במשך הגדול הכהן בעבודת רק זאת אך

– ב"קודש" רק היא עבודתו להבדליmyכאשר מקום יש

"חוטב ועד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בין הדרגות

נעשית העבודה – "ונשמע" ולכן – מימיך" ושואב עציך

ברעש.

בקודשֿ הכפורים ביום הגדול הכהן עבודת ואילו

ברעש נעשית אינה אז18הקדשים כי הם40, ישראל

כל41כמלאכים שבין העצמותית ההתקשרות ומתגלה ,

ברוךֿהוא לקדושֿ וכיוון42ישראל ,icedi lkyואפילו ,

"ileyעם וההתאחדות הקרבה בשיא אז שרויים המעיל",

לקודשֿ כניסתם גם הרי – ליחדך" "יחידה – אלקות

איננה הגדול, הכהן ידי על קרובwegxkהקדשים, שנעשה

דקה. דממה בקול מוחלטת, התבטלות מתוך אלא (ברעש),
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שיטת בין ההבדל גם מובן לעיל האמור כל לפי

כמין יעשם לנוי..." ש"אם לביןigetzהרמב"ן, זהב",

"רמונים": להיות צריכים זה שבמקרה רש"י, שיטת

ל"תפוח" גם משולים ההבדל43ישראל ל"רמון". וגם

כאשר ליהודים מתאימה לתפוח ההשוואה הוא: ביניהם

המעלה ברום יהודים44הם לגבי היא "רמון" ובחינת ,

שב ריקנין – רקתך הרמון "כפלח שפל, אבל45ך"שבמצב ,

חז"ל מאמר כהמשך ובקדושה, בטוב מלאים הם גם

כרמון".oipwix"אפילו מצוות מלאים שבך

רש"י, נראיםeheytבפירוש שהיהודים כפי מקרא, של

שב" היהודים את רואים בדרגהileyבחיצוניותם, המעיל"

"רמונים" דוקא להיות צריכים היו לפיכך "ריקנין". 46של

– יותר הנמוכים ואפילו ה"ריקנין", שגם להראות, כדי –

ישראל" פושעי "אל47"אפילו הגדול הכהן עם נכנסים –

מלאים – מכך ויותר ישראל, מכלל חלק הם גם הקודש",

.oenxkמצוות

גם אלא "פשט" רק כולל שאינו הרמב"ן, בפירוש

חן" ליודעים נעימים.. מודגשת48"דברים ,zeiniptהיהודים

צדיקים כולם ועמך לחטא, קשר שום ליהודי אין 49שמצדה

–

רק היא קולו" ש"ונשמע הרמב"ן מפרש dpkd[ולפיכך

הגדול הכהן כי50לעבודת ממש, העבודה מן חלק ואיננה ,
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של d'הדרגות icaer54"תפוחים "כמין נר בכל היה שבה ,
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ואם38) בתפלתו אדם כל שיוציא צריך רסתקפ"א): (או"ח מרמ"א להעיר

כו'. גם כו'

ח.39) פ"ז, דב"ר ראה

ס"ט40) סתרי"ט, אדה"ז) (ושו"ע שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו טאו"ח

– שם דב"ר (וראה תרי סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר

ליבערמאן). הוצאת

כו'41) משבחים כו' גדול ברעש הקודש וחיות האופנים – במלאכים וגם

במעיל שהיא) (בחוץ, עבודה ישנה ביוהכ"פ גם לכן – (30 הערה לעיל (וראה

קולו. ונשמע

ואילך.42) 133 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

(א).43) ג פ"ב, שהש"ר אתרוג). דהיינו שם בתוס' (אבל סע"א פח, שבת

ועוד. ב. קכ, (רע"מ) זח"ב

ועוד.44) וש"נ). אֿב. (נח, נח אוה"ת ד. מט, בחוקותי לקו"ת ראה

תפג,45) ג') (כרך בראשית אוה"ת וראה וש"נ. א. נז, ברכות ג. ד, שה"ש

ועוד. קכב. ע' במדבר ב.

סע"ג.46) פ, מתו"א להעיר

שם47) בתו"א מ"ש וצע"ק בסופה. חגיגה א. יט, עירובין – חז"ל כלשון

5 הערה 467 ע' לקמן וראה ח"ו". ומורדים פושעים פי' אין 2.ד"ריקנים

בסופה.48) עה"ת לפירושו בה"פתיחה" הרמב"ן לשון

כא.49) ס, ישעי'

י"ל50) וכיו"ב), הדם (דהולכת העבודה שבאמצע קולו" ה"ונשמע וגם

ולהזריקה). (דההולכה שלאח"ז העבודה לחלק ההכנה דכוונתו

(51.36 הערה כנ"ל – או

רמונים52) לעשותם מקום שאין דmilelgומכש"כ היפך –mi`lnמצות

כרמון.

"(תפוחי)53) הרמב"ן הוספת תומתק משנהadfעפ"ז בזה וגם ,"

– יא)) (כה, משלי דקרא לישנא דנקיט לומר (ודוחק גו'" תכלת מ"(רמוני)

דבנ"י. וחשיבות העילוי להדגיש

בהעלותך.54) ר"פ לקו"ת
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של באופן העבודה ובחיצוניות, בפשטות אמנם,

דממה שב"קול העבודה מן פחותה היא קולו" "ונשמע

עלֿפני יתרון שברעש בעבודה יש זאת בכל אך דקה",

שבהתבטלות: העבודה

אמנם, מוגבלת. היא דקה" דממה ב"קול העבודה

וכלי", "אור של באופן זאת אבל בהתבטלות, שרוי העובד

הדעת. בישוב

הגדול הרעש הרי קולו" "ונשמע של העבודה ואילו

מגבלות ממגבלותיו, יצא שהעובד הוכחה, הוא עצמו

התפעלותו, את ולצמצם להגביל יכול הוא אין ה"כלים".

וקול בצעקה מתבטאת היא הסיבות55ולפיכך אחת וזוהי .

גמורים צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי ש"במקום לכך

בו" לעמוד עבודת56יכולין של ב"רעש" דוקא כי ,

הנשמה. של ההגבלה חוסר מתבטא התשובה

.Á
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– זה לדורנו מיוחדת הוראה נובעת לעיל האמור מכל

דמשיחא: דעקבתא דרא

מוכרחים דורנו של המצב מפני אמנם, הטוענים: יש

אפשר ואי היהדות, והפצת התורה בהרבצת להתעסק

אמות ד' ואפילו האישיות, האמות בד' בישיבה להסתפק

את שיפיץ ולהתחנן לבקש שיבואו עד ולחכות תורה, של

היהודים את ולמצוא "החוצה" לצאת צריך אלא תורתו,

– תשובה" ל"בעלי ולהפכם ה"נידחים",

גדול? רעש בקול זו עבודה לעשות יש מדוע אבל

שיהודים רם, בקול שם ולזעוק לרחוב לצאת נחוץ מדוע

צדקה יתנו בתיהם, בפתחי מזוזות יקבעו תפילין, יניחו

בדורות כזאת בסערה נעשתה שלא התנהגות – וכדומה

הקודמים?!

מסכת שבסוף הסימנים כל לפי היא: לכך התשובה

– דמשיחא דעקבתא בדרא נמצאים שאנו רואים סוטה,

איפוא צריך המעיל". "שולי – ביותר הנמוכה בדרגה

ה"פעמונים" להיות צריכים המעיל שבשולי –57לדעת,

תחת אל הקודש", "אל הזה הסוג מן יהודים של שהכניסה

" של באופן מתבצעת השכינה, elewכנפי rnype:ואדרבא ."

ההתעלות, שיא הוא התשובה עבודת של ה"רעש" דוקא

כדלעיל.

.Ë
"ÈÓÂ¯ Ï˘ ‰�ÂÓ‰ ÏÂ˜" ÏË·Ï

בכך: נוסף ענין

המונה "קול נשמע רצונו" "עוברי שאצל רואים כאשר

רומי" בחדרי58של נעשים אינם הטומאה עניני כל –

– ביותר גדול וברעש בפרסום אלא חדרים,

– היא אחרא סטרא של הסערה את לבטל הדרך הרי

נרגא" ביה לשדי אבא וביה מיניה ודוגמתה.. 59"במינה

את לכרות כדי הגרזן לידית העץ נלקח עצמו היער (=מן

נעשית רצונו" "עושי עבודת שגם ידי על כלומר, – היער)

"קול שנשמע במקום דוקא קולו" "ונשמע של באופן

רומי". של המונה

רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "מה לידי יביא זה

"יושבין54עלֿאחתֿכמהֿוכמה" יתקיים ישראל שאצל ,

והשקט" "יתקע54בטח באמצעות ודוקא אדמתם, על

גדול" "60בשופר באמצעות ,lew– ואומר" מבשר מבשר

ממש. בקרוב הגאולה מבשר
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עבודת55) לגבי גדול ברעש שהיא האופנים עבודת במעלת וכמבואר

– (מצ"ע) נה"א אהבת לגבי נה"ב של בהאהבה העילוי הוא ועד"ז השרפים,

דעבודת העילוי שזהו פ"ד, (ושם פ"אֿד (הג') האזינו ד"ה לקו"ת ראה

.n"kaeהתשובה).

ה"ד.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

ע"י57) והוא הקיצה הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש תש"ב סה"מ וראה

כו'. וקול רעש

מכות.58) סוף – הגמרא לשון

רפל"א.59) תניא

ואילך).60) א (נח, ההוא ביום והי' ד"ה ר"ה לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש עטרת
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– (מצ"ע) נה"א אהבת לגבי נה"ב של בהאהבה העילוי הוא ועד"ז השרפים,

דעבודת העילוי שזהו פ"ד, (ושם פ"אֿד (הג') האזינו ד"ה לקו"ת ראה

.n"kaeהתשובה).

ה"ד.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

ע"י57) והוא הקיצה הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש תש"ב סה"מ וראה

כו'. וקול רעש

מכות.58) סוף – הגמרא לשון

רפל"א.59) תניא

ואילך).60) א (נח, ההוא ביום והי' ד"ה ר"ה לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש עטרת



כד

רבי יוסי החורם

רבי יוסי החורם אומר, מצינו ימין שנקרא יד1.
יוס"י - גימטריא אלקי"ם, רומז על גבורות.

פירושו  חורם  כי  מו"ם,  שהוא  חרום,  שהיה  )וזהו 
חוטמו שקוע, שהוא מום2(.

רב"י יוס"י - מספרו בינ"ה גבור"ה הו"ד, היינו כל 
קו השמאל, גבורות.

הכולל,  עם  אלקי"ם  פעמים  ג'  גימטריא   - החור"ם 
בגבורה  בבינה  מקומות,  בשלשה  ישנו  אלקים  שם  כי 

ובמלכות3.
והנה, תנא קמא סבירא ליה ידך זו שמאל דוקא, כי 
פירוש יד הוא שהוא משמש וטפל אל הדבר, כמו ידות 
הכלים4, ידות נדרים5, וזה יתכן לומר על גבורות דוקא, 
אליהם.  טפלות  ולהיות  החסדים  את  שצריכות לשמש 
אליו,  וטפל  הכהן  את  משמש  גבורה,  שהלוי,  וכמו 
ימין,  על  וישרתוך. מה שאין  עליך  וילוו  כמו שכתוב6 

חסדים, לא שייך לומר שהם טפלים.
אך אצל רבי יוסי החורם העיקר הוא גבורות ודינים, 
כמו  והוא  יד.  נקרא  שימין  ליה  סבירא  ולכן  כמדתו, 
שלעתיד לבוא תהיינה הגבורות גבוהות יותר מהחסדים, 

שהלוים יהיו כהנים, והכהנים יהיו טפלים להם7. 
)תורת לוי יצחק עמ' רלז(

רבי יוסי החורם אומר, מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר8 
וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו )על ראש אפרים(.

י"ד עם אפרי"ם — גימטריא יוס"י החור"ם.
)תורת לוי יצחק עמ' רלח(

1( מנחות לז, א.
2( בכורות פ"ז מ"ג.

3( זח"א לא, א.
4( כלים פי"ב מ"ח. 

5( נדרים ג, א.
6( קרח יח, ב.

7( לקוטי תורה להאריז"ל עה"פ והכהנים הלוים )יחזקאל מד, טו(. תניא 
פ"נ. 

8( ויחי מח, יז.

רב יוסף

כדוב,  ושותין  שאוכלין  פרסיים,  אלו  יוסף,  רב  ותני 
ומסורבלין כדוב, ומגדלין שיער כדוב, ואין להם מנוחה 

כדוב9.

אשת פוטיפר נמשלה לדוב10.
והיינו מה שרב יוסף דוקא ידע בפרטיות טבע הדוב 

ופעולותיו.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלה(

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה . . תני רב 
יוסף, שוב אין מראין לו סימני עניות11.

יוסף — מורה על יסוד, מדתו של יוסף.
ויבא  גו'  הכסף  כל  את  יוסף  וילקט  כתיב12  ביוסף 
יוסף את הכסף ביתה פרעה, היינו למלכות. ואז נעשית 
כסף  כל  לה  נמשכו  כי  מאד,  מאד  עשירה  המלכות 

החסדים.
לכן רב יוסף דוקא אמר זה, כי הוא הוא שמילא את 
המלכות, בית פרעה, בעושר רב, ואין כאן אפילו סימני 

עניות.
)תורת לוי יצחק עמ' קעט(

רבי יעקב בר אידי

עמך  אנכי  והנה  כתיב13  רמי,  אידי  בר  יעקב  רבי 
ויירא יעקב מאד,  ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב14 

אמר שמא יגרום החטא15.

החטא,  יגרום  שמא  שירא  יעקב  על  המימרא  בעל 
הוא רבי יעקב בר אידי, יעקב דוקא.

)ליקוטים ואגרות עמ' רמא(

9( מגילה יא, א.
10( רש"י וישב לט, ו.

11( גיטין ז, ב.
12( ויגש מז, יד. וראה לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב.

13( ויצא כח, טו.
14( וישלח לב, ח.

15( ברכות ד, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כה

חוברת ה 

מברק מן הגלות

כעבור מספר שבועות קיבלתי גלוית דואר ללא בול, ממנה נודע לי כי בעלי חי וכי הוא נמצא בדרכו 
למקום גלותו, אם כי לא ידעתי מניין נשלחה הגלויה.

שוב חלפו יותר משבועיים, ולילה אחד, בשעה אחת אחר חצות, נקש מישהו על חלון ביתנו )פעמון 
בדלת כבר לא היה לנו אז(, והביא מברק המודיע שבעלי הגיע ליעדו. שירות הדואר לא פעל בלילה, 
אך מאחר שעובדי המקום הבינו מתוך המברק שהוא מכיל ידיעה מהרב - הכירו כולם בחשיבות הדבר, 

ונערה יהודייה מבין העובדים הודיעה כי היא מתנדבת למסור לי את המברק עוד באותו לילה.

החילונו איפוא ללמוד את המברק, כדי להבין מאין נשלח, ולמצוא את מקומו של הכפר שבו נמצא 
בעלי.

טלית ותפילין - לראשונה לאחר שנה

נשלחו  הם  ומשם  אסיה,  במרכז  קזחסטאן1,  של  הבירה  לעיר  בתחילה  הובא  האסירים  משלוח 
קבוצות קבוצות, כל אחד למקום שנקבע לו. היה זה בט"ו בשבט2.

לימים סיפר לי בעלי על השמחה שהשתררה בקרב הגולים כשהרגישו לפתע חופשיים - הותר להם 
לנוע ללא שמירה, להתיישב בחשמלית העירונית כל אימת שיעלה ברצונם ולנסוע לכל מקום שיעלה 
בדעתם. לאחר אחד עשר חודשים קשים - ומותר אף לומר: איומים - שכאלה, היתה זו תחושה שקשה 
לתאר. עז היה רצונו של בעלי לציין בדרך כלשהי תחושה נעימה זו, אולם הוא היה שוב לבדו בין זרים. 
האוכלוסייה המקומית הורכבה מקאזאחים, טיפוסים אנושיים בלתי מוכרים, כך שלא היה לבעלי עם מי 

לחלוק את תחושותיו, ולא נותר לו אלא להסתפק במחשבה על כך...

מאלמא אטא נשלחו הגולים בקבוצות אל המחוזות השונים. המחוז שאליו נשלח בעלי היה מחוז 
קזיל ארדא. כל הגולים רצו להישאר בעיר המחוז, שהיתה עיר של ממש, ומן הסתם היו בה גם אי אלו 
יהודים, אולם הדבר לא הותר להם. רק אלוף משנה אחד שהיה בין הגולים נשלח לתחנה שבה עוברת 

רכבת, ומטבע הדברים הוא שמח מאוד על כך שנשלח לשם במקום לכפר נידח כלשהו.

הם לנו בעיר רק לילה אחד, מבלי לראות איש, ולאחר מכן נשלחו - שניים מתוך קבוצת הגולים 
שהגיעו לעיר, בעלי וגולה נוסף - לכפר ציאילי3, מרחק ארבע שעות נסיעה מעיר המחוז.

1( אלמא–אטא )ראה בתחילת הרשימה שבהערה 2(.
2( להעיר, שבדיוק עשרים שנה לאחר יום זה )ט"ו בשבט ת"ש( - בש"פ בשלח, ט"ו בשבט ה'תש"כ - הזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע את רשימותיו של אביו 

ז"ל בפעם הראשונה )תורת מנחם - התוועדויות תש"כ ח"א ע' 365 ואילך(.
3( ברשימה שבהערה 2: "זהו ששפטו אותי לגלות למתא ציאילי שהוא מלשון צל, ומספרו צ"ל א"ל".

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בול ובו תמונת וכו', לדעתי מופרך הדבר, כיון שהבולים מתגלגלים סו"ס וכו' נוסף 

על הענין הכרחי שמכים על הבול והתמונה...

ובברכת הצ' בהנ"ל.



כו

ובניו  אהרן  אבנט  אותם  וחגרת   – ט  כט, 
וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהנה לחוקת 

עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו

א. כיצד הלבישן, כיצד הלבישן מאי דהוה הוה, אלא כיצד 
מלבישן לעתיד לבוא, לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו 
בה  פליגי  קראי,  למיסבר  הלבישן  כיצד  אלא  עמהם,  ומשה 
ובניו  יוחנן, חד אמר אהרן, וחד אמר אהרן  בני ר' חייא ורבי 

בבת אחת.
יומא ה:

מו"ק2(  מס'  בסוף  )ועד"ז  ברכות  מס'  שבסוף  במרז"ל1* 
ולא  בעוה"ז  לא  מנוחה  להם  אין  "ת"ח  א(  גירסאות:  ב'  יש 
בעוה"ב"; ב( "צדיקים אין להם מנוחה כו'" )וגירסא זו מובאת 

בכ"מ3(.
ונראה ששינוי זה, הוא שינוי גם בתוכן הענין: לפי הגירסא 
מיוחדת  במעלה  הוא  המדובר   – כו'"  מנוחה  להם  אין  "ת"ח 
השייכת דוקא בלימוד התורה )"תלמידי חכמים"(, כדלקמן; 
אבל להגירסא "צדיקים אין להם מנוחה כו'" – הרי תואר זה 
 – הם  גם  שהרי  ת"ח,  שאינם  טבין4,  עובדין  מארי  גם  כולל 

צדיקים.
וצלה"ב טעם שתי שיטות אלו.

כו'", כתב  מנוחה  להם  אין  בטעם הדבר ש"ת"ח  והנה  ב. 
ת"ח  המיתה  שלאחר  בעולם  "כי  הש"ס:  בלקוטי  האריז"ל 
עוסקים בתורה ועולין ממדרי' למדרי' ומישיבה לישיבה . . כי 

כמו שהשי"ת אין לו סוף כך תורתו אין לו סוף.
ולפ"ז מובן טעם הגירסא "ת"ח אין להם מנוחה כו'" – כי 
)אין  רק התורה היא בבחי' "אין לה סוף"5, שלכן אין מנוחה 
סוף( גם לעליות של ת"ח העוסקים בתורה; אבל המצות, עם 
היות שגם הן ציוויו של הקב"ה )שאין לו סוף(, בכ"ז בהן עצמן 
ישנה הגבלה6, ואדרבא צ"ל מדידה והן בכללות ענין המצות 
שנצטווינו לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, לא תוסיפו ולא 
תגרעו7 )משא"כ בת"ת שצ"ל בהוספה דוקא כדאיתא בהל' 

1*( ראה לקו"ש חלק ט"ו שיחה לכ' חשוון – שיחה זו, באידיש בשינוים והוספות. המו"ל.

2( בטעם השינויים בין מס' ברכות ומס' מו"ק – ראה לקו"ש חי"ד ע' 173 ואילך.

3( ראה לקו"ש חי"ד ח"א )ע' 173( הערה *3.

4( ד"עיקר פי' צדיק נק' כן מי שמקיים המצות" )לקו"ת מסעי צא, א. שה"ש טז, ג(.

ואף שבתו"א צח, ב' מביא )בהמשך להמבואר שם ע"ד העליות בהשגת התורה( "מ"ש 

הגירסא  )ולא  כו'"  מנוחה  להם  אין  צדיקים  מאמרז"ל  על  להאריז"ל  הש"ס  בלקוטי 

"ת"ח"(.

– הרי צדיק במרז"ל )ולא רק בתושב"כ( – ישנו במובן הכי רחב )וכמו רשע או צדיק לא 

קאמר – נדה טז, ב. וראה תניא פ"א דשולל רק רשע בדינו(, כולל גם בע"ת, ת"ח וכו' 

ועד במובנו הכי מצומצם – רק אלה שעבודתם במדת היסוד )תניא פי"ד מתיקונים – 

בהקדמה. וראה זח"ג קט, ב(. – אבל בשום מקום אין לפרשו שפי' )רק ת"ח ו(לא מארי 

עובדין טבין.

5( כמש"נ )איוב יא, ט(: ארוכה מארץ מדה גו'.

6( אגה"ק ס"י. ד"ה השקיפה תרפ"ט פ"ב ואילך )נדפס בסה"מ ה'שי"ת ע' 272 ואילך(. 

ובכ"מ.

סהמ"צ  ה"ט.  פ"ב  ממרים  רפ"ט.  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  ב.  ד,  ואתחנן  א.  יג,  ראה   )7

וכ"כ  דואתחנן.  הקודמו  קרא  כלל  הרמב"ם  הביא  ולא   – שי"ד.  שי"ג  ל"ת  להרמב"ם 

כו'  בפ"ע  מצוה  לעשות  )ד"בדא  כן  שפי'  עה"ת  רמב"ן  וראה  א(.  )קנ,  סכ"ט  באגה"ק 

תוסיף  לא  בכלל  "היא  מצוה  דהוספת  שם  וממשיך  ואתחנן.  דפ'  בקרא  בלאו"(  עובר 

ת"ת8(, הן בכל מצוה בפ"ע: תפילין – ד' פרשיות ולא חמש 
וכו'9.

וכן הוא החילוק באופן חיוב האדם בהן: החיוב דת"ת אין 
בת"ת  חייב  מישראל  איש  "כל  הרמב"ם10:  ובל'  הגבלות,  בו 
בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין כו'", והחיוב 
הוא תמידי11; משא"כ מצות, שכל מצוה ומצוה בהגבלה שלה 

)בזמן מסויים או במקום מסויים, וכיו"ב(.
ועפ"ז צלה"ב טעם הגירסא "צדיקים אין להם מנוחה כו'" 
– שבכללן גם מארי עובדין טבין )עבודת המצות( כנ"ל – איך 
שייך בעבודה זו )שהיא מוגבלת כנ"ל(, "אין להם מנוחה כו'" 

המורה על ענין בל"ג?
ובהכרח לומר, שגם במצות ישנם מעלה זו דבל"ג, שעפ"ז 
אתי שפיר הגירסא "צדיקים אין להם מנוחה כו'". והיינו שב' 

הגירסאות מתאימות בב' הבחינות: גבול ובל"ג…
ד. ויש לומר הביאור בזה: במצות יש ב' ענינים12: א( גדרים 
המיוחדים לכל מצוה בפ"ע, שמבדילים בין זל"ז – שמצד זה 
הרי הן בבחי' גבול. ב( הצד השווה שבכל המצות – שמצד זה 

הן בבחי' בל"ג.
היינו הפרטים שבכל מצוה ומצוה – שבהם שונה כל אחת 
הכללית  הנקודה  אולם  שבמצות;  ההגבלה  זוהי   – מחברתה 
שבכל המצות, שכולן הן מצוה ל' ציווי, היינו רצון העליון ב"ה 
בשוה – כי הרצון שבמצות הוא למעלה  שהוא בכל המצות 
)השווה  הברכה  וכנוסח  שבמצות,  וההתחלקות  מההגבלות 
"לא  וכמרז"ל13  וצונו,  במצותיו  קדשנו  אשר  המצות(:  בכל 
תהא יושב ושוקל במצותי' של תורה וכו' קלה שבקלות כו' 
וחמורה שבחמורות כו'" – שמצד נקודה זו שבמצות – רצונו 

של הקב"ה – ה"ה בל"ג.
לקיום  בנוגע  הוא  כן  עצמן,  להמצות  בנוגע  שהוא  וכשם 
המצות ע"י האדם: אף שחיובו של כאו"א בפ"ע הוא מוגבל 
)כנ"ל ס"ב(, הרי כללות )העבודה של( המצות הוא חיוב תמידי, 
וכדברי חכמים במשנתם14: אני נבראתי לשמש את קוני, כל 
רגע שהוא קיים, הרי תכליתו לשמש את קונו, וכנ"ל כי זה כל 
ו"בכל  יהיו לש"ש15,  "כל מעשיך  ועד לפס"ד בשו"ע  האדם, 
במצוה  ד"עוסק  הטעם  ידוע17  מזו:  ויתירה  דעהו"16,  דרכיך 

דקרא  אלי'  ובאדרת  שם  זוטרתא  בפסיקתא  כמש"כ  דלא  והוא  דראה.  קרא   – עליו" 

דפ' ואתחנן – הוא שלא להוסיף על תרי"ג מצות בכלל, ודפ' ראה שלא להוסיף באותה 

מצוה גופא. וראה פי' הר"י פערלא לסהמ"צ דרס"ג מ"ע ה' ומל"ת קמא. מנחת חינוך 

מצוה תנד. ואכ"מ.

8( ראה בהנסמן לקו"ש חי"ד ח"א )ע' 173( הערה 21.

9( ראה ספרי ופרש"י ראה שם. פרש"י ואתחנן שם.

10( הל' ת"ת פ"א ה"ח. הועתק בשו"ע אדה"ז או"ח ר"ס קנה.

11( כמש"נ )יהושע א, ח( לא ימוש גו' והגית בו יומם ולילה גו'.

ב  נח,  ואילך.  א  נג,  ראש  עטרת   – ובארוכה  ואילך(.  א  )לט,  שלח  מלקו"ת  להעיר   )12

ואילך.

13( תנחומא עקב ב. וב"ר פ"ו, ב. יל"ש יתרו רמז חצר. ועוד.

14( סיום מס' קידושין.

15( אבות פ"ב מי"ב.

16( משלי ג, ו. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

17( המשך תרס"ו שם ע' תקכב. ד"ה לםרבה המשרה ה'ש"ת פ"ג )סה"מ קונט' ח"ב 

תלה, ב(.
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כז

פטור מן המצוה"18, שזהו משום שכל המצות כלולות זמ"ז, 
ולכן כשעושה מצוה אחת ה"ז כאלו עשה גם שאר המצות, 
מהתחלקות19;  שלמעלה  שבמצות  העצמי  הרצון  מצד  דזהו 
ונמצא שגם בעסקו במצוה פרטית )אף שמצד פרטי מצוה זו 
הוא ענין נפרד ומוגבל, בכ"ז( יש בזה שייכות לכללות המצות, 

הבלי גבול שבהן.
הפרטיות  מצד  הגירסאות:  ב'  בין  החילוק  מובן  ועפ"ז 
שבמצות – שהן גבול – הנה דוקא "ת"ח אין להם מנוחה כו'"; 
אבל מצד כללות המצות – שהן בלי גבול – הרי כל אלו שהם 

"צדיקים )כולל מארי עובדין טבין( אין להם מנוחה כו'".
ה. אבל עדיין צ"ע: נתבאר20 הטעם מה ש"ת"ח )דוקא( אין 
האריז"ל  מש"כ  עפ"י  שזהו   – בעוה"ב"  ולא  כו'  מנוחה  להם 
בלקוטי הש"ס: "וז"ס יצא אדם לפעלו21 ר"ל לעסוק בתורה 
תחילה  יוצא  מעוה"ז  האדם  כשיצא  כי  בעוה"ז  שפעל  במה 
לפעלו ר"ל לעסוק בתורה במה שפעל בעוה"ז כו'". ולכן רק 
שבו  במקום  בג"ע,  כי   – בעוה"ב"  כו'  מנוחה  להם  אין  "ת"ח 
יוצא האדם מעוה"ז, שייך רק בחי' "פעלו" דעוסק בתורה22 

ולא )העסק( הפעולה דקיום המצות23.
ועפ"ז עדיין אינו מיושב: הן אמת שגם במצות שייך הענין 
דעליות עד אין סוף מפני שגם בהן יש ענין הבל"ג, אבל איך 
אדם  שיצא  מפני  שזהו  מנוחה",  להם  אין  ד"צדיקים  אפ"ל 
לפעלו בעוה"ב" – והרי בג"ע אין בחי' "פעלו" דקיום המצות?

והביאור הוא: ידוע שב"עוה"ב" יש ב' פירושים: א( גן עדן 
ב(  העוה"ז"24(;  חיי  אחר  לאדם  לו  "באין  כי  עוה"ב,  )ונקרא 

עולם התחי'25.

18( סוכה כה, א.

19( ראה המשך תרס"ו שם ע' תקכב. ולהעיר מפיה"מ להרמב"ם אבות רפ"ב. לקו"ש 

ח"ד ע' 1192 ואילך )ובהערה 2 שם(.

20( לעיל ח"א ס"ד.

21( תהלים קד, כג.

22( ראה אגה"ק סי"ז. לקו"ת ואתחנן ו, ב ואילך. סהמ"צ להצ"צ טו, ב. ובכ"מ.

23( ראה סהמ"צ שם. ובכ"מ.

24( רמב"ם הל' תשובה ספ"ח. ועיין שם שמעתיק מהכתוב )בגירסת דפוס רומי(: אשר 

צפנת פענח פעלת.

25( וכמחז"ל )סנהדרין ר"פ חלק( "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב כו' ואלו שאין להם 

בב'  תלוי  זה  במרז"ל  דעוה"ב  שהפירוש  י"ל,  ולפי"ז 
שזה   – כו'"  מנוחה  להם  אין  "ת"ח  הגירסא  לפי  הגירסאות: 
מצד מעלת התורה – "עוה"ב" פירושו )גם( ג"ע )ששם שייך 
אין  "צדיקים  ולהגירסא  המצות(;  של  ולא  דתורה  ה"פעלו" 
להם מנוחה כו'" – הכולל גם עבודת המצות – "עוה"ב" פירושו 

עולם התחי', שאז שוב יהי' זמן של "פעלו" גם במצות.
"מצות  ארז"ל26  הרי  א(  ע"ז:  להקשות  יש  לכאורה  ו. 

בטילות לעת"ל", ופירש אדה"ז27 ד"היינו בתחיית המתים"?
ב( הרי מבואר בחסידות28 דמשארז"ל "צדיקים אין להם 
כו'" )שעולים תמיד מדרגא לדרגא( הוא בג"ע, אבל  מנוחה 
ואיך זה  ומנוחה גם מהעליות29 –  לעת"ל הוא זמן של שבת 
להם  אין  ש"צדיקים  במ"ש  שהמכוון  הנת"ל,  עם  מתאים 

מנוחה כו' בעוה"ב" הוא )לא ג"ע, כ"א( לעולם התחי'?
ב'  תהיינה  גופא  התחי'  עולם  של  בזמן  בזה:  והביאור 
כאו"א אומר: ושם נעשה  תקופות30 – תקופה ראשונה עלי' 
גם  ישנן  ולכן  קיימות31,  מצות  אז  כי  רצונך,  כמצות  לפניך 
מצות  שאז  שני'  ותקופה  מדרגא;  מדרגא  שעל-ידן  העליות 

בטילות.
ואהרן  "משה  דלעת"ל  משארז"ל32  ידוע  לזה:  מהראיות 
עמנו" ויקריבו קרבנות – קיום מצות. ובפרט הרי ענין הקרבן 
כמבואר  למעלה,  מלמטה  הבהמה  חיות  של  העלאה  הוא 

בכ"מ – ומזה, שגם לאחרי תחה"מ יהי' הענין דעליות כו'.
לקוטי שיחות חלק ט"ו כ' מרחשון סעיפים א'-י"א 

)מתורגם ללה"ק(

חלק כו' האומר אין תחה"מ כו'". ובגמרא שם: הוא כפר בתחה"מ לפיכך לא יהי' לו חלק 

בתחה"מ . . מדה כנגד מדה.

26( נדה סא, ב.

27( אגה"ק סכ"ו )קמה סע"א(.

28( אוה"ת והמשך תרס"ו שבהערה 3.

29( וכמ"ש האריז"ל בלקוטי הש"ס שם: כי לעתיד אחר התחי' יהי' להם מנוחה – אבל 

שם מבואר להגירסא "ת"ח אין להם מנוחה כו'", משא"כ במקומות שבהערה הקודמת.

30( ראה המשך תרס"ו ע' צז ואילך. ושם )ע' קה(: ומה שלעתיד לא יהי' עוד עליות כו'.

31( וצ"ע מנדה שם דבגד שאבד בו כלאים עושה ממנו תכריכין למת דמצות בטילות 

לעת"ל. ואכ"מ.

32( תוס' פסחים )קיד, ב ד"ה אחד(. וראה ג"כ יומא ה, ב.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

... בודאי למותר לעוררו, שאין ליפול ברוח באם היתה בעבר איזה שגיאה בהנהגה באיזה ענינים. 

וכמו אלו שמסרו לי מהנ"ל, כי הרי רגיל הדבר בכל פעולות בני אדם, וכדרז"ל שאין אדם עומד על דבר 

הלכה אא"כ וכו'. ונוהג שאדם לומד מהשגיאות פי כמה - בהנוגע ליושר הנהגה לעתיד. והרי זכות הרבים 

וזכות רבותינו נשיאינו מסייעתם ומלוה אותם בפעולותיהם.

בברכה לבשו"ט בכל הענינים אודותם כותבים ולפורים שמח ופעיל על כל הימים הבאים לאחרי 

זה,

מ. שניאורסאהן
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּבמנחֹות:ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית הּזיתים∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒִֵַ
יהיה ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש ראׁשֹונה,היה טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, מכניסןּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

למנחֹות ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, ÏÚ‰Ï˙.לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¬…
„ÈÓz ׁשלהבת∑�¯ ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ּתמיד,∑ÈÓz„.(שבת קרּוי ולילה לילה ׁשאּתהּכל ּכמֹו ≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ

כח)אֹומר ּבמנח(במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר"עֹולת חביתין ו)ת מחציתּה(ויקרא אּלא ואינּה "ּתמיד" ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה הּואּבּבקר לׁשּבת .מּׁשּבת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, ללּמדנּו(רש"י ׁשּבא לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה ׁש'ּזְך' ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשם ּבּמדּבר, יׂשראל לבני נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁש'ּזְך'

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם רמב"ןהיה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(àë)Cøòé úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ©«£ŸÁ
íìBò úwç ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà BúàŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®ª©³¨Æ

:ìàøNé éða úàî íúøãì§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה הארּכין,ּתן טבת ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ּכלּום ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל .וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ
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‡LÓ¯Ó È‰B�·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
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È‰B�aא ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבכאן הּכתּוב אמר eˆz‰(כֿכא) ‰z‡Âּבעבּור ְַַָָָ¿«»¿«∆ֲַ

והּוא ועׂשית, ּתמיד ּבּמׁשּכן ְְְִִִֶַַָָָָָׁשאמר

"להם" ּתצּוה ּבעצמ ואּתה ּבכאן אמר ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָּבצּוּוי,

אין ּכי הּמאֹור", "ׁשמן את אלי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָ"ׁשּיקחּו"

היה אם רק ּבּמדּבר אֹותֹו לעׂשֹות ּדר ְֲִִֶֶֶַַַָָָָלהם

(להּלן הביאּוהּו והּנׂשיאים מׁשמרת. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאצלם

ׁשּיביאּוהּו ,אלי וטעם כ"זֿכ"ח.). ְְִֵֶֶַַל"ה,

וכת ז הּוא אם יראּנּו והּוא ּכראּוי,"לפניו" ית ְְְְִִִֶָָָָָָ

(וּיקרא אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את צו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ב'.). כ"ד,

,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó ÌÚËÂהּׁשמן אלי ׁשּיקחּו ¿««≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶֶֶֶַ

יּמצא אׁשר מאת יׂשראל ּבני ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָמאת

יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבידם,

הקרב ואּתה אמר וכן ב'.). כ"ה, (לעיל ְְְְִֵֵֵַַַָָלּבֹו

ּכי א'.), כ"ח, (להּלן אחי אהרן את ְֲִִֵֶֶַַָָֹאלי

הּזאת, ּבּמעלה ּותבּׂשרם ּתקראם ּבעצמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹאּתה

ב'.), ּפסּוק כ"ח, (ׁשם קדׁש ּבגדי להם ְְִִֵֶֶָָָָָֹועׂשית

ּכל ּכדר ּבּמלאכה, העֹוׂשים לחכמים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבצּוּוי

ּכל אל ּתדּבר ואּתה וכן הּתבנית. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָמלאכת

עּמהם ׁשּידּבר ג'.), כ"ח, (להּלן לב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחכמי

וידע חכמתם את יּכיר הּוא ּכי עצמֹו ְְְִִֵֶַַַָָָהּוא

הראּויה מהם.הּמלאכה אחד לכל להּמסר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

הצר ועׂשית, הקרב ואּתה ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּובעבּור

ּבצּוּוי ּכי לב, חכמי ּכל אל ּתדּבר ואּתה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפרׁש

ּבּה יאמר אׁשר הּמלאכה ּכׁשאר הּבגדים ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹיעׂשּו

ל"א, (להּלן וגֹו' ּבצלאל בׁשם קראתי ְְְְְְִֵֵֵַַָָָראה

ב'.).

.„ÈÓz ¯� ˙ÏÚ‰Ï,ּתמיד קרּוי ולילה לילה ּכל ¿«¬…≈»ƒְְְִַַָָָָָ

(ּבּמדּבר ּתמיד עלת אֹומר ׁשאּתה ְְִִֵֶַַַָָָֹּכמֹו

ּבמנחת וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ו'.), ְְְְְִִֵֵֶַָָכ"ח,

ואינּה י"ג.), ו', (וּיקרא ּתמיד נאמר ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָחביתים

אבל ּבערב ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה ֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ל'.) כ"ה, (לעיל הּפנים ּבלחם האמּור ְְִִֵֶֶַָָָָּתמיד

ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון לׁשּבת. מּׁשּבת ְְְִִִַַַַָָהּוא

(ריׁש ּבספרי ׁשנּו ּכ אּלא ,ּכ אינֹו ְְִִֵֵֵֶַָָָָרּבֹותינּו

ח', (ּבּמדּבר הּנרֹות ׁשבעת יאירּו (ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּבהעלת

ת"ל לעֹולם, ּדֹולקין ׁשּיהיּו אני ׁשֹומע ְְְֲִִִֵֶַָב'.),

מערב אי ג'.). כ"ד, (וּיקרא ּבקר עד ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמערב

ּבקר עד מערב ּדֹולקים יהיּו יכֹול ּבקר, ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹעד

הא הּנרֹות, ׁשבעת יאירּו לֹומר ּתלמּוד ְְִִִֵֵַַַַַָָויכּבם,

ּבקר. עד מערב הּנרֹות ׁשבעת יאירּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכיצד,

ּדֹולק מערבי נר ׁשּיהא (ׁשם), ּתמיד ה' ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָלפני

ּבין הּמנֹורה את מדליקין ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֵֶֶֶַַָָּתדיר,

נמי ב'.) כ"ד, (וּיקרא ּכהנים ּובתֹורת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹהערּבים.

מערבי נר ׁשּיהא ּתמיד, נר להעלת ּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹאמרּו

מדּׁשנֹו ׁשּכבה מצאֹו התם, וקתני ְְְְִֵֶַָָָָָָָָּתדיר.

נמי ּבּיֹום ּדאפלּו העֹולה, מּמזּבח ְְֲִִִִֵַַַַָָָּומדליקֹו

לעֹולם. ּתמיד ׁשהּוא לפי מערבי נר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמדליק

˙ÎqÓ·eׁשּזכה מי ,ּכ ׁשנינּו ט'.) (ג', ּתמיד ¿«∆∆ִִִֶָָָָָ

נרֹות ׁשּתי ּומצא נכנס הּמנֹורה ְְְְִִֵֵַַָָָּבדּׁשּון

את ּומּניח הּׁשאר את מדּׁשן ּדֹולקים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמזרחּיים

מדּׁשנן ׁשּכבּו מצאן ּבמקֹומן. ּדֹולקין ְְְְְִִֵֶַָָָָָאּלּו

הּׁשאר. את מדּׁשן ּכ ואחר הּדֹולקין מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּומדליקן

צ"ח:) (מנחֹות רּבי ּכדברי ׁשנּויה זֹו מׁשנה ְְְְְְִִִֵַָָָָּוסתם

ּולדעּתֹו מּנחין, היּו ּומערב מזרח ּבּנרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאמר

ׁשהּוא לפי מערבי ונקרא הּׁשני, הּוא מערבי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָנר

נר להדליק צרי ׁשהּוא ּולפי לראׁשֹון, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמערבי

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר רמב"ן.לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeרמב"ן §¦§¨«¤

(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB�‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז .שנטריא"ה ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא לי(שהוא אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר(שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב(ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעל

ׁשם על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ּכמֹוׁשם ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש(שם)ׁשּנאמר: לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ּכרּדֹוטין,ראיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אבׁשלֹום: אחֹות ּתמר יג)ּבמעׂשה ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן חלּוק,∑ÏÈÚÓe."ּכי ּכמין הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ¿ƒְִָ

העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, והּמׁשּבצֹות∑ıaLz.וכן לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑Ù�ˆÓ˙."מּוסּבֹות ּבמקֹוםּכמין ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם קֹורא כה)ּכֹובעיןאחר יומא על∑Ë�·‡Â.(עיין חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ¿«¿≈ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻ

עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּמעיל,
האפֹוד" לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.את המקּדׁשת אֹותםמּתרּומה .יעׂשּו ֵֶָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ÈÏ˜¯ב CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד ‡�LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡�ÈÓ‰Â ‡zÙ�ˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡�ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתמיד ה' לפני ּבֹו לקּים להדליקמערבי צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשּיהא עד מערבי נקרא הּׁשני ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמזרחי,

צפֹון (ׁשם) האֹומר לדברי אבל אצלֹו. מזרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָזה

האמצעי הּוא מערבי נר מּנחין, היּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻודרֹום

ּבּבקר. מדליק לבּדֹו והּוא מנֹורה, ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַַָָֹׁשּבגּופּה

ׁשהּוא מערבי, ּבנר ּתמיד ה' לפני הּכלל, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָועל

ּובּלילה. ּבּיֹום ּתמיד ְִֵַַַָָּדֹולק

וטעם È�a(א) ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„� ְַַ»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈
.Ô¯‰‡לכהנֹו האב ּבהּמׁשח ּכי יחׁשב ׁשּלא «¬…ְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹ

ּבעצמם להם אבל ּכהּונים, האּלה הּבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָיהיּו

ׁשּלא הּנֹולדים, ּוׁשאר ּפנחס יצא והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹיכהן.

עּמֹו הּנמׁשחים הארּבעה אלה רק ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָנתּכהנּו

כן. אחרי יֹולידּו אׁשר ְֲֲִֵֵֶַַָּומֹולדּתם

Ù˙Ïe‡¯˙.(בֿד) „B·ÎÏנכּבד" ׁשּיהיה ¿»¿ƒ¿»∆ְְִִֶֶָ

ּכמֹו ּומפארים, נכּבדים ּבמלּבּוׁשים ְְְְְְִִִִַָָָֹֹּומפאר"

ס"א, (יׁשעיה ּפאר יכהן ּכחתן הּכתּוב, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

הן, מלכּות לבּוׁשי הּבגדים אּלה ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַָי'.),

ּכמֹו הּתֹורה, ּבזמן הּמלכים ילּבׁשּו ְְְְְְִִִִַַַָָָּכדמּותן

(ּבראׁשית ּפּסים ּכתנת לֹו ועׂשה ּבּכתנת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמצינּו

והיא ּפּסים, ּכדמּות מרּקמת ׁשּפרּוׁשֹו ג'.), ְְְִִִֵֶֶֶַֻל"ז,

ז'.), כ"ה, (לעיל ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ּתׁשּבץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַֹּכתנת

ּבמעיל הּדר וכן קדם. מלכי ּכבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַוהלּביׁשֹו

כן ּכי ּפּסים ּכתנת ועליה וכתּוב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּוכתנת,

מעילים הּבתּולת הּמל ּבנֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָֹּתלּבׁשנה

ּכתנת עליה ּכי ּופרּוׁש י"ח.), י"ג, ְְִֵֵֶֶָָֹ(ׁשמּואלֿב'

ּבנֹות ללּבׁש הּמנהג ּכי ונגלית, נראית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָּפּסים

ּבהן, ׁשּתתעּלפנה מעילים הּבתּולֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּמל

עליֹון, מלּבּוׁש עליה הּפּסים ׁשּכתנת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹונמצא

קרעה עליה אׁשר הּפּסים ּוכתנת אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולכן

הּיֹום ּגם ידּועה והּמצנפת י"ט.). ׁשם ְְְִֶֶַַַָָָ(ׁשם

הּכתּוב אמר ולכן הּגדֹולים, ולּׂשרים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלּמלכים

העטרה והרים הּמצנפת הסיר הּמלכּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבנפל

מלּוכה ּוצניף ּכתּוב וכן ל"א.), כ"א, ְְְְְִֵֵֶָָ(יחזקאל

ּפארי הּכתּוב יקראם וכ ג'.), ס"ב, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ(יׁשעיה

ּפארי ּוכתיב, כ"ח.), ל"ט, (להּלן ְְְֲִִֵַַַָָהּמגּבעֹות

י"ח.), מ"ד, (יחזקאל ראׁשם על יהיּו ְְְְִִִֵֶַָֹפׁשּתים

והאפֹוד ּבהם. לּמכּתירים וׁשבח ּפאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהם

והמניכא ׁשּכתּוב ּכענין מלכּות, לבּוׁש ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָוהחׁשן

והּציץ ט"ז.). ה', (ּדנּיאל צּואר על דהבא ְְֲִִִֵַַַַָָָדי

(ּתהּלים נזרֹו יציץ ּוכתיב, הּוא, הּמלכים ְְְְִִִִִִֵֶַָָנזר

ּוכתיב ּותכלת, וארּגמן זהב והם י"ח.), ְְְְְִֵֵֶַָָָָקל"ב,

זהב מּמׁשּבצֹות ּפנימה מל בת ּכבּוּדה ְְְְִִִֶֶַָָָָָּכל
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i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר רמב"ן.לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeרמב"ן §¦§¨«¤

(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB�‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז .שנטריא"ה ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא לי(שהוא אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר(שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב(ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעל

ׁשם על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ּכמֹוׁשם ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש(שם)ׁשּנאמר: לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ּכרּדֹוטין,ראיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אבׁשלֹום: אחֹות ּתמר יג)ּבמעׂשה ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן חלּוק,∑ÏÈÚÓe."ּכי ּכמין הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ¿ƒְִָ

העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, והּמׁשּבצֹות∑ıaLz.וכן לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑Ù�ˆÓ˙."מּוסּבֹות ּבמקֹוםּכמין ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם קֹורא כה)ּכֹובעיןאחר יומא על∑Ë�·‡Â.(עיין חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ¿«¿≈ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻ

עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּמעיל,
האפֹוד" לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.את המקּדׁשת אֹותםמּתרּומה .יעׂשּו ֵֶָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ÈÏ˜¯ב CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד ‡�LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡�ÈÓ‰Â ‡zÙ�ˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡�ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתמיד ה' לפני ּבֹו לקּים להדליקמערבי צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשּיהא עד מערבי נקרא הּׁשני ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמזרחי,

צפֹון (ׁשם) האֹומר לדברי אבל אצלֹו. מזרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָזה

האמצעי הּוא מערבי נר מּנחין, היּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻודרֹום

ּבּבקר. מדליק לבּדֹו והּוא מנֹורה, ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַַָָֹׁשּבגּופּה

ׁשהּוא מערבי, ּבנר ּתמיד ה' לפני הּכלל, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָועל

ּובּלילה. ּבּיֹום ּתמיד ְִֵַַַָָּדֹולק

וטעם È�a(א) ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„� ְַַ»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈
.Ô¯‰‡לכהנֹו האב ּבהּמׁשח ּכי יחׁשב ׁשּלא «¬…ְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹ

ּבעצמם להם אבל ּכהּונים, האּלה הּבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָיהיּו

ׁשּלא הּנֹולדים, ּוׁשאר ּפנחס יצא והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹיכהן.

עּמֹו הּנמׁשחים הארּבעה אלה רק ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָנתּכהנּו

כן. אחרי יֹולידּו אׁשר ְֲֲִֵֵֶַַָּומֹולדּתם

Ù˙Ïe‡¯˙.(בֿד) „B·ÎÏנכּבד" ׁשּיהיה ¿»¿ƒ¿»∆ְְִִֶֶָ

ּכמֹו ּומפארים, נכּבדים ּבמלּבּוׁשים ְְְְְְִִִִַָָָֹֹּומפאר"

ס"א, (יׁשעיה ּפאר יכהן ּכחתן הּכתּוב, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

הן, מלכּות לבּוׁשי הּבגדים אּלה ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַָי'.),

ּכמֹו הּתֹורה, ּבזמן הּמלכים ילּבׁשּו ְְְְְְִִִִַַַָָָּכדמּותן

(ּבראׁשית ּפּסים ּכתנת לֹו ועׂשה ּבּכתנת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמצינּו

והיא ּפּסים, ּכדמּות מרּקמת ׁשּפרּוׁשֹו ג'.), ְְְִִִֵֶֶֶַֻל"ז,

ז'.), כ"ה, (לעיל ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ּתׁשּבץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַֹּכתנת

ּבמעיל הּדר וכן קדם. מלכי ּכבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַוהלּביׁשֹו

כן ּכי ּפּסים ּכתנת ועליה וכתּוב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּוכתנת,

מעילים הּבתּולת הּמל ּבנֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָֹּתלּבׁשנה

ּכתנת עליה ּכי ּופרּוׁש י"ח.), י"ג, ְְִֵֵֶֶָָֹ(ׁשמּואלֿב'

ּבנֹות ללּבׁש הּמנהג ּכי ונגלית, נראית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָּפּסים

ּבהן, ׁשּתתעּלפנה מעילים הּבתּולֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּמל

עליֹון, מלּבּוׁש עליה הּפּסים ׁשּכתנת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹונמצא

קרעה עליה אׁשר הּפּסים ּוכתנת אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולכן

הּיֹום ּגם ידּועה והּמצנפת י"ט.). ׁשם ְְְִֶֶַַַָָָ(ׁשם

הּכתּוב אמר ולכן הּגדֹולים, ולּׂשרים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלּמלכים

העטרה והרים הּמצנפת הסיר הּמלכּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבנפל

מלּוכה ּוצניף ּכתּוב וכן ל"א.), כ"א, ְְְְְִֵֵֶָָ(יחזקאל

ּפארי הּכתּוב יקראם וכ ג'.), ס"ב, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ(יׁשעיה

ּפארי ּוכתיב, כ"ח.), ל"ט, (להּלן ְְְֲִִֵַַַָָהּמגּבעֹות

י"ח.), מ"ד, (יחזקאל ראׁשם על יהיּו ְְְְִִִֵֶַָֹפׁשּתים

והאפֹוד ּבהם. לּמכּתירים וׁשבח ּפאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהם

והמניכא ׁשּכתּוב ּכענין מלכּות, לבּוׁש ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָוהחׁשן

והּציץ ט"ז.). ה', (ּדנּיאל צּואר על דהבא ְְֲִִִֵַַַַָָָדי

(ּתהּלים נזרֹו יציץ ּוכתיב, הּוא, הּמלכים ְְְְִִִִִִֵֶַָָנזר

ּוכתיב ּותכלת, וארּגמן זהב והם י"ח.), ְְְְְִֵֵֶַָָָָקל"ב,

זהב מּמׁשּבצֹות ּפנימה מל בת ּכבּוּדה ְְְְִִִֶֶַָָָָָּכל



devzל zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
-úàå:LMä-úàå éðMä úòìBz §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑לב חכמי אתאֹותם מהן לעׂשֹות הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
רמב"ן.הּבגדים ְִַָ

(å)LLå éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²§¥¬
:áLç äNòî øæLî̈§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות. סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקֹורא
ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. למּטה לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאפֹוד
ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרחב
ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻּכדי
עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאחֹורי
הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמּמין

לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ּבהם, עבֹותֹותקבּועֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּזהב

ראׁשי ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות החׁשןּתקּועים נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתלּוי
על זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻּכתפֹות

נדזה יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
וחֹוזר הֹול ÊLÓ¯.ונבּדל, LLÂ È�L ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑.וחּוט חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ְְְֲִִִֵֶַָָ

ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיּו
זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוחּוט

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, אחד ּכל יֹומא,עם ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָולמד

ּומין מין ּכל עם ׁשזּור זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". LÁ·.הארּגמן ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
לזֹו זֹו ּדֹומֹות עבריה ׁשני צּורת .ׁשאין ְֲֵֵֶֶַָָָ

ÈÂ˙ה ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡�Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â�‡ו ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארּגונא ּוכתיב, י"ד.), מ"ה, (ׁשם ְְְְִַָָָָלבּוׁשּה

(ּדניאל צּואר על דהבא די והמניכא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָתלּבׁש

איׁש ירים לא הּיֹום ּגם והּתכלת ט"ז.). ְְִִֵֶַַַָֹה',

ּומרּדכי ּוכתיב ּגֹוים, מּמל חּוץ ללּבׁש ידֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָאת

וחּור ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמל מּלפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָיצא

(אסּתר וארּגמן ּבּוץ ותכרי ּגדֹולה זהב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָועטרת

ּבֹו. ׁשּיעטף הּמעיל הּוא והּתכרי ט"ו.), ְְְִִֵֵֶַַַָח',

ÏÚÂיאמר ּולתפארת, לכבֹוד האמת, ּדר ¿«ְְְֱִֶֶֶֶַָָָֹ

ּבג ּבהםׁשּיעׂשּו לׁשרת לאהרן קדׁש די ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

עּזם, ּולתפארת ּבתֹוכם הּׁשֹוכן הּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻלכבֹוד

פ"ט, (ּתהּלים אּתה עּזמֹו תפארת ּכי ְְְְִִִִִִֶֶָָָֻּכדכתיב,

אׁשר ותפארּתנּו קדׁשנּו ּבית ּוכתיב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָי"ח.).

וקדׁשנּו י'.), ס"ד, (יׁשעיה אבתינּו ְְְְְֲִֵֵַָָֹהללּו

ועֹוד יׂשראל, ּתפארת ותפארּתנּו הּכבֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוא

צ"ו, (ּתהּלים ּבמקּדׁשֹו ותפארת עז ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹנאמר,

רגלי ּומקֹום מקּדׁשי מקֹום לפאר וכן ְְְְְְִִֵֵַַָָו'.),

הּמקּדׁש מקֹום ׁשּיהיה י"ג.), ס', (יׁשעיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָאכּבד

מקֹום ׁשהּוא רגליו, ּומקֹום ּבתפארת, ְְְְְְִֶֶֶַָָֹמפאר

וכן הּׁשם. ּבכבֹוד מכּבד הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֵֵַַָָֻּבית

ׁשּיהיה כ"ג.), מ"ד, (ׁשם יתּפאר ְְְְִִִֵֶֶָָָָּוביׂשראל

למּטה אמר וכן ּתפארּתֹו, ּבהם ּומיחד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמראה

(להּלן ּולתפארת לכבֹוד ּכּלם הּבנים ּבבגדי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּגם

רצֹון על יעלּו ּבּקרּבנֹות ואמר מ'.), ְְֲַַַַָָָָָּפסּוק

ז'.). ס', (יׁשעיה אפאר ּתפארּתי ּובית ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָמזּבחי

ּתפארּתֹו. ּבית והּכבֹוד רצֹונֹו, הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהּנה

ויּתכן לׁשמן, עׂשּיה צריכין הּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָוהיּו

ּתדּבר ואּתה אמר ולכן ּכּונה, צריכין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיהיּו

חכמה רּוח מּלאתיו אׁשר לב חכמי ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאל

אמרּו ּוכבר ּׁשּיעׂשּו. מה ׁשּיבינּו ג'.), ְְֲִֶֶַַָָָָ(ּפסּוק

ּבבית לפני מנּצח ּדיֹוקנֹו ּדמּות ס"ט.) ְְְְְְֵֵַַַָָ(יֹומא

ְְִִַמלחמּתי.

‰f‰·.(ה) ˙‡ eÁ˜È Ì‰Âהּצּואֹות ּכל הּנה ¿≈ƒ¿∆«»»ִֵַַָָ

ּתעׂשה ועׂשית, עצמֹו, ּבמׁשה היּו ּכאן ְְְֲִֶֶַַַָָָָעד

ּכל אל ׁשּידּבר צּוה ועּתה א'.), כ"ו, ְְְִֵֵֶֶַַָָָ(לעיל

יקחּו והם אמר ולכן הּבגדים, ׁשּיעׂשּו לב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחכמי

הּנדבה ׁשּיקּבלּו הּזהב, ואת הּתכלת מןאת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לאמר, והּטעם הּבגדים. את ּבּה ויעׂשּו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור

נאמנים ּכי ימנה, ולא הּנדבה להם יׁשקל ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ולא ט"ז.) י"ב, (מלכיםֿב' ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱִִֵֶֶַָָֹהם,

על הּכסף את יּתנּו אׁשר האנׁשים את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָיחּׁשבּו

עׂשים. הם באמּנה ּכי הּמלאכה לעׂשי לתת ְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֻידם

¯L‡ÎÂמלאכת ּבכל הּדין הּוא ּבּבגדים נאמר ¿«¬∆ְְְֱִִֶֶֶַַַָָ

ּכתיב ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום ּכי ְְְִִִִִַַַָָהּמׁשּכן,

הּוא וגם ג'.), ל"ו, (להּלן מׁשה מּלפני ְְְְִִִֵֶַַַָוּיקחּו

ּובׁשאר מּלפניו, הּכל לקחּו ּבחׁשּבֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אל וּיאמרּו ּכתיב ּולכ אליהם, הביאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהּימים

ל"ו, (להּלן להביא העם מרּבים ּלאמר ְְְִִֵֶַַָָָָֹמׁשה

למׁשה ׁשּיּתנּום לא מביאים, היּו להם ּכי ְְְִִִִֶֶֶָָֹה'.),

ׁשּגבּו לאחר הם אבל ידם, על יׁשקל ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

ויהי ּכדכתיב למׁשה ואמרּו וׁשקלּו מנּו ְְְְְְְְִִִֶַַָָָֹהּכל

כ"ד.). ל"ח, (ׁשם וגֹו' הּתנּופה ְְְַַָָזהב

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(æ):øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§¨−§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכתפֹותיו

אחת ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ‡È�LŒÏ.ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÂÈ˙Bˆ˜∑,קודי"ׁש ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
מד)ׁשּנאמר אּלא(יחזקאל מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אּציליהם עּמֹו,∑aÁÂ¯.ּכנגד יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶַ¿À»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹורּג מחּברםאּלא ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְֶַַַַָָָָ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה ּומחמׁשת∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða: §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, .זבּולן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכן: מד)ּבסֹופֹו, וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש ּדבּוקים(שם אּלה ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ì˙Á.ּופתּוחים ÈÁezt∑ּכגלף מפרׁש ּכתב חֹותמיּכתרּגּומֹו: ׁשחֹורצין ּכמֹו ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְִƒ≈…»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם BˆaLÓ˙.ּבׁשמֹותּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.טּבעֹות, ˙aÒÓ∑האבנים מּקפֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…ƒ¿¿ֲִָָָֻ

זהב, סֹובבתּבמׁשּבצֹות הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
האפֹוד ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב האבן .את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)ïøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ
-ìò ýåýé éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©

:ïøkæì åéôúë ézL§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה צדקתםׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ¯zז ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט ‡Ï¯e· È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י ‡„Á ‡�·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È�˙ ‡�·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב Èt˙k ÏÚ ‡È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Î„ È�·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡�¯Î„Ï¿»¿»»



לי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(æ):øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§¨−§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכתפֹותיו

אחת ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ‡È�LŒÏ.ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÂÈ˙Bˆ˜∑,קודי"ׁש ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
מד)ׁשּנאמר אּלא(יחזקאל מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אּציליהם עּמֹו,∑aÁÂ¯.ּכנגד יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶַ¿À»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹורּג מחּברםאּלא ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְֶַַַַָָָָ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה ּומחמׁשת∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða: §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, .זבּולן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכן: מד)ּבסֹופֹו, וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש ּדבּוקים(שם אּלה ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ì˙Á.ּופתּוחים ÈÁezt∑ּכגלף מפרׁש ּכתב חֹותמיּכתרּגּומֹו: ׁשחֹורצין ּכמֹו ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְִƒ≈…»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם BˆaLÓ˙.ּבׁשמֹותּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.טּבעֹות, ˙aÒÓ∑האבנים מּקפֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…ƒ¿¿ֲִָָָֻ

זהב, סֹובבתּבמׁשּבצֹות הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
האפֹוד ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב האבן .את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)ïøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ
-ìò ýåýé éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©

:ïøkæì åéôúë ézL§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה צדקתםׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ¯zז ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט ‡Ï¯e· È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י ‡„Á ‡�·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È�˙ ‡�·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב Èt˙k ÏÚ ‡È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Î„ È�·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡�¯Î„Ï¿»¿»»



devzלב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

ß xc` 'c ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑החׁשן ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים, מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּפרּוׁשן ל .ּגֹומר ְֵֵָ

(ãé)äNòî íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ¨−©«£¥´
:úöaLnä-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ

i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑חּוטין קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה לערּדסקאֹות,ולא ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא אינשינשייר"ׁשלבֹורֹות, (ביצהׁשּקֹורין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

L¯L¯˙.כב) ˙‡ ‰z˙�Â∑עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
וא קביעּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות צּוּוי,ׁשל לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון מקצתאּלא להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻצר

הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת .ׁשרׁשרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈

:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑דרישנמ"ט אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ענׁש אם מיתה, ענׁש אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹּבלע"ז,
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם ּדבריומּכֹות, ּומברר ‡Ù„.ׁשּמפרׁש ‰NÚÓk∑חֹוׁשב מעׂשה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«¬≈≈…ֲֵֵַ

מינין .ּומחמׁשת ֲִִֵֵֶ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּבכתפֹותּכפּול ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו וטּבעֹות, ּבׁשרׁשרֹות ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאפֹוד
ּבענין .ׁשּמפרׁש ְְִֶָָָֹ

(æé)íãà øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑מּלּואים ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäé¦«§−§¦«Ÿ¨«

c„‰·:יג Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו ÔÓ‡ „·BÚ ‡�Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז ‡Úa¯‡ ‡�·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט ‡È˜¯Ë È¯Èk�˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯Ë�Ùeכ ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑זהּו האבן, ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, .לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)äøNò íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−
ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìòéðL ©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬

:èáL øNò̈−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלםּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹוןיתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על 'ועׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכןׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ È�LŒÏÚ∑ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑הן ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵ
ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהן

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל BÙ˙k˙.הּמׁשּבצֹות∑z˙�Â‰.ּבּמׁשּבצֹות ÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»«»ְְִַ«ƒ¿
„BÙ‡‰∑ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשן
והֹול ׁשּמפרׁש ÂÈ�t.ּכמֹו ÏeÓ Ï‡∑אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְֵֵֶָ∆»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּפנים קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון .ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

Ï‡¯NÈכא È�a ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i�·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡�LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ



לג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑זהּו האבן, ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, .לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)äøNò íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−
ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìòéðL ©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬

:èáL øNò̈−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלםּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹוןיתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על 'ועׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכןׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ È�LŒÏÚ∑ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑הן ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵ
ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהן

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל BÙ˙k˙.הּמׁשּבצֹות∑z˙�Â‰.ּבּמׁשּבצֹות ÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»«»ְְִַ«ƒ¿
„BÙ‡‰∑ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשן
והֹול ׁשּמפרׁש ÂÈ�t.ּכמֹו ÏeÓ Ï‡∑אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְֵֵֶָ∆»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּפנים קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון .ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

Ï‡¯NÈכא È�a ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i�·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡�LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ



devzלד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(åë)úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ È�L ÏÚ∑ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי ‰‡BÙ„.הן ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈
‰˙Èa∑האחד סימנין: ׁשני ל ּכנגדהרי אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכלּפי החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאפֹוד,
לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחּוץ,
עליו ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר .ונקּפל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מחּבר ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ׁשּנאמר:ּכנגד והּוא לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", ואּלּו"לעּמת החגֹורה, לעּמת ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנתּונים
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹּתכלת

יפה הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ÂÈ�t.לפנים ÏenÓ∑החיצֹון .ּבעבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷-ìà åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤
ãBôàä áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי לבקעה",(ישעיה "והרכסים ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻ

ועמּקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהרים
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת ‰‡BÙ„.יהיּו ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑האפֹוד חׁשב אל ּדבּוק החׁשן ÁfÈ.להיֹות ‡ÏÂ∑ ְְְְִִִֵֵַָƒ¿«≈∆»≈ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, רמב"ן.לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ètLnä ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²
ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò: ©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

(ì)íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà:ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«

i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑מאיר הּוא ידֹו ׁשעל החׁשן ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח d˙˜ÊÚÓ ‡�LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡�¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡�Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡�Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡�Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÔLÁ.(כח) ÁfÈ ‡ÏÂּולׁשֹון "נּתּוק", לׁשֹון ¿…ƒ««∆ְְִ

לׁשֹון לּבראט, ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ְְְְֲִִֵֶַָָָערבי

מן "יּסח", ּכמֹו הּוא ּכי אלי והּקרֹוב ְְִִִִֵַַַַָרּׁש"י.

ּובֹוגדים כ"ה.), ט"ו, (מׁשלי ה' יּסח ּגאים ְְִִִִֵֵֵַּבית

ונּתּוק, נתיצה ענין כ"ב.), ב', (ׁשם מּמּנה ְְְְִִִִִֶַָָָיּסחּו

חסידים יעלזּו ּכמֹו והּזי"ן, "הּסמ ְְְְְֲִִִִֶַַַַָּבחּלּוף

ּבאהבים נתעּלסה ה'.) קמ"ט, (ּתהּלים ְְְְֳִִִִַָָָָּבכבֹוד

(ּדברים מזּבחֹותם את ונּתצּתם י"ח.), ז', ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ(מׁשלי

וכן י"ג.), ל', (אּיֹוב נתיבתי נתסּו ג'.) ְְְִִִֵָָי"ב,

(מלכיםֿב' מּסח הּבית מׁשמרת את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָּוׁשמרּתם

אחד יּפרד ׁשּלא יזהירם מהּנּתץ, ו'.), ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹי"א,

הּמׁשמר. את וינּתץ ְִִֵֵֶֶַַָמהם

ÈÏe‡Âּתהּלים) יחּגרה ּתמיד ּולמזח ּכן ּגם ¿«ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

יאמר ּונתיצה, להרס י"ט.), ְְִֶֶַָֹק"ט,

ּבּה וינּתץ ׁשּיהרס עד ּתמיד הּקללה ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיחגר

מזח אין ּבחגֹורתם. מתאּזרים אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּכאׁשר

יאמר עֹוד, הריסה אין י'.), כ"ג, (יׁשעיה ְְֲִֵַַָָֹעֹוד

ארץ אל ּכיאֹור ארצ ּבאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַלּצֹור,עברי

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

ּדבריו את ּומתּמם עג)ּדבריו, אבל(יומא ּבגדים, מחּסר להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם כז)אֹותֹו האּורים"(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡∑המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּמׁשּפט סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן .אּגדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבתֹוכֹו היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ל)ּובמקּדׁש כח, ּדהּנה(רׁש"י לבאר, ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

האּורים נתינת ּובין החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא ידֹו על ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּׁשם

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ּכרחָך, ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע ּכהּנהותּומים מּביתּבגד רׁש"י מסּתּיע ּכְך ועל ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ּבּׁשם.מׁשּפטׁשני; ּתלּוי ּכן רמב"ן– ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ß xc` 'd iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורהׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, רמב"ן.ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

ÏÎz‡:לא ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּופרּוד הריסה ואין ,סֹוחרת ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּתרׁשיׁש

יׁשּוב ולא מּׁשם מּכלכם אחד יּפרד ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻעֹוד,

חבריו מּמעמד הּנפרד לגמרי. תחרב ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלּצֹור

לראֹות ה' אל יהרסּו אל ּכלׁשֹון הֹורס, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָיּקרא

יהרס מּמעמד ּוכתיב כ"ד.), י"ט, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָ(לעיל

רּפה אפיקים ּומזיח וכן י"ט.), כ"ב, ְְְְֲִִִִֵַַָָ(יׁשעיה

הם האפיקים, נתיצת כ"א.), י"ב, ְֲִִִִֵַָ(אּיֹוב

והּגאיֹות. ההרים והֹורסים הּׁשֹוטפים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנחלים

ּכי הּנּו"ן, ּבעלי ׁשניהם מצח, ּבׁשקל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּומזח

ּבּמצח. הראׁש חזק ּכי נּצּוח, מּלׁשֹון ְִִִֵֶַַַָֹֹהּוא

‰‡ÌÈ¯e(ל) ˙‡ ËtLn‰ ÔLÁ Ï‡ z˙�Â¿»«»∆∆«ƒ¿»∆»ƒ
.ÌÈnz‰ ˙‡Âלהתחּכם אברהם רּבי סבר ¿∆«Àƒְְְִִֵַַַַָָָ

ּכיּבענין ו'.) (ּבפסּוק ואמר והּתּמים, האּורים ְְְְְִִִִַַַָָָֻ

ּבענינם והארי וזהב, ּכסף אּמן מעׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהם

ּבעלי ׁשּיעׂשּו הּצּורֹות על ׁשהם חׁשב ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּכי

אמר ולא הּׁשֹואל. מחׁשבת לדעת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכֹוכבים

המפרׁש ׁשם ּכתב רּׁש"י, ּכדברי הם אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּכלּום.

הצר ּולכ החׁשן, ּכפלי ּבין נתּון ְְְִֵֵֶַַָָֻ(תיב"ע)

ּכי והראיה, ט"ז.). ּפסּוק (לעיל ּכפּול ְְְְִִֵָָָָָלהיֹות

האּמנים, ּבמעׂשה ּכלל ותּמים אּורים נזּכרּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֻֻלא

ּבּמ ולא ּבּצּואה להם הזּכירם ּכלל.ולא עׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"ט, (להּלן האפד את וּיעׂש ּבּבגדים, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּופרט

"וּיעׂש אמר ולא ח'.), (ׁשם החׁשן את וּיעׂש ְֶֶַַַַַַַַָָֹב'),

חכם חרׁש מעׂשה היּו ואּלּו ותּמים", ְְֲִִִֵַָָָָָָֻהאּורים

ירצה אּולי ואם הּכל, מן יֹותר ּבהם מארי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיה

אּורים "ועׂשית אֹומר היה לעמקם ּבהם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלקּצר

טהֹור זהב ּבהר אֹות הראה ּכאׁשר ְְְֲִֶֶַָָָָָָֻותּמים

מזּקק". ּכסף אֹו אֹותם ְֲֶֶֶַָָֻּתעׂשה

„BÚÂהידיעה ּבה"א הזּכיר לא ּכי תראה ּתׁשּוב ¿ְְְְִִִִִֵֶַָָֹ

אבל ּכבר, נזּכרּו ׁשּלא הּכלים מּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאחד

ׁשלחן ועׂשית י'.), כ"ה, (לעיל ארֹון ועׂשּו ְְְְֲִֵַָָָָָֻאמר

ּפסּוק (ׁשם מנרת ועׂשית כ"ג.), ּפסּוק ְְִַָָָָָָֹ(ׁשם

הּמׁשּכן ואת אמר ּובּמׁשּכן ּכּלם. וכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻל"א.),

הזּכירֹו ׁשּכבר ּבעבּור א'.), כ"ו, (ׁשם ְְֲֲִִֶֶַַָָּתעׂשה

ּבאּורים והּנה ח'.). כ"ה, (ׁשם מקּדׁש לי ְְְִִִִֵָָָָועׂשּו

את הּמׁשּפט חׁשן אל ונתּת (ּכאן) אמר ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻותּמים

ּבעׂשּיתם, אֹותֹו צּוה לא הּתּמים, ואת ְֲִִִִֶַַָָָָֹֻהאּורים

הזּכירם ולא הידיעה, ּבה"א הּכתּוב ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹוהזּכירם

ּבּצּואה ׁשאמר לבּדֹו, ּבמׁשה רק ונתּתהּכתּוב ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָ

החׁשן אל וּיּתן ּובּמעׂשה הּמׁשּפט, חׁשן ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאל

ּכי ח'.), ח', (וּיקרא הּתּמים ואת האּורים ְְִִִִֶֶַַָָֻאת

ולא לאּמנים היה ולא אּמן מעׂשה היּו ְְֲִֵַָָָָָָֹֹֹֻֻלא

אבל ּכלל, נדבה ולא מעׂשה ּבהם יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹלקהל

ּכתבם והּוא הּגבּורה, מּפי למׁשה מסּור סֹוד ְְְְִִֵֶַָָָָהם

יזּכירם ּולכ ׁשמים, מעׂשה היּו אֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻּבקדּׁשה,

את עדן לגן מּקדם וּיׁשּכן ּכמֹו ּובידיעה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָסתם

כ"ד.). ג'. (ּבראׁשית ְְִִֵַֻהּכרבים

‰p‰Âוהּניחם והּתּמים האּורים ּכתב לקח מׁשה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַָָָָֻ

את ׁשהלּביׁש אחרי הּמׁשּפט ּבחׁשן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשם

עליו וּיּתן ׁשאמר ּכמֹו והחׁשן, האפֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאהרן

וּיׂשם האפד, ּבחׁשב אתֹו וּיחּגר האפד ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאת

האּורים את החׁשן אל וּיּתן החׁשן את ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליו

ּכן לאחר ּכי ז'ֿח'.), ח', (וּיקרא הּתּמים ְְְִִִֵֶַַַַָֻואת

היּו ּכי הּוא, והענין החׁשן. ּכפלי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָנתנם

מאבני האֹותּיֹות יאירּו מּכחם קדֹוׁשים, ְְִִִִֵֵֵַָָָֹׁשמֹות

ּבמׁשּפטם הּׁשֹואל הּכהן עיני אל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

ׁשאלּו ּכאׁשר ּכי והּמׁשל, כ"א.). כ"ז, ְְֲֲִִֶַַַָָָָ(ּבּמדּבר

להּלחם ּבּתחּלה הּכנעני אל ּלנּו יעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ּבּׁשמֹות מכּון הּכהן היה א'.), א', ְְִֵֵֵַַַָָֹ(ׁשֹופטים

יהּודה. אֹותּיֹות לעיניו "והאירּו" האּורים, ְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשהם

מּלוי, ולמ"ד מּׁשמעֹון, ועי"ן מּלוי, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָויּו"ד

רּבֹותינּו ּדעת על ׁשם הּכתּוב מאברהם ְְֵֵֵַַַַַַָָָָוה"א

לנגד אחרת ּפעם ׁשהאירה אֹו ע"ג:). ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(יֹומא

האֹותּיֹות ּכאׁשר והּנה מיהּודה, ה"א ְֲִִִֵֵֵֶַָָָעיניו

סּדּורן, ידע לא עדין הּכהן עיני אל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹמאירֹות

יעלה יהּודה מהן סּדרּו אׁשר האֹותּיֹות מן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָּכי

אֹו עליה", "הויהד מהם להעׂשֹות אפׁשר ְְֵֵֶֶֶָָָָָָהיה

מאד, רּבֹות אחרֹות ותבֹות ידּוהה", ְְְֲֲֵֵַַַָֹ"היעל

הּנקראים אחרים הּקדׁש ׁשמֹות ׁשם היּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאבל

"ּתמים" הּכהן לב יהיה מּכחם ְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ"ּתּמים",

ּכי לעיניו. ׁשהאירּו האֹותּיֹות ענין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבידיעת

מּיד חֹוזר והאירּו, האּורים ּבׁשמֹות ּכּון ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכאׁשר

האֹותּיֹות ועֹודם הּתּמים. ּבׁשמֹות ְְְִִִֵַַָָֻּומכּון

יהּודה ׁשחּבּורם ּבלּבֹו ויבא לעיניו, ְְְְְִִִֵֶָָָָֹמאירֹות

היא הּקדׁש, רּוח מּמדרגת מדרגה וזאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹיעלה.

קֹול מּבת ּולמעלה הּנבּואה, מן ְְְְִִַַַַָָָלמּטה

ׁשּפסקה לאחר ׁשני ּבבית ּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁשים

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ותּמים אּורים ּופסקּו ְְְְְִִִִֶַָָֻהּנבּואה

כ"א: (יֹומא ).רּבֹותינּו ֵַָ

¯LÙ‡Âהּׁשמֹות ּבחׁשן מׁשה ׁשּנתן ׁשאחרי ¿∆¿»ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָ

היּו והּתּמים האּורים ׁשל ְְִִִֶַַָָֻהּקדֹוׁשים

יׂשראל חכמי לגדֹולי מּמּנּו ּבמסרת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודעים

היה ּולפיכ ּתֹורה, סתרי עם להם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּמסרם

והיה ו'.), כ"ג, (ׁשמּואלֿא' אפֹוד ּדוד ְְְִֵֵַָָָּביד

חׁשן ּכדמּות חׁשן ּובֹו מׁשה, אפֹוד ְְִִֵֶֶֶּכדמּות

נאמר ּכאׁשר ּבד, ׁשהיּו נראה אבל ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש,

י"ח.), ב', (ׁשם ּבד אפֹוד חגּור נער ְִֵֵַַָָָּבׁשמּואל

איׁש וחמּׁשה ׁשמנים הּכהנים, עיר ּבנב ְְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹואמר

וילּביׁשּו י"ח.), כ"ב, (ׁשם ּבד אפֹוד ְְִֵֵַָָֹנׂשא

וׁשֹואלים הּנביאים מּבני ׁשהּוא הּכהן את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹאֹותֹו

ר"א ּבזה חׁשב ּכאׁשר לפעמים, ונענין ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָּבֹו

ראה ׁשאּלּו ּׁשאמר ּומה ו'.). ּפסּוק ְִֵֶֶַַָָָָ(לעיל

ראינּוה ּכבר ּככה, אמר לא האיי רּבנּו ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹּתׁשּובת

אליה. נתּכּון לא ר"א ּכי וידענּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוחּׁשבנּוה,

ד'.)ÏÈÚÓ.(לאֿלד) ּבפסּוק (לעיל רּׁש"י ּכתב ¿ƒְְִֵַַָָ

אּלא הּכתנת, וכן "חלּוק", ּכמין ְְְִֵֶֶַָָֹהּוא

חלּוקׁשהּכתנת קֹורא ּומעיל לבׂשרֹו סמּו ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

יתעּטף ּבגד הּמעיל ּכי ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון.

(ׁשמּואלֿא' מעיל עטה והּוא ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַָֹּבֹו,

(יׁשעיה יעטני צדקה מעיל ּוכתיב י"ד.), ְְְְְְִִִַָָָָָכ"ח,

על רק הּכתנת על עטּיה ּתבא ולא י'.), ְְֲִֶַַַַָָֹֹֹס"א,

אֹור עטה ּדכתיב ּבֹו, יכּסה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹהּׂשלמה

עטּוף, הּוא ּכי ב'.), ק"ד, (ּתהּלים ְְִִִַַָָּכּׂשלמה

מ"ה.), י"ג, (וּיקרא יעטה ׂשפם ועל ְְְְִֵֶַַַָָָוכן

עּזיאל ּבן יֹונתן ׁשל ּתרּגּומֹו והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻיתעּטף.



לה devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

ּדבריו את ּומתּמם עג)ּדבריו, אבל(יומא ּבגדים, מחּסר להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם כז)אֹותֹו האּורים"(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡∑המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּמׁשּפט סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן .אּגדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבתֹוכֹו היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ל)ּובמקּדׁש כח, ּדהּנה(רׁש"י לבאר, ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

האּורים נתינת ּובין החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא ידֹו על ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּׁשם

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ּכרחָך, ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע ּכהּנהותּומים מּביתּבגד רׁש"י מסּתּיע ּכְך ועל ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ּבּׁשם.מׁשּפטׁשני; ּתלּוי ּכן רמב"ן– ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ß xc` 'd iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורהׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, רמב"ן.ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

ÏÎz‡:לא ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּופרּוד הריסה ואין ,סֹוחרת ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּתרׁשיׁש

יׁשּוב ולא מּׁשם מּכלכם אחד יּפרד ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻעֹוד,

חבריו מּמעמד הּנפרד לגמרי. תחרב ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלּצֹור

לראֹות ה' אל יהרסּו אל ּכלׁשֹון הֹורס, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָיּקרא

יהרס מּמעמד ּוכתיב כ"ד.), י"ט, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָ(לעיל

רּפה אפיקים ּומזיח וכן י"ט.), כ"ב, ְְְְֲִִִִֵַַָָ(יׁשעיה

הם האפיקים, נתיצת כ"א.), י"ב, ְֲִִִִֵַָ(אּיֹוב

והּגאיֹות. ההרים והֹורסים הּׁשֹוטפים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנחלים

ּכי הּנּו"ן, ּבעלי ׁשניהם מצח, ּבׁשקל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּומזח

ּבּמצח. הראׁש חזק ּכי נּצּוח, מּלׁשֹון ְִִִֵֶַַַָֹֹהּוא

‰‡ÌÈ¯e(ל) ˙‡ ËtLn‰ ÔLÁ Ï‡ z˙�Â¿»«»∆∆«ƒ¿»∆»ƒ
.ÌÈnz‰ ˙‡Âלהתחּכם אברהם רּבי סבר ¿∆«Àƒְְְִִֵַַַַָָָ

ּכיּבענין ו'.) (ּבפסּוק ואמר והּתּמים, האּורים ְְְְְִִִִַַַָָָֻ

ּבענינם והארי וזהב, ּכסף אּמן מעׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהם

ּבעלי ׁשּיעׂשּו הּצּורֹות על ׁשהם חׁשב ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּכי

אמר ולא הּׁשֹואל. מחׁשבת לדעת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכֹוכבים

המפרׁש ׁשם ּכתב רּׁש"י, ּכדברי הם אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּכלּום.

הצר ּולכ החׁשן, ּכפלי ּבין נתּון ְְְִֵֵֶַַָָֻ(תיב"ע)

ּכי והראיה, ט"ז.). ּפסּוק (לעיל ּכפּול ְְְְִִֵָָָָָלהיֹות

האּמנים, ּבמעׂשה ּכלל ותּמים אּורים נזּכרּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֻֻלא

ּבּמ ולא ּבּצּואה להם הזּכירם ּכלל.ולא עׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"ט, (להּלן האפד את וּיעׂש ּבּבגדים, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּופרט

"וּיעׂש אמר ולא ח'.), (ׁשם החׁשן את וּיעׂש ְֶֶַַַַַַַַָָֹב'),

חכם חרׁש מעׂשה היּו ואּלּו ותּמים", ְְֲִִִֵַָָָָָָֻהאּורים

ירצה אּולי ואם הּכל, מן יֹותר ּבהם מארי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיה

אּורים "ועׂשית אֹומר היה לעמקם ּבהם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלקּצר

טהֹור זהב ּבהר אֹות הראה ּכאׁשר ְְְֲִֶֶַָָָָָָֻותּמים

מזּקק". ּכסף אֹו אֹותם ְֲֶֶֶַָָֻּתעׂשה

„BÚÂהידיעה ּבה"א הזּכיר לא ּכי תראה ּתׁשּוב ¿ְְְְִִִִִֵֶַָָֹ

אבל ּכבר, נזּכרּו ׁשּלא הּכלים מּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאחד

ׁשלחן ועׂשית י'.), כ"ה, (לעיל ארֹון ועׂשּו ְְְְֲִֵַָָָָָֻאמר

ּפסּוק (ׁשם מנרת ועׂשית כ"ג.), ּפסּוק ְְִַָָָָָָֹ(ׁשם

הּמׁשּכן ואת אמר ּובּמׁשּכן ּכּלם. וכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻל"א.),

הזּכירֹו ׁשּכבר ּבעבּור א'.), כ"ו, (ׁשם ְְֲֲִִֶֶַַָָּתעׂשה

ּבאּורים והּנה ח'.). כ"ה, (ׁשם מקּדׁש לי ְְְִִִִֵָָָָועׂשּו

את הּמׁשּפט חׁשן אל ונתּת (ּכאן) אמר ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻותּמים

ּבעׂשּיתם, אֹותֹו צּוה לא הּתּמים, ואת ְֲִִִִֶַַָָָָֹֻהאּורים

הזּכירם ולא הידיעה, ּבה"א הּכתּוב ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹוהזּכירם

ּבּצּואה ׁשאמר לבּדֹו, ּבמׁשה רק ונתּתהּכתּוב ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָ

החׁשן אל וּיּתן ּובּמעׂשה הּמׁשּפט, חׁשן ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאל

ּכי ח'.), ח', (וּיקרא הּתּמים ואת האּורים ְְִִִִֶֶַַָָֻאת

ולא לאּמנים היה ולא אּמן מעׂשה היּו ְְֲִֵַָָָָָָֹֹֹֻֻלא

אבל ּכלל, נדבה ולא מעׂשה ּבהם יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹלקהל

ּכתבם והּוא הּגבּורה, מּפי למׁשה מסּור סֹוד ְְְְִִֵֶַָָָָהם

יזּכירם ּולכ ׁשמים, מעׂשה היּו אֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻּבקדּׁשה,

את עדן לגן מּקדם וּיׁשּכן ּכמֹו ּובידיעה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָסתם

כ"ד.). ג'. (ּבראׁשית ְְִִֵַֻהּכרבים

‰p‰Âוהּניחם והּתּמים האּורים ּכתב לקח מׁשה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַָָָָֻ

את ׁשהלּביׁש אחרי הּמׁשּפט ּבחׁשן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשם

עליו וּיּתן ׁשאמר ּכמֹו והחׁשן, האפֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאהרן

וּיׂשם האפד, ּבחׁשב אתֹו וּיחּגר האפד ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאת

האּורים את החׁשן אל וּיּתן החׁשן את ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליו

ּכן לאחר ּכי ז'ֿח'.), ח', (וּיקרא הּתּמים ְְְִִִֵֶַַַַָֻואת

היּו ּכי הּוא, והענין החׁשן. ּכפלי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָנתנם

מאבני האֹותּיֹות יאירּו מּכחם קדֹוׁשים, ְְִִִִֵֵֵַָָָֹׁשמֹות

ּבמׁשּפטם הּׁשֹואל הּכהן עיני אל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

ׁשאלּו ּכאׁשר ּכי והּמׁשל, כ"א.). כ"ז, ְְֲֲִִֶַַַָָָָ(ּבּמדּבר

להּלחם ּבּתחּלה הּכנעני אל ּלנּו יעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ּבּׁשמֹות מכּון הּכהן היה א'.), א', ְְִֵֵֵַַַָָֹ(ׁשֹופטים

יהּודה. אֹותּיֹות לעיניו "והאירּו" האּורים, ְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשהם

מּלוי, ולמ"ד מּׁשמעֹון, ועי"ן מּלוי, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָויּו"ד

רּבֹותינּו ּדעת על ׁשם הּכתּוב מאברהם ְְֵֵֵַַַַַַָָָָוה"א

לנגד אחרת ּפעם ׁשהאירה אֹו ע"ג:). ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(יֹומא

האֹותּיֹות ּכאׁשר והּנה מיהּודה, ה"א ְֲִִִֵֵֵֶַָָָעיניו

סּדּורן, ידע לא עדין הּכהן עיני אל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹמאירֹות

יעלה יהּודה מהן סּדרּו אׁשר האֹותּיֹות מן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָּכי

אֹו עליה", "הויהד מהם להעׂשֹות אפׁשר ְְֵֵֶֶֶָָָָָָהיה

מאד, רּבֹות אחרֹות ותבֹות ידּוהה", ְְְֲֲֵֵַַַָֹ"היעל

הּנקראים אחרים הּקדׁש ׁשמֹות ׁשם היּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאבל

"ּתמים" הּכהן לב יהיה מּכחם ְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ"ּתּמים",

ּכי לעיניו. ׁשהאירּו האֹותּיֹות ענין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבידיעת

מּיד חֹוזר והאירּו, האּורים ּבׁשמֹות ּכּון ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכאׁשר

האֹותּיֹות ועֹודם הּתּמים. ּבׁשמֹות ְְְִִִֵַַָָֻּומכּון

יהּודה ׁשחּבּורם ּבלּבֹו ויבא לעיניו, ְְְְְִִִֵֶָָָָֹמאירֹות

היא הּקדׁש, רּוח מּמדרגת מדרגה וזאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹיעלה.

קֹול מּבת ּולמעלה הּנבּואה, מן ְְְְִִַַַַָָָלמּטה

ׁשּפסקה לאחר ׁשני ּבבית ּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁשים

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ותּמים אּורים ּופסקּו ְְְְְִִִִֶַָָֻהּנבּואה

כ"א: (יֹומא ).רּבֹותינּו ֵַָ

¯LÙ‡Âהּׁשמֹות ּבחׁשן מׁשה ׁשּנתן ׁשאחרי ¿∆¿»ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָ

היּו והּתּמים האּורים ׁשל ְְִִִֶַַָָֻהּקדֹוׁשים

יׂשראל חכמי לגדֹולי מּמּנּו ּבמסרת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודעים

היה ּולפיכ ּתֹורה, סתרי עם להם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּמסרם

והיה ו'.), כ"ג, (ׁשמּואלֿא' אפֹוד ּדוד ְְְִֵֵַָָָּביד

חׁשן ּכדמּות חׁשן ּובֹו מׁשה, אפֹוד ְְִִֵֶֶֶּכדמּות

נאמר ּכאׁשר ּבד, ׁשהיּו נראה אבל ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש,

י"ח.), ב', (ׁשם ּבד אפֹוד חגּור נער ְִֵֵַַָָָּבׁשמּואל

איׁש וחמּׁשה ׁשמנים הּכהנים, עיר ּבנב ְְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹואמר

וילּביׁשּו י"ח.), כ"ב, (ׁשם ּבד אפֹוד ְְִֵֵַָָֹנׂשא

וׁשֹואלים הּנביאים מּבני ׁשהּוא הּכהן את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹאֹותֹו

ר"א ּבזה חׁשב ּכאׁשר לפעמים, ונענין ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָּבֹו

ראה ׁשאּלּו ּׁשאמר ּומה ו'.). ּפסּוק ְִֵֶֶַַָָָָ(לעיל

ראינּוה ּכבר ּככה, אמר לא האיי רּבנּו ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹּתׁשּובת

אליה. נתּכּון לא ר"א ּכי וידענּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוחּׁשבנּוה,

ד'.)ÏÈÚÓ.(לאֿלד) ּבפסּוק (לעיל רּׁש"י ּכתב ¿ƒְְִֵַַָָ

אּלא הּכתנת, וכן "חלּוק", ּכמין ְְְִֵֶֶַָָֹהּוא

חלּוקׁשהּכתנת קֹורא ּומעיל לבׂשרֹו סמּו ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

יתעּטף ּבגד הּמעיל ּכי ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון.

(ׁשמּואלֿא' מעיל עטה והּוא ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַָֹּבֹו,

(יׁשעיה יעטני צדקה מעיל ּוכתיב י"ד.), ְְְְְְִִִַָָָָָכ"ח,

על רק הּכתנת על עטּיה ּתבא ולא י'.), ְְֲִֶַַַַָָֹֹֹס"א,

אֹור עטה ּדכתיב ּבֹו, יכּסה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹהּׂשלמה

עטּוף, הּוא ּכי ב'.), ק"ד, (ּתהּלים ְְִִִַַָָּכּׂשלמה

מ"ה.), י"ג, (וּיקרא יעטה ׂשפם ועל ְְְְִֵֶַַַָָָוכן

עּזיאל ּבן יֹונתן ׁשל ּתרּגּומֹו והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻיתעּטף.
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(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּכפּול∑BÎB˙a.ּפי לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָָ
ּבמחט ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ˙Á¯‡.לתֹוכֹו, ÈÙk∑ּפיהם ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

לתֹוכן Ú¯wÈ.ּכפּול ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא יּזחּכדי "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְָָ…ƒ»≈«ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הארֹון ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן .החׁשן", ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£È�n¯∑ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים È�ÓÚÙe∑ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם ÌÎB˙a∑הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(336 'nr fh zegiy ihewl)

רּמֹונים לג)ּכמין כח, "ּכמין(רש"י היּו הּמנֹורה ּכפּתֹורי לא)"ּתּפּוחיםואּלּו כה, תרומה ּבדרּגה(רׁש"י ׁשּנמצא יהּודי ּדהּנה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מצוֹות מלאים ׁשּבָך, ריקנין ("אפּלּו לרּמֹון נמׁשל הּמדרגה ּבׁשפל ׁשהּוא יהּודי ואּלּו הּיער"), ּבעצי ("ּכתּפּוח לתּפּוח נמׁשל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָנעלית

היּו ּפחּותה, ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי הרֹומזים הּמעיל, ּובׁשּולי 'ּתּפּוחים'; היּו ּומאיר, ׁשּזֹוהר ליהּודי ׁשרֹומזת ּבּמנֹורה, לכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכרּמֹון").

ִִ'רּמֹונים'.

(ãì)ìéònä éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨¨−§¦®©¥¬©§¦−
:áéáñ̈¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

È‰Èלב ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג È�Bn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰È�Èa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓ¯Â�‡לד ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡�Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(רּׁש"י הרב ׁשהזּכיר י"ח.) י"ג, ְְִִִֵֶַַָ(ׁשמּואלֿב'

הּוא ּכי ּכרדּוטין, ד'.) ּבפסּוק עטּוףלעיל ְְְִִֵַָָ

הּגּוף חצי ּבֹו ׁשּיתעּטף האפֹוד לצּורת ְְֲִִֵֵֶַַַָָקרֹוב

ּדֹומין אינן חלּוק היה אם ּכי רגליו, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּכלּפי

ּבכנף וּיחזק ׁשאמר עֹוד ּוראיה ּכלל. לזה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

יׁש והּנה כ"ז.), ט"ו, (ׁשמּואלֿא' וּיּקרע ְְְִִִֵֵֵַַָמעילֹו

ּכסּות הּמעיל אבל חלּוק. ּכמין ואינֹו ּכנפים ְְְְְֲִִִֵַַָָָלֹו

רגלי עד ּולמּטה מּצּוארֹו ּכּלֹו הּגּוף את ְְִִֵֶַַַַַַָָֻמּקיף

הּמעילים ּובׁשאר ּכלל, יד ּבית לֹו ואין ְְְְִִִֵֵַָָָָָָהאדם

ּבֹו, ּתפּור הּצּואר ּכל ּכנגד צּואר ּבית לֹו ְֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

הּכתּוב וצּוה מעיל, ּפי נקרא צּואר ּבית ְְְְִִִִֵַַָָָָואֹותֹו

מּלפניו מחּלק ּכּלֹו והּמעיל עּמֹו". "ארּוג ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻׁשּיהא

ונמצא ּפיו ּבנקב ראׁשֹו מכניס למּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

ּכנפים ׁשּתי ּומּלפניו הּמעיל, ּבפי חגּור ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָצּוארֹו

ׁשאין ּגלימא ּכמין ּכרצֹונֹו, ּומגּלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמכּסה

מּקּמי ׁשּלפניה הּתפירה ׁשחּלקּו ראׁש, ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

לעֹולם עטיה לׁשֹון ּבֹו יבא ולכן ּולמּטה, ְְְְְֵֶַָָָָָָָֹׂשפה

ׁשם י'. ס"א, יׁשעיה י"ד. כ"ח, ְְְֵַָָ(ׁשמּואלֿא'

כ"ט.). ק"ט, ּתהּלים י"ז. ְִִנ"ט,

‡ÏÂהּפעמֹונים הרב עׂשה לּמה ּכן ּגם ידעּתי ¿…ְֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ּכן אם ּכי רּמֹונים, ׁשני ּבין ּפעמֹון ְְְֲִִִִֵֵֵַַָלעצמם,

לנֹוי, ואם ּכלּום, מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו ְְְְְִִִִַָָֹלא

יעׂשםלּמה חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו ְֲֲֲִִִִֵַָָָ

הּכתּוב צרי ׁשהיה ועֹוד, זהב. ּתּפּוחי ְְִִֵֶַַָָָָָָּכמין

ּבהם יעׂשה ואם הּפעמֹונים, ּיתלה ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלפרׁש

ּבהן. לתלֹות ְִֶַָָטּבעֹות

Ï·‡חלּולים הרּמֹונים ּכי מּמׁש, ּבתֹוכם הם ¬»ְֲִִִִֵַָָָ

ּפתחּו ׁשּלא קטּנים רּמֹונים ּכמין ְְְֲִִִִִֶַַָֹועׂשּויים

ּבהם טמּונים והּפעמֹונים פ"ח:), (זבחים ְְְֲִִִִֶֶַַָָּפיהם

אבל מנינם, הּכתּוב ּפרׁש ולא מּתֹוכם. ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹונראים

ּובהם זגין, ּוׁשנים ׁשבעים ׁשהיּו אמרּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָרּבֹותינּו

וׁשּׁשה ׁשלׁשים ותֹולה ענּבלין, ּוׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָׁשבעים

ּכדאיתא אחר, מּצד וׁשּׁשה ּוׁשלׁשים אחד, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּצד

ּומּכאן פ"ח:), (ׁשם הּמזּבח ּבפרק ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבזבחים

לֹו יׁש אּלא ּוכתנת, חלּוק ּכמין ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתלמד

ְִַָּכנפים.

ÔÎÂׁשהּמצנפת ד'.) ּפסּוק (לעיל רּׁש"י ּכתב ¿≈ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

(להּלן אחר ּבמקֹום ׁשהרי "ּכֹובע", ְְְֲִֵֵֶַַַָָּכמין

ּומתרּגמינן מגּבעֹות, להם קֹורא מ'.) ְְְְְִִֵֶַָָָָּבפסּוק

(מקֹומֹו אמרּו ׁשהרי אינֹו, זה וגם ְְְֲִֵֵֶֶַָָקֹובעין.

אּמה, עׂשרה ׁשׁש ארּכּה ׁשהּמצנפת ידּוע) ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ראׁשֹו, את ּבֹו ׁשּצֹונף צניף ּכעין הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶַֹוהרי

ראׁשֹו סביב ּומחזיר ּומגלּגל ּומחזיר ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַֹמגלּגל

אינּה ּגדֹול ּכהן ׁשל ּומצנפת ּכפל. על ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכפל

ּבכהן אבל מקֹום, ּבׁשּום "מגּבעת" ְְְְֲִֵַַָָָֹקרּויה

מ'. כ"ח, (להּלן מגּבעֹות הּכתּוב אמר ְְְִֶַַַָָָָהדיֹוט

ואף י"ג.), ח', וּיקרא כ"ח. ל"ט, ט'. ְְִַַָכ"ט,

ראׁשֹו ּכל ּבּה ׁשּקֹוׁשר אּלא היא, מצנפת ְִִִֵֶֶֶֶָָָֹהיא

ׁשהּוא מגּבעת ּכעין עליו הּכפלים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּומעלה

ּכמֹו מגּבעת ּכי אנקלּוס, ּכדברי ְְְְְְִִִֵַַַֻקֹובע

מּקץ ויהי ּבסדר אמרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ"מקּבעת",

הּגימ"ל ּבחּלּופי מ"ז.) מ"א, ְְִִִֵֵֶַ(ּבראׁשית

ּולכ הּמצנפת, ּכמֹו ׁשהּמגּבעת אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָוהּקּו"ף,

והדיֹוטהזּכיר ּגדֹול ּבכהן ּתדיר חכמים ּו ְְְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ּובמּסכת א'.), ב', (צו ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַֹמצנפת

מׁשּמׁש ּגדֹול ּכהן ע"א:) (יֹומא ׁשנינּו ְִֵֵַָָָָֹיֹומא

ּבכתנת ּבארּבעה, וההדיֹוט ּכלים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשמֹונה

ּגדֹול, ּכהן עליו מּוסף ואבנט, מצנפת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומכנסים

וציץ. ּומעיל ואפֹוד ְְִִֵֶָחׁשן

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב הּללּו, רמב"ן.הּבגדים ְִִִִֵַַַַָָָָָ

(åì)íúç éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈
:ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן(סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)úôðönä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨¨−©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום "והיה(שמות ּכאן: ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", יט)על נראה(זבחים היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבין
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד מקֹומֹותהראׁש ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּללּו
על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבין
והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפני
מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנֹותן

מלמעלה הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל רמב"ן.ונתקּימּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙ�ˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eÓÈ˙.(לה) ‡ÏÂ,הן ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְִֵֵַַַָָ

אם הא מיתה, יתחּיב לא עליו יהיּו ְְִִִִִֵַָָָָֹאם

מיתה. חּיב הּללּו הּבגדים מן אחד מחסר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻיּכנס

לכּתב לֹו ׁשהיה ּבעיני, נכֹון ואינֹו רּׁש"י. ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹלׁשֹון

ּבגדים ׁשמֹונה ּכל ׁשּיזּכיר לאחר זה ְְְְִִֶֶַַַָָָָּפסּוק

ּבׁשלׁשה זה הזּכיר ולּמה מ"ב.), ּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַָָָָ(אחרי

ציץ ׁשּיזּכיר קדם ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹּבגדים

אמר וכן ּומכנסים. ואבנט מצנפת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכתנת

עבֹודה ּביציאה ואין ימּות, ולא ְְְְֲִֵֵַָָָֹּובצאתֹו

והיּו וכן ּבגדים. מחּסר מּׁשּום עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיתחּיב

מ"ג.), (ּפסּוק רּׁש"י ּכתב ּבניו ועל אהרן ְֲִַַַַַָָָָֹעל

ּבניו ועל אהרן על האּלה הּבגדים ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹוהיּו

למדּת הא ומתּו, ּבהם, והאמּורים לֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהראּויים

נראה וכן מיתה. חּיב ּבגדים מחּסר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשהמׁשּמׁש

הּפׁשט. ּבדר ְְֶֶֶַָזה

Ï·‡ּדעת אין ׁשּבּגמרא הּסגיֹות מן העֹולה לפי ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ

הּזאת הּמצוה אצלם אבל ּכן, ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹרּבֹותינּו

הּמכנסים, על והיא ּובבניו, ּבאהרן ּבכּלם, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹֻׁשוה

להם ועׂשה ּבעׂשּיה צּוה ּכי ּבהם. ּכן ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהענׁש

הּלביׁשה על וצּוה מ"ב.), (ּפסּוק בד ְְְְִִִֵַַָָָָמכנסי

ּבׁשאר ּכי מ"ג.), (ּפסּוק ּבניו ועל אהרן על ְְְֲִִַַַָָָָָֹוהיּו

עד ב' (מּפסּוק ּבעׂשּיתם למעלה צּוה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָהּבגדים

את אתם והלּבׁשּת ּבּלביׁשה, וצּוה מ'.) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹּפסּוק

מ"א.), ּפסּוק (להּלן אּתֹו ּבניו ואת אחי ְְֲִִֶַַָָָָָֹאהרן

על ּכּלּה מ"ג.) ּפסּוק (ׁשם הּזֹו הּצּואה ּכן ִֵַַַַָָָָָֻאם

הענׁש. יהיה ועליהן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמכנסים,

e�„ÓÏÂּובׁשחיטת ּבסנהדרין ּׁשאמרּו מּמה זה ¿»«¿ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָ

י"ז:) זבחים פ"ג: (סנהדרין ְְְִִִֶַָָָקדׁשים

א"ר ּדבמיתה, לן מנא ׁשּׁשּמׁש ּבגדים ְְְְִִִִֵֶַָָָָֻמחּסר

אלעזר ּדר' מּׁשמיה ּבּה ּומטּו יֹוחנן, א"ר ְְְֲִֵֶָָָָָָָאבהּו

להם וחבׁשּת אבנט אתם וחגרּת ׁשמעֹון, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹּברּבי

(להּלן עֹולם לחּקת ּכהּנה להם והיתה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻמגּבעת

ּכהּנתם עליהם ׁשּבגדיהם ּבזמן ט'.), ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻכ"ט,

עליהם ּכהּנתם אין עליהם ּבגדיהם אין ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם,

ּבמיתה. ׁשּׁשּמׁש זר מר ואמר זרים, להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּוּו

אצלם מ"ג.) (ּפסּוק הּזה הּכתּוב היה ְְִֶֶַַָָָָָואם

למחּסר מפרׁש ענׁש ּבכאן הּנה הּבגדים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּבכל

ּבמכנסים היא אבל הרב, ּכמאמר ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָּבגדים,

ּבׁשאר ט'.) כ"ט, (להּלן האחר והּכתּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָּבלבד,

והראיה הּמכנסים. ׁשם הזּכרּו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֻהּבגדים,

כ"ט, (להּלן למּטה הזּכיר ׁשּלא ּדעּתם ְְְְִִֶַַַַָָָֹעל

ּבעבּור ּכי ּכלל, מכנסים הּלביׁשה ּבסדר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָה'ֿט'.)

ּולהזּכירם, לחזר צר אין ּבכאן עליהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשענׁש

ׁשּילּבׁשם. ּבּידּוע ְְִִֵֶַַָּכי

‰Óeּבבאֹו קֹולֹו ונׁשמע (ּכאן) למעלה ּׁשאמר «ְְְְְִֶַַַָָָֹ

ּדעּתי על הּוא ימּות, ולא הּקדׁש ְְִֶֶַַַָֹֹאל

למצות ּבהםּבאּור ׁשאין מּפני ּכי הּפעמֹונים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

להם לעׂשֹות הּנכּבדים ּדר ואין ּבלביׁשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצר

ׁשּיּׁשמע ּבעבּור ּבהם צּוה ּכי אמר לכ ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּכן,

ּברׁשּות, ּכאּלּו אדֹוניו לפני ויּכנס ּבּקדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹקֹולֹו

ּבטכסיסי מיתה חּיב ּפתאם מל ּבהיכל הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכי

י"א.). ד', (אסּתר אחׁשורֹוׁש ּכענין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַהּמלכּות,

ÊÓ¯ÈÂירּוׁשלמי יֹומא ּבמּסכת ּׁשאמרּו למה ¿ƒ¿…ְְְְְִֶֶֶַַַָָ

יהיה לא אדם וכל ה'.) א', ְְִֶָָָָֹ(יֹומא

מֹועד אֹותןּבאהל אפּלּו י"ז.), ט"ז, (וּיקרא ְְֲִִֵֶַָָֹ

(יחזקאל אדם ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּכתּוב

צּוה ּכן על מֹועד, ּבאהל היּו לא י'.) ְִֵֵֶַָָֹֹא',

איׁש ּכל הֹוציאּו ׁשּיקרא ּכמי קֹולֹו" ְְְְִִִִִֶַַָָ"להׁשמיע

וכן ּביחּוד, הּמל את לעבד ויבא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעלי,

ּכדי הּדבר וׁשּיּודע ּברׁשּות, לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבצאתֹו,

ּובפרקי לפניו. לׁשּוב הּמל מׁשרתי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּוכלּו

ׁשּלא הּטעם והּנה הענין. זה ידּוע ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיכלֹות

ּבכהן זה והזהיר אלהים. מלאכי ּבֹו ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַֹֹיפּגעּו

הּוא ּכי ה', לפני טעם וזה למעלתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַָָּגדֹול

ּכי ּבעבֹודתֹו ׁשכינתֹו ׁשּתׁשרה לפניו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעֹובד

ּכי ז'.), ב', (מלאכי הּוא צבאֹות הּׁשם ְְְִִֵַַַַָָמלא

ּולהטיב. להקטיר ּבהיכל יּכנסּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָההדיֹוטים

È˙È‡¯Â(.'ח (ל"ח, רּבה ׁשמֹות ואּלה ּבמדרׁש ¿»ƒƒְְְְִֵֶַַָ

הּקדֹוׁש ׁשּיהא ּטעם, מה החׁשן ְְְֵֵֶֶַַַַַַָּבאבני

ּבכניסתֹו הּכהן ּבבגדי ּבהן מסּתּכל הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּברּו

רּבי הּׁשבטים. לזכּות ונזּכר הּכּפּורים ְְְְְִִִִִִַַַָָּביֹום

מלכים לבן מׁשל אֹומר, לוי רּבי ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻיהֹוׁשע

סּנגֹוריא, ּבנֹו על מלּמד אצלֹו נכנס ּפּדגֹוג ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

יפּגעּו ׁשּמא עליו העֹומדים מן מתירא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָוהיה

ׁשּיהיּו ׁשּלֹו ּפֹורפירא הלּביׁשֹו עׂשה מה ְְְִִִִֶֶֶָָָּבֹו,

היה אהרן ּכ מּמּנּו, ּומתיראין אֹותֹו ְְֲִִִִֶַָָָָֹרֹואין

קדׁש לבית ו'.) כ"ב, (ויק"ר עת ּבכל ְְְִֵֵֶַָֹנכנס

נכנסֹות ׁשהיּו הרּבה זכּיֹות ואּלּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהּקדׁשים,

לּמה לּכנס יכֹול היה לא אֹותֹו ּומסּיעֹות ְְִִֵַָָָָָָֹעּמֹו

הּקדֹוׁש עׂשה מה ׁשם, הּׁשרת מלאכי ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיּו

ׁשּנאמר הּקדׁש, לבּוׁשי מּדמּות לֹו נתן הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹּברּו

עד י"ז.). נ"ט, (יׁשעיה ּכּׁשרין צדקה ְְְְְִִַַַַַָָָָוּילּבׁש

לפני נכנס היה ׁשּלא ּפי על ואף זֹו. אּגדה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּכאן

הצר מֹועד ּבאהל אף אּלּו, ּבבגדים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֻולפנים

לא אדם וכל ּכתיב ׁשהרי הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹלכ

י"ז.). ט"ז, (וּיקרא מֹועד ּבאהל ְְְִִֵֶֶַָֹיהיה

ÏÎz˙.(לז) ÏÈ˙t ÏÚהּוא אחר ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵַָ



לז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב הּללּו, רמב"ן.הּבגדים ְִִִִֵַַַַָָָָָ

(åì)íúç éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈
:ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן(סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)úôðönä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨¨−©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום "והיה(שמות ּכאן: ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", יט)על נראה(זבחים היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבין
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד מקֹומֹותהראׁש ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּללּו
על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבין
והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפני
מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנֹותן

מלמעלה הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל רמב"ן.ונתקּימּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙ�ˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eÓÈ˙.(לה) ‡ÏÂ,הן ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְִֵֵַַַָָ

אם הא מיתה, יתחּיב לא עליו יהיּו ְְִִִִִֵַָָָָֹאם

מיתה. חּיב הּללּו הּבגדים מן אחד מחסר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻיּכנס

לכּתב לֹו ׁשהיה ּבעיני, נכֹון ואינֹו רּׁש"י. ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹלׁשֹון

ּבגדים ׁשמֹונה ּכל ׁשּיזּכיר לאחר זה ְְְְִִֶֶַַַָָָָּפסּוק

ּבׁשלׁשה זה הזּכיר ולּמה מ"ב.), ּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַָָָָ(אחרי

ציץ ׁשּיזּכיר קדם ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹּבגדים

אמר וכן ּומכנסים. ואבנט מצנפת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכתנת

עבֹודה ּביציאה ואין ימּות, ולא ְְְְֲִֵֵַָָָֹּובצאתֹו

והיּו וכן ּבגדים. מחּסר מּׁשּום עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיתחּיב

מ"ג.), (ּפסּוק רּׁש"י ּכתב ּבניו ועל אהרן ְֲִַַַַַָָָָֹעל

ּבניו ועל אהרן על האּלה הּבגדים ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹוהיּו

למדּת הא ומתּו, ּבהם, והאמּורים לֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהראּויים

נראה וכן מיתה. חּיב ּבגדים מחּסר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשהמׁשּמׁש

הּפׁשט. ּבדר ְְֶֶֶַָזה

Ï·‡ּדעת אין ׁשּבּגמרא הּסגיֹות מן העֹולה לפי ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ

הּזאת הּמצוה אצלם אבל ּכן, ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹרּבֹותינּו

הּמכנסים, על והיא ּובבניו, ּבאהרן ּבכּלם, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹֻׁשוה

להם ועׂשה ּבעׂשּיה צּוה ּכי ּבהם. ּכן ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהענׁש

הּלביׁשה על וצּוה מ"ב.), (ּפסּוק בד ְְְְִִִֵַַָָָָמכנסי

ּבׁשאר ּכי מ"ג.), (ּפסּוק ּבניו ועל אהרן על ְְְֲִִַַַָָָָָֹוהיּו

עד ב' (מּפסּוק ּבעׂשּיתם למעלה צּוה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָהּבגדים

את אתם והלּבׁשּת ּבּלביׁשה, וצּוה מ'.) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹּפסּוק

מ"א.), ּפסּוק (להּלן אּתֹו ּבניו ואת אחי ְְֲִִֶַַָָָָָֹאהרן

על ּכּלּה מ"ג.) ּפסּוק (ׁשם הּזֹו הּצּואה ּכן ִֵַַַַָָָָָֻאם

הענׁש. יהיה ועליהן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמכנסים,

e�„ÓÏÂּובׁשחיטת ּבסנהדרין ּׁשאמרּו מּמה זה ¿»«¿ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָ

י"ז:) זבחים פ"ג: (סנהדרין ְְְִִִֶַָָָקדׁשים

א"ר ּדבמיתה, לן מנא ׁשּׁשּמׁש ּבגדים ְְְְִִִִֵֶַָָָָֻמחּסר

אלעזר ּדר' מּׁשמיה ּבּה ּומטּו יֹוחנן, א"ר ְְְֲִֵֶָָָָָָָאבהּו

להם וחבׁשּת אבנט אתם וחגרּת ׁשמעֹון, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹּברּבי

(להּלן עֹולם לחּקת ּכהּנה להם והיתה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻמגּבעת

ּכהּנתם עליהם ׁשּבגדיהם ּבזמן ט'.), ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻכ"ט,

עליהם ּכהּנתם אין עליהם ּבגדיהם אין ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם,

ּבמיתה. ׁשּׁשּמׁש זר מר ואמר זרים, להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּוּו

אצלם מ"ג.) (ּפסּוק הּזה הּכתּוב היה ְְִֶֶַַָָָָָואם

למחּסר מפרׁש ענׁש ּבכאן הּנה הּבגדים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּבכל

ּבמכנסים היא אבל הרב, ּכמאמר ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָּבגדים,

ּבׁשאר ט'.) כ"ט, (להּלן האחר והּכתּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָּבלבד,

והראיה הּמכנסים. ׁשם הזּכרּו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֻהּבגדים,

כ"ט, (להּלן למּטה הזּכיר ׁשּלא ּדעּתם ְְְְִִֶַַַַָָָֹעל

ּבעבּור ּכי ּכלל, מכנסים הּלביׁשה ּבסדר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָה'ֿט'.)

ּולהזּכירם, לחזר צר אין ּבכאן עליהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשענׁש

ׁשּילּבׁשם. ּבּידּוע ְְִִֵֶַַָּכי

‰Óeּבבאֹו קֹולֹו ונׁשמע (ּכאן) למעלה ּׁשאמר «ְְְְְִֶַַַָָָֹ

ּדעּתי על הּוא ימּות, ולא הּקדׁש ְְִֶֶַַַָֹֹאל

למצות ּבהםּבאּור ׁשאין מּפני ּכי הּפעמֹונים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

להם לעׂשֹות הּנכּבדים ּדר ואין ּבלביׁשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצר

ׁשּיּׁשמע ּבעבּור ּבהם צּוה ּכי אמר לכ ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּכן,

ּברׁשּות, ּכאּלּו אדֹוניו לפני ויּכנס ּבּקדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹקֹולֹו

ּבטכסיסי מיתה חּיב ּפתאם מל ּבהיכל הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכי

י"א.). ד', (אסּתר אחׁשורֹוׁש ּכענין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַהּמלכּות,

ÊÓ¯ÈÂירּוׁשלמי יֹומא ּבמּסכת ּׁשאמרּו למה ¿ƒ¿…ְְְְְִֶֶֶַַַָָ

יהיה לא אדם וכל ה'.) א', ְְִֶָָָָֹ(יֹומא

מֹועד אֹותןּבאהל אפּלּו י"ז.), ט"ז, (וּיקרא ְְֲִִֵֶַָָֹ

(יחזקאל אדם ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּכתּוב

צּוה ּכן על מֹועד, ּבאהל היּו לא י'.) ְִֵֵֶַָָֹֹא',

איׁש ּכל הֹוציאּו ׁשּיקרא ּכמי קֹולֹו" ְְְְִִִִִֶַַָָ"להׁשמיע

וכן ּביחּוד, הּמל את לעבד ויבא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמעלי,

ּכדי הּדבר וׁשּיּודע ּברׁשּות, לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבצאתֹו,

ּובפרקי לפניו. לׁשּוב הּמל מׁשרתי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּוכלּו

ׁשּלא הּטעם והּנה הענין. זה ידּוע ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיכלֹות

ּבכהן זה והזהיר אלהים. מלאכי ּבֹו ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַֹֹיפּגעּו

הּוא ּכי ה', לפני טעם וזה למעלתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַָָּגדֹול

ּכי ּבעבֹודתֹו ׁשכינתֹו ׁשּתׁשרה לפניו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעֹובד

ּכי ז'.), ב', (מלאכי הּוא צבאֹות הּׁשם ְְְִִֵַַַַָָמלא

ּולהטיב. להקטיר ּבהיכל יּכנסּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָההדיֹוטים

È˙È‡¯Â(.'ח (ל"ח, רּבה ׁשמֹות ואּלה ּבמדרׁש ¿»ƒƒְְְְִֵֶַַָ

הּקדֹוׁש ׁשּיהא ּטעם, מה החׁשן ְְְֵֵֶֶַַַַַַָּבאבני

ּבכניסתֹו הּכהן ּבבגדי ּבהן מסּתּכל הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּברּו

רּבי הּׁשבטים. לזכּות ונזּכר הּכּפּורים ְְְְְִִִִִִַַַָָּביֹום

מלכים לבן מׁשל אֹומר, לוי רּבי ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻיהֹוׁשע

סּנגֹוריא, ּבנֹו על מלּמד אצלֹו נכנס ּפּדגֹוג ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

יפּגעּו ׁשּמא עליו העֹומדים מן מתירא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָוהיה

ׁשּיהיּו ׁשּלֹו ּפֹורפירא הלּביׁשֹו עׂשה מה ְְְִִִִֶֶֶָָָּבֹו,

היה אהרן ּכ מּמּנּו, ּומתיראין אֹותֹו ְְֲִִִִֶַָָָָֹרֹואין

קדׁש לבית ו'.) כ"ב, (ויק"ר עת ּבכל ְְְִֵֵֶַָֹנכנס

נכנסֹות ׁשהיּו הרּבה זכּיֹות ואּלּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהּקדׁשים,

לּמה לּכנס יכֹול היה לא אֹותֹו ּומסּיעֹות ְְִִֵַָָָָָָֹעּמֹו

הּקדֹוׁש עׂשה מה ׁשם, הּׁשרת מלאכי ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיּו

ׁשּנאמר הּקדׁש, לבּוׁשי מּדמּות לֹו נתן הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹּברּו

עד י"ז.). נ"ט, (יׁשעיה ּכּׁשרין צדקה ְְְְְִִַַַַַָָָָוּילּבׁש

לפני נכנס היה ׁשּלא ּפי על ואף זֹו. אּגדה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּכאן

הצר מֹועד ּבאהל אף אּלּו, ּבבגדים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֻולפנים

לא אדם וכל ּכתיב ׁשהרי הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹלכ

י"ז.). ט"ז, (וּיקרא מֹועד ּבאהל ְְְִִֵֶֶַָֹיהיה

ÏÎz˙.(לז) ÏÈ˙t ÏÚהּוא אחר ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵַָ
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(çì)íéLãwä ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡N�Â∑נמצא עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי על ואף סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּקדׁשים מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על (מנחותלרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יחׁשב".כה) "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ְְֱֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹואין
הּקרּבן להכׁשיר אּלא ÈÓz„.מרּצה, BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹעליו
מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: מרּצה, אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעה.

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו .ׁשּממׁשמׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙�zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ∑יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

‡‰¯Ôלח ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰B�ÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰B�ÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙�zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙ�ˆÓ‡לט „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡�ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡�ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ „aÚ˙Â ÔÈ�ezk „aÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈ�ÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ל"ט, (להּלן ּתכלת ּפתיל עליו וּיּתנּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָאֹומר

הּמצנפת, על והיה ּכאן ּכתיב ועֹוד, ְְְְִִֶֶַַָָָל"א.).

(ּפסּוק אהרן מצח על והיה אֹומר הּוא ְְֲֵֵַַַַָָָָֹּולמּטה

קדׁשים ּובׁשחיטת י"ט.)ל"ח.), (זבחים ׁשנינּו ְְִִִִִַָָָָ

היה ׁשּׁשם למצנפת ציץ ּבין נראה היה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָׂשערֹו

ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו ּתפּלין, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּניח

הראׁש ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינּה ְְֲִֵֵָָָָָָָֹֹֻהראׁש,

היה נקבים וג' מּלמּטה, והּציץ הּמצח, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָעד

והּפתילים ואמצעיתֹו, ראׁשיו ּבׁשני ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָעֹוׂשה

ראׁשיו ּבׁשני ּבֹו ּותלּויים ּבּנקבים ְְְִִִֵַָָָָהיּו

ּפתיל הּללּו, מקֹומֹות ּבׁשלׁשה ׁשּׁשה ְְְְְִִִֶַָָָָּובאמצעֹו,

ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָמּלמעלה

הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹוקֹוׁשר

ראׁשיו ּופתילי הּטס אר ּבין נמצאּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשּתם,

ׁשּבראׁשֹו האמצעי והּפתיל הּקדקד, את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמּקיפין

רחב ּפני על הֹול הּׁשנים, ראׁשי עם ְְִִֵֵֵַַַַָָֹקׁשּור

ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי ונמצא מּלמעלה, ְְְְְִִִַַָָָָֹהראׁש

על והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ְְְְִִֵֶַַָָָָועל

ועל ראׁשֹו, על הּציץ את נֹותן והיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמצנפת,

נֹופל. ׁשאינֹו מחּזקֹו הּוא האמצעי ּפתיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָידי

ּכל נתקּימּו הרי מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָוהּטס

ל"ט, (להּלן הּציץ על ּפתיל הּללּו, ְְְִִִַַַַַָָָהּמקראֹות

ו עלל"א.), ּופתיל (ּכאן), הּפתיל על ציץ ְְְִִִַַַָ

לׁשֹון זה ּכל מּלמעלה וׁשם) (ּכאן ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּמצנפת

ִַרּׁש"י.

È�‡Âרק מצּוה אינֹו ׁשהּכתּוב ּבדבריו, ּתמּה «¬ƒְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹוׂשה והּוא אחד, ּתכלת ּפתיל ְְְֲִֵֶֶֶַָלעׂשֹות

הּצּואה ׁשל הּמקראֹות מצרף ׁשהּוא ועֹוד, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשה.

ּתּוכל וכן ּכּלן, ּכנגד ּפתילים ּומרּבה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהעׂשּיה,

צּוה הּכתּוב ואם ּומנֹורה. וׁשלחן ּבארֹון ְְְְְְִִִַָָָָָֻלמנֹות

הם נתנּו היא ּתכלת, ּפתיל על אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיׂשימּו

ּומה ּכן. לעׂשֹות צּוּו ואנה ּתכלת, ּפתיל ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻעליו

מאחֹורי קׁשּור והּוא ׁשּבאמצע, לחּוטין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּצר

ּובּנׁשים. ּבאנׁשים ציץ ּכל ּכדר ְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹהערף

Ï·‡היה ולא הרב, ׁשאמר ּכמֹו הּדבר אין ¬»ְְֵֶַַַָָָָָָֹ

מאזן מּקיף ׁשהּטס אחד, ּפתיל אּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשם

נכנס ּתכלת ּופתיל קצֹותיו, ּבׁשּתי ונקּוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹלאזן,

הערף. ּכנגד ּבֹו נקׁשר והּציץ הּנקבים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשני

לא הראׁש, סביב הּמצנפת צֹונף היה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹוהּנה

ׂשער. ּבמקֹום למעלה אּלא ּכלל, הּמצח ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָעל

מּניח היה י"ט.) (זבחים רּבֹותינּו ּדעת ְְִִֵַַַַַַָָָועל

לּתפּלין. ּפניו ּכנגד ראׁשֹו ׂשער מּקצת ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּגם

הּמח ּכנגד ׁשּבראׁש ּבגבּה הּצניפה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהיתה

ּכנגד הראׁש ּכל ּבּה מכּסה והּוא ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹהאמצעי,

הּציץ ּומּניח ּבׁשּפּוע, הּצניפה והרי ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָאחֹוריו.

מצחֹו ּבין הפסק ואין לאזן, מאזן מצחֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹּכנגד

ּכל ּכנגד מאחֹוריו לאזן מאזן אבל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלּציץ.

ּבֹו, ׁשּנקׁשר והּפתיל הּמצנפת, ּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹהערף

עליה. ֶָָָֹיבא

e‰ÊÂ,ּתכלת ּפתיל על אֹותֹו וׂשמּת ׁשאמר ¿∆ְְְְִֵֶֶַַַָָ

והיה הּציץ, ּבנקבי הּפתיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיכניס

הערף, ּכנגד אזניו לאחֹורי הּמצנפת על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפתיל

על והיה הּציץ, יהיה הּמצנפת ּפני מּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאל

ו אהרן, הּמצנפתמצח ּכנגד הּמצח על יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ראׁשֹו על הּמצנפת וׂשמּת ׁשאמר וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפניו.

ּבעליֹון למעלה ּכלֹומר ו'.), כ"ט, ְְְְְֶַַַָָָ(להּלן

ּבהן ׁשּנאמר הּמגּבעֹות ּכמֹו לא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבראׁש,

ׁשהן ט'.), כ"ט, (ׁשם מגּבעת להם ְְְִֵֶֶַָָָָָֹוחבׁשּת

וחֹובׁשֹו ּבראׁשֹו ׁשחֹוׁשׁש ּכמי הראׁש ְְְְְִֵֶָֹֹחֹובׁשֹות

הּמצנפת על הּקדׁש נזר את ונתּת ואֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלחּזּוק.

מאחֹוריו. יקׁשרּנּו עליה ּכי ו'.), כ"ט, ְְֲִִֵֶֶָָָָ(ׁשם

על לתת ּתכלת ּפתיל עליו וּיּתנּו אמר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ׁשם ּכי ל"א.), ל"ט, (להּלן מלמעלה ְְְְִִִֶֶַַָָָָהּמצנפת

מּול אל הּמצנפת על וּיׂשם וכן ּבקׁשר. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיּנתן

ׁשּׂשם ט'.), ח', (וּיקרא הּזהב ציץ את ְִִֵֶַַָָָָָָּפניו

ציץ ּפניו מּול ואל הּמצנפת, על ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבקׁשירתֹו

על הּכתּובים ּבכל "הּנתינה" והּנה ְְְְִִִֵַַַַָָָָהּזהב.

אל הּציץ אבל "הּקׁשירה", היא ּכי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָהּמצנפת,

ּבּמצח. הּמצנפת ּפני ְְִֵֵֶֶַַַמּול
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(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨¨−¦®
:éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ואבנט מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבכּלם למּטה הּכתּובים ּומכנסים ‡Bz.וציץ, ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּבהםאֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑אהרן את ְְְְְִִִִַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»ֲֶַֹ

ּבניו, הּמׁשחהואת ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְִֶֶֶַָָָƒ≈»∆»»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

ווירסטי"ר(האנדשו"ה)גוואנט"ו מסירה לאֹותה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ידֹו ועל ידים, מּלּוי רמב"ן.והּוא ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

(áî)íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦
:eéäé íéëøé-ãòå§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ּולבניו הדיֹוט∑ŒÈÒ�ÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|Bà ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´
ì çaænä-ìà ízLâáeúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwçª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה הּבגדים ּבהם∑ÂÈ�aŒÏÚÂ.ּכל ‡Ï‰‡ŒÏ.האמּורים Ì‡·a ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»∆…∆

„ÚBÓ∑לּמׁשּכן וכן ּבמיתה∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, BÏ.הא ÌÏBÚŒ˙wÁ∑מקֹום ּכל ≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»ָָ
ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֻ

È‰B�aמא ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג È‰B�a ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ‡Âּתכלת ּפתיל עליו וּיּתנּו ּבין להקּפיד ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

על אתֹו וׂשמּת ּובין ל"א.), ל"ט, ְְְֵַַַָָֹ(להּלן

אֹומר ּכאּלּו ּבׁשניהם ּכי (ּכאן), ּתכלת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּפתיל

ּפתיל ּבֹו "ויּתנּו ּתכלת", ּבפתיל אתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָֹ"וׂשמּת

(להּלן אחד סל על אתם ונתּת ּכדר ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתכלת",

נפׁש על הּמלט וכמֹוהּו "ּבּסל", ג'.), ְְִֵֶַַַַָָכ"ט,

"אל", ּבמקֹום יׁשּמׁש אֹו י"ז.). י"ט, ְְְִִֵֵֶַ(ּבראׁשית

"אליו" ויּתנּו ּתכלת, ּפתיל אל אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָונתּת

אל והּוא אליו, נּתן הּפתיל ּכי ּתכלת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפתיל

.יּסמ ּבֹו ּכי ְִִִֵַָהּפתיל,

ÏÏk‰Âׁשּיכניסּו אּלא הּכתּובים ענין ׁשאין ¿«¿»ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

הּוא ּכן וגם הּציץ, ּבנקבי ְְְְִִִֵֵַַַהּפתיל

וכן הּציץ, על והּפתיל הּפתיל על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַׁשהּציץ

האפֹוד טּבעת אל מּטּבעתו החׁשן את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוירּכסּו

רּׁש"י ׁשהביא כ"ח.) ּפסּוק (לעיל ּתכלת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבפתיל

מכניסין ׁשהיּו הּוא, אחד ּפתיל מּמּנּו, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָראיה

האפֹוד ּובטּבעֹות החׁשן ּבטּבעֹות אחד ְְְְְִֵֶֶַַַָָּפתיל

ׁשני ּכי אחד, ּפתיל האחר ּבּקצה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו,

אֹותֹו. ירּכסּו אחד ּבפתיל אחד וכל הן ְְְְְִִִֵֶֶָָָמקֹומֹות

Â‡˙(מא) EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…»ƒ¿∆
.Bz‡ ÂÈ�aלׁשֹון ּבהם. הּכתּובים אֹותן »»ƒְְִֶַָָ

ּכּלם ילּביׁשם אחד ׁשּביֹום אּתֹו, וטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻרּׁש"י.

ְְְִֵוימׁשחם.

.Ì„È ˙‡ ˙‡lÓe Ì˙‡ zÁLÓeמּלּוי ּכל »«¿»…»ƒ≈»∆»»ִָ

להיֹות נכנס ּכׁשהּוא ,חּנּו לׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָידים

רּׁש"י. לׁשֹון והלאה. הּיֹום מאֹותֹו ּבֹו ְְְִֵַַָָָָֻמחזק

מּלּוי לׁשֹון יבא אי ּבדבריו הבינֹותי ְְְֲִִִִֵָָָֹֹולא

ּכי הרב ּׁשאמר ּומה ּדבר. ּכל לחנּכת ֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻידים

ּדבר ּפקּדת על אדם ּכׁשּממּנין לעז ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻּבלׁשֹון

ּגּונ"ט, ׁשּקֹורין עֹור ׁשל יד ּבית הּׁשּליט ְִִֵֵֶֶַַָנֹותן

והּוא ּבּדבר מחזיקֹו הּוא יד ּבית אֹותֹו ְְֲִֵַַַָָָועל

לֹומר הרב ירצה אם ידעּתי לא ידים, ְְִִִִִֶַַַַָָָֹמּלּוי

ידים, מּלּוי החּנּו יּקרא יד הּבית ׁשם ִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשעל

ההּוא הענין ּכי ודע הּמנהג, מן ראיה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָויביא

החליפין קנין אצלם ׁשהּוא הּתֹורה מן להם ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָיצא

וכ ּבעז, נעלֹוׁשל איׁש ׁשלף להם מתרּגם ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻ

אֹומרים והם ׁשּלֹו, הּגנ"ט ׁשּׁשֹולף ז'.), ד', ְְִֵֵֶֶַַַ(רּות

ּבספרי הזּכר מנהגם וזה לבעז, נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּגֹואל

הבאי. ּבדברי ּדּברנּו והּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַחכמיהם.

ÔBÎp‰Âלׁשֹון ׁשהּוא ּבּתֹורה ידים מּלּוי ּבלׁשֹון ¿«»ְְִִִֶַַָָ

ימי מלאּו ּכי ּכלׁשֹון ְְְִִֵָָָ"ׁשלמּות",

האּלה הּימים ּובמלֹואת כ"א.), כ"ט, ְְִִִֵֵֶַָָ(ּבראׁשית

ח', (וּיקרא מלאת יֹום עד ה'.), א', ְְְִֵֶַַָֹ(אסּתר

(ּבראׁשית מלא ּבכסף וכן ּבהׁשלימם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָל"ג.),

אׁשר הּזר ּכי והּטעם, ׁשלם. מחיר ט'.), ְְֲִִֵֶַַַַָָכ"ג,

לעבד אֹו קרּבן להקריב ּבטהרתֹו ידֹו ּתּׂשיג ְְְְֲֳִִַַַָָָָָֹֹלא

ההיא, ּבעבֹודה חסרה ידֹו הּנה הּמלכּות ְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָעבֹודת

ׁשלמה, ידֹו הּנה ּכן לעׂשֹות יכׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָוכאׁשר

מלאּו וכן והּמלאכֹות. העבֹודֹות לכל ְְְְְְֲִֵַָָָָראּויה

"ידיכם עּתה ּכי כ"ט.), ל"ב, (להּלן הּיֹום ְְְִֵֶֶֶַַַָָידכם

ּבבנֹו איׁש ּכי הּׁשם, עבֹודת ּבכל ְְְֲִִִֵֵַַָָמלאה"

ּכי להם ׁשּירמז אֹו אֹותֹו. עבדּתם ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּובאחיו

ה' עבֹודת לעבד נבחרים יהיּו זה ְְְֲֲִִִִֶַַָֹּבזכּות

ּבעת ח'.) י', (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָָָּבּמׁשּכן,

הּלוי, ׁשבט את ה' הבּדיל ְִִִִֵֵֶֶַַההוא

„Â„Âהּבית ּבנדבת ליׂשראל אמר הּמל ¿»ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

זהב סגּלה לי יׁש אלהי ּבבית ְְְֱִִִֵֵַָָָֹֻּברצֹותי

מתנּדב ּומי להם ואמר אלהי, לבית נתּתי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכסף

ה'.), כ"ט, (ד"הֿא' לה' הּיֹום ידֹו ְַַַָֹלמּלאות

ׁשלמה ידם ּתהיה הּבית לבנין ּבהתנּדבם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

עבֹודת אין ּכי העבֹודֹות, ּובכל הּקרּבנֹות ְְְֲֲִֵַַָָָָָּבכל

ּבבית אּלא ׁשלמה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּזאת ּבּפרׁשה הּמּלאים איל וכן ְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש.

ּכי ּבֹו, הּכהנים ׁשּמּלּוי כ"ב.) כ"ט, ְֲִִִֶַַָֹ(להּלן

ידֹו למּלאת וזה לכּפר, והעֹולה ְְְְֵֶַַַָָָָֹחּטאת

ּומצאת הירּוׁשלמיּבהקרבה. ּבּתרּגּום י ְְְְִִַַַַַַָָָָ

איל ׁשּתרּגם ליתא) ׁשּלפנינּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ(ּבּספרים

ּבכּלם ּתרּגם וכן "ּדאׁשלמּותא", ְְְְְְִִִֵֵַַָָֻהּמּלּואים

ולא הענין רדף אנקלּוס אבל ׁשלמֹות. ְְְְְְֲִֵַָָָָֹֻלׁשֹון

רּבים. ּבמקֹומֹות ּכמנהגֹו ּבּלׁשֹון, ְְְְִִִִִַַָָהקּפיד

LÈÂ(מלא ש' הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק מפרׁשים ¿≈ְְְִִֵֶַַַָָָ

מן ידם" "ׁשּימּלא ידם, את ְִִֵֵֶֶַָָָָָּומּלאת

(מלכיםֿא' ידֹו את ימּלא החפץ וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקרּבנֹות,

ידיו. מלא ּכרצֹונֹו מהן ׁשּיקריב ל"ג.), ְְְִִֵֶֶַָָֹי"ג,

את ימּלא החפץ ּופרּוׁש ּׁשּפרׁשּתי. מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּנכֹון

לֹו מּלּואים ׁשּיביא (ׁשם), במֹות ּכהני ויהי ֲִִִִִֵֶָָָָֹידֹו

יהיה כן ואחרי לחּנכֹו, מּלּבֹו ּבדא ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּקרּבן

יעׂשּו. הּתֹורה לדרכי ּבדֹומה ּכי לּבמֹות, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּכהן
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(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨¨−¦®
:éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ואבנט מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבכּלם למּטה הּכתּובים ּומכנסים ‡Bz.וציץ, ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּבהםאֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑אהרן את ְְְְְִִִִַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»ֲֶַֹ

ּבניו, הּמׁשחהואת ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְִֶֶֶַָָָƒ≈»∆»»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

ווירסטי"ר(האנדשו"ה)גוואנט"ו מסירה לאֹותה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ידֹו ועל ידים, מּלּוי רמב"ן.והּוא ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

(áî)íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦
:eéäé íéëøé-ãòå§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ּולבניו הדיֹוט∑ŒÈÒ�ÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|Bà ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´
ì çaænä-ìà ízLâáeúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwçª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה הּבגדים ּבהם∑ÂÈ�aŒÏÚÂ.ּכל ‡Ï‰‡ŒÏ.האמּורים Ì‡·a ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»∆…∆

„ÚBÓ∑לּמׁשּכן וכן ּבמיתה∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, BÏ.הא ÌÏBÚŒ˙wÁ∑מקֹום ּכל ≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»ָָ
ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֻ

È‰B�aמא ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג È‰B�a ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ‡Âּתכלת ּפתיל עליו וּיּתנּו ּבין להקּפיד ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

על אתֹו וׂשמּת ּובין ל"א.), ל"ט, ְְְֵַַַָָֹ(להּלן

אֹומר ּכאּלּו ּבׁשניהם ּכי (ּכאן), ּתכלת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּפתיל

ּפתיל ּבֹו "ויּתנּו ּתכלת", ּבפתיל אתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָֹ"וׂשמּת

(להּלן אחד סל על אתם ונתּת ּכדר ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתכלת",

נפׁש על הּמלט וכמֹוהּו "ּבּסל", ג'.), ְְִֵֶַַַַָָכ"ט,

"אל", ּבמקֹום יׁשּמׁש אֹו י"ז.). י"ט, ְְְִִֵֵֶַ(ּבראׁשית

"אליו" ויּתנּו ּתכלת, ּפתיל אל אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָונתּת

אל והּוא אליו, נּתן הּפתיל ּכי ּתכלת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפתיל

.יּסמ ּבֹו ּכי ְִִִֵַָהּפתיל,

ÏÏk‰Âׁשּיכניסּו אּלא הּכתּובים ענין ׁשאין ¿«¿»ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

הּוא ּכן וגם הּציץ, ּבנקבי ְְְְִִִֵֵַַַהּפתיל

וכן הּציץ, על והּפתיל הּפתיל על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַׁשהּציץ

האפֹוד טּבעת אל מּטּבעתו החׁשן את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוירּכסּו

רּׁש"י ׁשהביא כ"ח.) ּפסּוק (לעיל ּתכלת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבפתיל

מכניסין ׁשהיּו הּוא, אחד ּפתיל מּמּנּו, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָראיה

האפֹוד ּובטּבעֹות החׁשן ּבטּבעֹות אחד ְְְְְִֵֶֶַַַָָּפתיל

ׁשני ּכי אחד, ּפתיל האחר ּבּקצה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו,

אֹותֹו. ירּכסּו אחד ּבפתיל אחד וכל הן ְְְְְִִִֵֶֶָָָמקֹומֹות

Â‡˙(מא) EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…»ƒ¿∆
.Bz‡ ÂÈ�aלׁשֹון ּבהם. הּכתּובים אֹותן »»ƒְְִֶַָָ

ּכּלם ילּביׁשם אחד ׁשּביֹום אּתֹו, וטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻרּׁש"י.

ְְְִֵוימׁשחם.

.Ì„È ˙‡ ˙‡lÓe Ì˙‡ zÁLÓeמּלּוי ּכל »«¿»…»ƒ≈»∆»»ִָ

להיֹות נכנס ּכׁשהּוא ,חּנּו לׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָידים

רּׁש"י. לׁשֹון והלאה. הּיֹום מאֹותֹו ּבֹו ְְְִֵַַָָָָֻמחזק

מּלּוי לׁשֹון יבא אי ּבדבריו הבינֹותי ְְְֲִִִִֵָָָֹֹולא

ּכי הרב ּׁשאמר ּומה ּדבר. ּכל לחנּכת ֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻידים

ּדבר ּפקּדת על אדם ּכׁשּממּנין לעז ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻּבלׁשֹון

ּגּונ"ט, ׁשּקֹורין עֹור ׁשל יד ּבית הּׁשּליט ְִִֵֵֶֶַַָנֹותן

והּוא ּבּדבר מחזיקֹו הּוא יד ּבית אֹותֹו ְְֲִֵַַַָָָועל

לֹומר הרב ירצה אם ידעּתי לא ידים, ְְִִִִִֶַַַַָָָֹמּלּוי

ידים, מּלּוי החּנּו יּקרא יד הּבית ׁשם ִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשעל

ההּוא הענין ּכי ודע הּמנהג, מן ראיה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָויביא

החליפין קנין אצלם ׁשהּוא הּתֹורה מן להם ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָיצא

וכ ּבעז, נעלֹוׁשל איׁש ׁשלף להם מתרּגם ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻ

אֹומרים והם ׁשּלֹו, הּגנ"ט ׁשּׁשֹולף ז'.), ד', ְְִֵֵֶֶַַַ(רּות

ּבספרי הזּכר מנהגם וזה לבעז, נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּגֹואל

הבאי. ּבדברי ּדּברנּו והּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַחכמיהם.

ÔBÎp‰Âלׁשֹון ׁשהּוא ּבּתֹורה ידים מּלּוי ּבלׁשֹון ¿«»ְְִִִֶַַָָ

ימי מלאּו ּכי ּכלׁשֹון ְְְִִֵָָָ"ׁשלמּות",

האּלה הּימים ּובמלֹואת כ"א.), כ"ט, ְְִִִֵֵֶַָָ(ּבראׁשית

ח', (וּיקרא מלאת יֹום עד ה'.), א', ְְְִֵֶַַָֹ(אסּתר

(ּבראׁשית מלא ּבכסף וכן ּבהׁשלימם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָל"ג.),

אׁשר הּזר ּכי והּטעם, ׁשלם. מחיר ט'.), ְְֲִִֵֶַַַַָָכ"ג,

לעבד אֹו קרּבן להקריב ּבטהרתֹו ידֹו ּתּׂשיג ְְְְֲֳִִַַַָָָָָֹֹלא

ההיא, ּבעבֹודה חסרה ידֹו הּנה הּמלכּות ְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָעבֹודת

ׁשלמה, ידֹו הּנה ּכן לעׂשֹות יכׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָוכאׁשר

מלאּו וכן והּמלאכֹות. העבֹודֹות לכל ְְְְְְֲִֵַָָָָראּויה

"ידיכם עּתה ּכי כ"ט.), ל"ב, (להּלן הּיֹום ְְְִֵֶֶֶַַַָָידכם

ּבבנֹו איׁש ּכי הּׁשם, עבֹודת ּבכל ְְְֲִִִֵֵַַָָמלאה"

ּכי להם ׁשּירמז אֹו אֹותֹו. עבדּתם ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּובאחיו

ה' עבֹודת לעבד נבחרים יהיּו זה ְְְֲֲִִִִֶַַָֹּבזכּות

ּבעת ח'.) י', (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָָָּבּמׁשּכן,

הּלוי, ׁשבט את ה' הבּדיל ְִִִִֵֵֶֶַַההוא

„Â„Âהּבית ּבנדבת ליׂשראל אמר הּמל ¿»ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

זהב סגּלה לי יׁש אלהי ּבבית ְְְֱִִִֵֵַָָָֹֻּברצֹותי

מתנּדב ּומי להם ואמר אלהי, לבית נתּתי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכסף

ה'.), כ"ט, (ד"הֿא' לה' הּיֹום ידֹו ְַַַָֹלמּלאות

ׁשלמה ידם ּתהיה הּבית לבנין ּבהתנּדבם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

עבֹודת אין ּכי העבֹודֹות, ּובכל הּקרּבנֹות ְְְֲֲִֵַַָָָָָּבכל

ּבבית אּלא ׁשלמה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּזאת ּבּפרׁשה הּמּלאים איל וכן ְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש.

ּכי ּבֹו, הּכהנים ׁשּמּלּוי כ"ב.) כ"ט, ְֲִִִֶַַָֹ(להּלן

ידֹו למּלאת וזה לכּפר, והעֹולה ְְְְֵֶַַַָָָָֹחּטאת

ּומצאת הירּוׁשלמיּבהקרבה. ּבּתרּגּום י ְְְְִִַַַַַַָָָָ

איל ׁשּתרּגם ליתא) ׁשּלפנינּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ(ּבּספרים

ּבכּלם ּתרּגם וכן "ּדאׁשלמּותא", ְְְְְְִִִֵֵַַָָֻהּמּלּואים

ולא הענין רדף אנקלּוס אבל ׁשלמֹות. ְְְְְְֲִֵַָָָָֹֻלׁשֹון

רּבים. ּבמקֹומֹות ּכמנהגֹו ּבּלׁשֹון, ְְְְִִִִִַַָָהקּפיד

LÈÂ(מלא ש' הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק מפרׁשים ¿≈ְְְִִֵֶַַַָָָ

מן ידם" "ׁשּימּלא ידם, את ְִִֵֵֶֶַָָָָָּומּלאת

(מלכיםֿא' ידֹו את ימּלא החפץ וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקרּבנֹות,

ידיו. מלא ּכרצֹונֹו מהן ׁשּיקריב ל"ג.), ְְְִִֵֶֶַָָֹי"ג,

את ימּלא החפץ ּופרּוׁש ּׁשּפרׁשּתי. מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּנכֹון

לֹו מּלּואים ׁשּיביא (ׁשם), במֹות ּכהני ויהי ֲִִִִִֵֶָָָָֹידֹו

יהיה כן ואחרי לחּנכֹו, מּלּבֹו ּבדא ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּקרּבן

יעׂשּו. הּתֹורה לדרכי ּבדֹומה ּכי לּבמֹות, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּכהן
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èë(à)ïäëì íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈§©¥´
:íîéîz íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦§¦¦«

i"yx£Á˜Ï∑אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑לכּפר ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵַ
ה מעׂשה ּפרעגל,על .ׁשהּוא ֲֵֵֶֶַַַָ

(á)úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑היא מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם 'חּלת ּבענין. למּטה ּבאיםהּקרּויה הּמינין וכל והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עו)עׂשר ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק ÔÓMa.(שם ÌÈÁLÓ∑אחר ֶֶֶֶַ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ¿Àƒ«»∆ַַ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן .(שם)אפּיתן ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, ּומפרׁש(רש"י מאריְך מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף ּבאֹותּכ"ף"ּכמין מתחילֹות ּו'כהּנה' 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּדוקאּכ"ףּכ"ף; ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ¨−©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל רמב"ם.ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ãòBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøå§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑טבילת הּגּוףזֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ

i"yx£z„Ù‡Â∑סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

Lc˜Ï‡א ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡�ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡�LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïqa(גֿד) Ì˙‡ z·¯˜‰Âיאמר לפניו, נמׁש ¿ƒ¿«¿»…»«»ְְִַַָָֹ

ואהרן והאלים והּפר "ּבּסל" "הּלחם" ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּכי

אֹותם ורחצּת מֹועד. אהל ּפתח אל יקריבּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובניו

והקרבּת ּכי נכֹון ויֹותר ּובניו". "לאהרן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּבּמים,

ידּוע הּוא הּסתם מן ּכי יפרׁש, לא ּבּסל ְְִִֵַַַָָָָָֹֹאתם

הּכהנים, לבא יצּוה אׁשר הּמקֹום אל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיקריבם

ּולכ ּבניו, ועל אהרן על ידּבר הּׁשני ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבּמים. אתם ורחצּת ְְִַַַָָָָָֹאמר

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

i"yx£L„w‰ ¯Ê�∑הּציץ ּפתילין∑Ù�ˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי, הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§¨−©Ÿ®¨«©§−̈
:BúàŸ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית(תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן ּומחּברן. עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
רמב"ן.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלהעל ÂÈ�aŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנהּבמּלּוי רמב"ן.ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe:רמב"ן ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©¨−¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑הּפתחּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙�¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑(דמדות ג' (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

¯dLÈז ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈ�ezk:ח ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B�·„ ‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ�‡י ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

˜¯�˙יב ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚ(ז) z˜ˆÈÂ ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ zÁ˜ÏÂ¿»«¿»∆∆∆«ƒ¿»¿»«¿»«
.BL‡¯הּמצנפת ׂשּומֹו לפני זה ּכי ר"א אמר …ְְִִִֵֶֶֶַַָ

הּׁשמן". יּצק עצמֹו "ראׁש על ּכי ראׁשֹו, ְִִֶֶַַַַֹֹֹעל

וּיׂשם אמר ּבּמעׂשה ּגם ּכי ּבעיני, נכֹון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואינּנּו

ט'.), ח', (וּיקרא וגֹו' ראׁשֹו על הּמצנפת ְְְִִֶֶֶַַַָֹאת

וּימׁשח הּמׁשחה ׁשמן את וּיּקח אמר ּכ ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָואחר

וּיּצק ּכ ואחר י'.), (ּפסּוק וגֹו' הּמׁשּכן ְְְִִֶַַַַָָָֹאת

י"ב.). (ּפסּוק אהרן ראׁש על הּמׁשחה ְֲִִֶֶַַַָָֹֹמּׁשמן

ואמצע סביב סביב הּצניפה ׁשהיתה הּנכֹון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָאבל

היתה ואם הּׁשמן. יּצק ועליו מגּלה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻהראׁש

ּתהיה רּׁש"י, ּכדברי הראׁש ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהּמׁשיחה

מגּלה, מּניח ׁשהיה ּתפּלין הנחת ּבמקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיציקה

כ"י. ּכמין ימׁשחּנּו ְְְִִִֶָּומּׁשם

‡·�Ë.(ט) Ì˙‡ z¯‚ÁÂ,ּובניו לאהרן ירמז ¿»«¿»…»«¿≈ְְֲִַָָֹֹ

את יביאה ּכמֹו ּובניו, אהרן לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹוׁשב

יעבדּו לא אׁשר ה'.), ל"ה, (להּלן ה' ְְְֲֶַַַַָֹּתרּומת

ּכדברי ח'.), כ"ז, (ירמיה נבּוכדנאּצר את ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹאתֹו

להם וחבׁשּת יחזר ּכן ואם אברהם. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹרּבי

מגּבעת, לֹו אין אהרן ּכי למקצתם, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹמגּבעֹות

ׁשּיהיה ויּתכן ראׁשֹו. על היא ּכבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוהּמצנפת

ּובניו, ואהרן אבנט אתם וחגרּת הּכתּוב ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשעּור

ואהרן אבנט, הּנזּכרים ּבניו" "ּתחּגר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹיאמר

ּבכּלם ׁשוה ׁשהאבנט ּובעבּור ּבניו. עם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמֹו

ה'ֿו'.) ּבפסּוקים (לעיל הזּכר לא י"ב.) ְְְִִֵַָֹֻ(יֹומא

לֹומר עּתה והצר למעלה, אהרן ּבגדי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֻעם

הּמכנסים, הזּכיר ולא "ּכבניו". אבנט ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיחּגרּנּו

כ"ח, (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,הצר לא ְְְֲִִֵֵֶַַַֹֻּכי

ל"ה.).

ÌÚh‰Â,הּבגדים מּׁשאר הּמכנסים ׁשהפריׁש ¿«««ְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

מלּביׁש מׁשה היה הּבגדים ּכל ְְִִִֶַַָָָָּכי

הּקֹודם) (ּבּפסּוק ׁשּצּוה ּכמֹו והלּבׁשּתם,אֹותם ְְְְִֵֶַַַָָָָֻ

הערוה ּבׂשר לכּסֹות ׁשהם הּמכנסים ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאבל

אֹותם לֹובׁשים הם היּו מ"ב.) כ"ח, ְְִֵֵָָ(לעיל

ולקחּת ּבכלל עּתה הזּכיר לא ולכן ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבהצנע,

ּולפיכ ה'.), ּפסּוק (לעיל והלּבׁשּת הּבגדים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאת

למעלה ׁשהזּכרּתי ּכמֹו ּובענׁש, ּבּמצוה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹהפריׁשם

ל"ה.). כ"ח, ְֵ(לעיל

ÚBÓ„.(יֿיא) Ï‰‡ È�ÙÏ ¯t‰ ˙‡ z·¯˜‰Â¿ƒ¿«¿»∆«»ƒ¿≈…∆≈
ּתקריב" "ּכאׁשר טעמֹו ּכי ר"א ְֲֲִִֶַַַַָאמר

ּובניו אהרן "יסמ" מֹועד אהל לפני הּפר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאת

ג'.). (ּפסּוק למעלה זה הזּכיר ּכבר ּכי ְְְְִִִֶַָָָָָ"עליו",

יצּוה ׁשּׁשם (ׁשם), ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבעיני ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון

ׁשּיקריב רק מֹועד, אהל אל ּפרׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלהקריבם,

הּכהנים מקֹום אל ׁשּיקריבם והּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹאֹותם,

חצר ּפתח לפני ׁשּיהיּו ודי מזּמנים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּיהיּו

אהל לפני ׁשּיקריבם הצרי ועכׁשיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשּכן,

ּבׁשחיטה יפרׁש ּכאׁשר "האהל" ּפתח אל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹועד

ׁשם. ּתהיה הּסמיכה ּכי י"א.), ְְְִִִֶַָָָ(ּבפסּוק



מי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

i"yx£L„w‰ ¯Ê�∑הּציץ ּפתילין∑Ù�ˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי, הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§¨−©Ÿ®¨«©§−̈
:BúàŸ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית(תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן ּומחּברן. עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
רמב"ן.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלהעל ÂÈ�aŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנהּבמּלּוי רמב"ן.ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe:רמב"ן ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©¨−¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑הּפתחּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙�¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑(דמדות ג' (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

¯dLÈז ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈ�ezk:ח ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B�·„ ‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ�‡י ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

˜¯�˙יב ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚ(ז) z˜ˆÈÂ ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ zÁ˜ÏÂ¿»«¿»∆∆∆«ƒ¿»¿»«¿»«
.BL‡¯הּמצנפת ׂשּומֹו לפני זה ּכי ר"א אמר …ְְִִִֵֶֶֶַַָ

הּׁשמן". יּצק עצמֹו "ראׁש על ּכי ראׁשֹו, ְִִֶֶַַַַֹֹֹעל

וּיׂשם אמר ּבּמעׂשה ּגם ּכי ּבעיני, נכֹון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואינּנּו

ט'.), ח', (וּיקרא וגֹו' ראׁשֹו על הּמצנפת ְְְִִֶֶֶַַַָֹאת

וּימׁשח הּמׁשחה ׁשמן את וּיּקח אמר ּכ ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָואחר

וּיּצק ּכ ואחר י'.), (ּפסּוק וגֹו' הּמׁשּכן ְְְִִֶַַַַָָָֹאת

י"ב.). (ּפסּוק אהרן ראׁש על הּמׁשחה ְֲִִֶֶַַַָָֹֹמּׁשמן

ואמצע סביב סביב הּצניפה ׁשהיתה הּנכֹון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָאבל

היתה ואם הּׁשמן. יּצק ועליו מגּלה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻהראׁש

ּתהיה רּׁש"י, ּכדברי הראׁש ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהּמׁשיחה

מגּלה, מּניח ׁשהיה ּתפּלין הנחת ּבמקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיציקה

כ"י. ּכמין ימׁשחּנּו ְְְִִִֶָּומּׁשם

‡·�Ë.(ט) Ì˙‡ z¯‚ÁÂ,ּובניו לאהרן ירמז ¿»«¿»…»«¿≈ְְֲִַָָֹֹ

את יביאה ּכמֹו ּובניו, אהרן לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹוׁשב

יעבדּו לא אׁשר ה'.), ל"ה, (להּלן ה' ְְְֲֶַַַַָֹּתרּומת

ּכדברי ח'.), כ"ז, (ירמיה נבּוכדנאּצר את ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹאתֹו

להם וחבׁשּת יחזר ּכן ואם אברהם. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹרּבי

מגּבעת, לֹו אין אהרן ּכי למקצתם, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹמגּבעֹות

ׁשּיהיה ויּתכן ראׁשֹו. על היא ּכבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוהּמצנפת

ּובניו, ואהרן אבנט אתם וחגרּת הּכתּוב ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשעּור

ואהרן אבנט, הּנזּכרים ּבניו" "ּתחּגר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹיאמר

ּבכּלם ׁשוה ׁשהאבנט ּובעבּור ּבניו. עם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמֹו

ה'ֿו'.) ּבפסּוקים (לעיל הזּכר לא י"ב.) ְְְִִֵַָֹֻ(יֹומא

לֹומר עּתה והצר למעלה, אהרן ּבגדי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֻעם

הּמכנסים, הזּכיר ולא "ּכבניו". אבנט ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיחּגרּנּו

כ"ח, (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,הצר לא ְְְֲִִֵֵֶַַַֹֻּכי

ל"ה.).

ÌÚh‰Â,הּבגדים מּׁשאר הּמכנסים ׁשהפריׁש ¿«««ְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

מלּביׁש מׁשה היה הּבגדים ּכל ְְִִִֶַַָָָָּכי

הּקֹודם) (ּבּפסּוק ׁשּצּוה ּכמֹו והלּבׁשּתם,אֹותם ְְְְִֵֶַַַָָָָֻ

הערוה ּבׂשר לכּסֹות ׁשהם הּמכנסים ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאבל

אֹותם לֹובׁשים הם היּו מ"ב.) כ"ח, ְְִֵֵָָ(לעיל

ולקחּת ּבכלל עּתה הזּכיר לא ולכן ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבהצנע,

ּולפיכ ה'.), ּפסּוק (לעיל והלּבׁשּת הּבגדים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאת

למעלה ׁשהזּכרּתי ּכמֹו ּובענׁש, ּבּמצוה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹהפריׁשם

ל"ה.). כ"ח, ְֵ(לעיל

ÚBÓ„.(יֿיא) Ï‰‡ È�ÙÏ ¯t‰ ˙‡ z·¯˜‰Â¿ƒ¿«¿»∆«»ƒ¿≈…∆≈
ּתקריב" "ּכאׁשר טעמֹו ּכי ר"א ְֲֲִִֶַַַַָאמר

ּובניו אהרן "יסמ" מֹועד אהל לפני הּפר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאת

ג'.). (ּפסּוק למעלה זה הזּכיר ּכבר ּכי ְְְְִִִֶַָָָָָ"עליו",

יצּוה ׁשּׁשם (ׁשם), ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבעיני ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון

ׁשּיקריב רק מֹועד, אהל אל ּפרׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלהקריבם,

הּכהנים מקֹום אל ׁשּיקריבם והּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹאֹותם,

חצר ּפתח לפני ׁשּיהיּו ודי מזּמנים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּיהיּו

אהל לפני ׁשּיקריבם הצרי ועכׁשיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשּכן,

ּבׁשחיטה יפרׁש ּכאׁשר "האהל" ּפתח אל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹועד

ׁשם. ּתהיה הּסמיכה ּכי י"א.), ְְְִִִֶַָָָ(ּבפסּוק
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(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑,דכבדא טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְְְַַָָ

אובר"ׁש הּכבד∑k‰ŒÏÚ·„.ׁשּקֹורין מן עּמּהאף כהנים)יּטל רמב"ן.(תורת ִֶ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½
:àeä úàhç äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו רמב"ן.לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤
ìéàä Làø-ìò íäéãé: §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©
:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב מּתנהּבכלי,(זבחים טעּון קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבאצּבע

וזֹורק ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה מּתנֹות∑È·Ò·.ואינֹו ב' אּלא 'סביב' ׁשאין קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ»ƒְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהן

'סביב'ואי קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

(æé)zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙�ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחיםעם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)ýåýéì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ� ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹונינחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי האׁשלׁשֹון ׁשעל אברים הקטרת .והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ÈÂ˙יג ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰w¯·.(יג) ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְַ

רּׁש"י. לׁשֹון טילא. ׁשּקֹורין הּכרס ְִִִֵֶֶַַַָָׁשעל

הּוא הּקרב את המכּסה החלב ּכי ּדעּתי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּולפי

המכּסה החלב ּכל יאמר ּכאׁשר אבל ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ"הּקרּום",

לחלב ׁשם, אׁשר חלבים לׁשני ירמז הּקרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאת

הּקרב", על אׁשר הּגס "ולחלב הּזה, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ"הּקרּום"

המכּסה החלב ואת וּיקרא ּבסדר ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכמֹו

הּקרב על אׁשר החלב ּכל ואת הּקרב ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאת

חלבים, ׁשני הּקרב על והּנה ג'.). ג', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ(וּיקרא

יכלל ּופעמים ׁשניהם, את הּכתּוב יזּכיר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפעם

ּבכל ּבכאן והּנה ּכל. ּבמּלת ּכאחד ְְְְְִִֵֶַָָָָָאֹותם

החלב ּגם ּכלל הּקרב את המכּסה ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהחלב

הּזאת הּצּואה ּבמעׂשה וׁשם הּקרב, על ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאׁשר

הּקרב על אׁשר החלב ּכל את וּיּקח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאמר,

ּבכל ּכללם ט"ז.), ח', (ׁשם הּכבד יתרת ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹואת

זֹו ּבפרׁשה ּולמּטה הּקרב. על אׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב

ואת והאליה החלב האיל מן ולקחּת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר

כ"ב.), ּפסּוק (להּלן הּקרב את המכּסה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהחלב

על אׁשר החלב הּוא סתם הּמזּכר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻוהראׁשֹון

ֶֶַהּקרב.

L‡a.(יד) Û¯Nzחיצֹונה חּטאת מצינּו לא ƒ¿…»≈ִִַָָָֹ

והֹוראת רּׁש"י. לׁשֹון זֹו. אּלא ְְְִִֶֶֶַַָָנׂשרפת

ּבזה, והּטעם רּבֹותינּו. ּכדברי היתה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעה

לכּפר זה חּטאת ּפר והיה לפניו, ּגלּוי ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּכל

הּוא מׁשיח ּכהן ׁשל וקרּבנֹו העגל, מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל

ה'.) ד', (ׁשם יצּוה וׁשם ג'.). ד', ְְְִֶַַָָָ(וּיקרא

רצה ולא לּפרכת, מּבית אל ּדמֹו את ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלהביא

ד', (ׁשם ׁשם ּכי לפנים, ׁשם להכניסֹו ְְְִִִִַַָָָָעּתה

וכאן הּקדׁש, ּפרכת ּפני את ּבטעם אמר ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹו'.)

ׁשכינה עליו ׁשרתה ולא נתקּדׁש לא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹעדין

ּכּפנימי. החיצֹון והּנה הּקדׁש, ּפרכת ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּקרא

אהרן על ׁשהתאּנף מּפני ּבבניו", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ"והּסמיכה

ּבנים ּכּלּוי והּוא כ'.) ט', (ּדברים ְְְְִִִִַָָלהׁשמידֹו

ּבֹו. להתּכּפר הם ּגם הצרכּו א'.), ז', ְְְְִֵֵַַֻ(ויק"ר

אדּמה, ּפרה ׂשרפת ּכטעם הּׂשרפה ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָֻוטעם

הּמׁשּתּלח. הּׂשעיר מן ידּוע ְְִִִֵַַַַַָָָוסֹודּה

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

ß xc` 'f iying mei ß

(èé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á
íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà̧Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Ce�z∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס(תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעיּובּפרק ְִֶֶֶַָָ

(àë)äçLnä ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼
åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈

Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà: ¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²
:àeä íéàlî ìéà¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות ט)מן (ג «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ‰ÔÈÓi.אּלא ˜BL ˙‡Â∑הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ
ּבלבדעם זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּלּואים
ּבענין ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה .לעֹובד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(âë)ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
ּתֹודה לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבלבד חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר .ואיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑עסּוקין ידׁשניהם ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, סב)∑Ùe�z‰.הּבעלים ּומביא(מנחות רּוחֹותמֹולי ׁשארּבע למי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְְִִִֵֶַַ

ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻהעֹולם
רעים טללים .ּומעּכבת ְְִִֶֶַָָ

‡‰¯Ôיט CBÓÒÈÂ ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B�·„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡�ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««
:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ïe È‰B�·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡�a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B�·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»
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úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²
:àeä íéàlî ìéà¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות ט)מן (ג «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ‰ÔÈÓi.אּלא ˜BL ˙‡Â∑הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ
ּבלבדעם זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּלּואים
ּבענין ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה .לעֹובד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(âë)ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
ּתֹודה לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבלבד חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר .ואיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑עסּוקין ידׁשניהם ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, סב)∑Ùe�z‰.הּבעלים ּומביא(מנחות רּוחֹותמֹולי ׁשארּבע למי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְְִִִֵֶַַ

ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻהעֹולם
רעים טללים .ּומעּכבת ְְִִֶֶַָָ

‡‰¯Ôיט CBÓÒÈÂ ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B�·„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡�ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««
:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ïe È‰B�·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡�a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B�·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»



devzמד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכְך נענׁש ׁשּמׁשה הּלויּכתב ".ואּתה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

לֹומר: הּמּלּואים.א.ויׁש ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה ּכהןב.הּכהּנה ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁשְך ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻרק

מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב ְְִִִֵֶָמּכן

(äë)äìòä-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל �ÁBÁÈ.עֹולהעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑נּתן מקֹום∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§¨−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùe�z∑ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה רמב"ן.לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäå óïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéðáì øLàîe¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑והנפתם ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לאכל ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א לׁשֹון∑‰Ì¯e.ּכחזה ְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ»ְ
ּומֹוריד .מעלה ֲִֶַ

(çë)ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék¦¬§¨−®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ È�a∑לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ‰e‡.ׁשהּׁשלמים ‰Óe¯˙ Èk∑ ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ�·Ï∑ּבגדּלה ׁשּבא ּכמֹו∑ÁLÓÏ‰.אחריולמי ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
יח) למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑הּוא הּבגדים ידי על ְְְְְְִִִִַַָָָ¿«≈»∆»»ְְִֵַַָ

ּגדֹולהמתלּבׁש רמב"ן.ּבכהּנה ְְְִִֵַָָֻ

ÏÚכה ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו Èc ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡i�a¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

È�aכח ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B�·Ïכט ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰�a¯À̃¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô¯‰‡Ï.(כוֿכז) ¯L‡ ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡Óלא ≈≈«ƒÀƒ¬∆¿«¬…ֹ

מּלּואים הּוא והאיל ּבניו, ְְִִִִִַָָָהזּכיר

את ולקחּת הּכתּוב יצּוה ּכי והּטעם, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻלכּלם,

ׁשהּוא" "ּבעבּור הּמּלּואים מאיל הּתנּופה ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָחזה

יהיה לא ּכי לֹו, ראּוי החזה ואין ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹלאהרן,

ׁשּיהיה ראּוי ׁשאינֹו טעם ׁשּנתן ואחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלּבעלים.

ּכי לבניו, יהיה ׁשּלא לֹומר צר אין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹלאהרן

כ"ז.) (ּבפסּוק אמר ּולמּטה הם. יזּכּו ְְְֲִֵַַַָָָָאחריו

ּכאׁשר ּכלֹומר לבניו, ּומאׁשר לאהרן ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹמאׁשר

הם יקחּו ּכן וׁשֹוק, החזה ּכּלם מּקרּבן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלֹוקח

"על הּמקריבים מּקרּבנֹות והּבנים" ְְְְִִִִַַַַָָָָ"האב

ָָידם".

·‰Ì.(כט) ‰ÁLÓÏׁשּיׁש ּבהם", "להתּגּדל ¿»¿»»∆ְְִֵֵֶֶַָ

ל ּכמֹו ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא ְְְְְִִֶָָָמׁשיחה

ּתּגעּו אל ח'.), י"ח, (ּבּמדּבר למׁשחה ְְְְְִִִַַַָָָנתּתים

רּׁש"י. לׁשֹון ט"ו.). ק"ה, (ּתהּלים ְְְִִִִִַָבמׁשיחי

יׂשראל ׁשּׂשררת ּבעבּור ּכי הּוא, ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָואּולי

יׁשאילּו ּגדֹול, ולּכהן לּמל היא, ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹלּמׁשּוחים

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(ì)àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§¨−¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãòBî ìäà-ìà:Lãwa úøL ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ּתחּתיו מּבניו יקּום ּכהןאׁשר להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ÚBÓ„.ּגדֹול Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים(יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן ּגדֹול,אֹותֹו ּכהן וזהּו הּכּפּורים, ּביֹום ָ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ÂÈ�aÓ.ׁשאין ÂÈzÁz∑,מקֹומֹו את ממּלא ּבן ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֶֶַַָָ«¿»ƒ»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתחּתיו ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈ�aÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑.מּמׁש עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְֵַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְְִֵֵֵַָָָָָֹ

לפניו נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ. ְְְְִִִִָָָָ

(àì)í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ
:Lã÷̈«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים רמב"ן.קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)øLà íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤£¤´
:ãòBî ìäà çút ìqa©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨¨−§©¥´
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúàŸ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a.אהרן ¯tk ¯L‡∑זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּובלהם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי Èk.ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻƒ
Ì‰ L„˜∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, מּׁשּוםקדׁשי לּדבר טעם הּמקרא ׁשּנתן …∆≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הם .דקדׁש ְֵֶֹ

(ãì)ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

(äì)äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨
:íãé àlîz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

È‰B˙BÁzל ‡�‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰B�aÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא ˙È ÏM·˙e ·qz ‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡i�a¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חזאל את ּומׁשחּת וכן ׂשררה. לכל ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָהּלׁשֹון

ּתמׁשח ׁשפט ּבן אליׁשע ואת ארם, על ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָלמל

ט"וֿט"ז.). י"ט, (מלכיםֿא' ּתחּתי ְְְִִֶַָָלנביא

למׁשח בהם, למׁשחה הּוא הּנכֹון ּבכאן ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹאבל

בם ּולמּלא מּבניו", הּגדֹולים הּכהנים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹּבּבגדים

נתּתים ל וכן הּקרּבנֹות. להקריב ידם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָאת

להיֹות ׁשּנתּתים ח'.), י"ח, (ּבּמדּבר ְְְְְִִִֶַַָָָלמׁשחה

ׁשּמׁשחּתי ּבעבּור לי,ׁשּל לכהן ּתּגעּו אל וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

ּבהם הּנֹוגע ּכי ט"ו.), ק"ה, (ּתהּלים ְְִִִִִֵֶַַָָבמׁשיחי

ּכמֹו מהם, לצאת העתידים ה' ּבמׁשיחי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוגע

ל"ה, (ּבראׁשית יצאּו מחלצי ּומלכים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאמר

ט"ז.). י"ז, (ׁשם יהיּו מּמּנה עּמים מלכי ְְִִִֵֶַַָָי"א.),

ÔÎzÈÂחזאל את ּומׁשחּת ּכי עֹוד ׁשּנאמר ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶַַָָָֹ

למׁשחֹו ׁשמן לֹו ׁשּיׁשלח ארם, על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָלמל

ּכן ועׂשה הּוא, ה' ּדבר ּכי להֹודיעֹו ְְְְִִֵֶֶַָָלמל

ׁשּימל לֹו הּגיד ּכאׁשר רּבֹו ּבמצות ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָֹאליׁשע

נכּתב ׁשּלא ּפי על ואף י"ג.) ח', ְְְִִִֶַַַָֹ(מלכיםֿב'

ּכן ואּולי לנביא. אליׁשע את ּומׁשח ְְֱִִֵֶַַָָָָׁשם,

יׂשראל, ּכמלכי מׁשחּוהּו אׁשר ּבכרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשּו

אֹותֹו המלי ּביׂשראל נביא ּכי ׁשּידע ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבעבּור

אמר ּולכ ה'. ּבעבּור ׁשמֹו את ְְְֲִֶַַַָָָוּיקרא

ורּבֹותינּו לכֹורׁש. למׁשיחֹו א'.) מ"ה, ְְְְְִִֵֶַַָ(יׁשעיה

הּוא מׁשיח ּכרׁש וכי י"ב.) (מגּלה ְְְִִִֶַָָָֹאמרּו

והּכתּוב מּמׁש. מׁשיחֹות ּכּלן והּנה ְְְְִִֵַַָָָֻוכּו'.

ה' מׁשח יען עלי אלהים ה' רּוח ֱִֶַַַַַָָָָֹׁשאמר

ּדר א'.), ס"א, (יׁשעיה ענוים לבּׂשר ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאתי

עליו ּתחּול אׁשר הּקדׁש רּוח ׁשּימׁשיל ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשל,

טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ּכענין הּטֹוב, ְְִִֵֶֶֶֶַַַלּׁשמן

א'.). ז', ֶֶֹ(קהלת

˜„L.(לא) ÌB˜Óa B¯Na ˙‡ zÏM·eלא ƒ«¿»∆¿»¿»»ֹ

ּבׂשר ׁשּיהא היא ׁשעה הֹוראת אם ְְְִִֵֶַַַָָָָידענּו

ּובּׁשלּת יהיה אֹו ּבבּׁשּולֹו, ּכהן טעּון ְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמּלּואים

היאר את ּבֹו הּכית אׁשר ּומּט ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָֹּבצּוּוי,

הּבית את ׁשלמה וּיבן ה'.), י"ז, ְְִִֵֶֶַַַֹֹ(לעיל

אברהם. רּבי ּכדברי י"ד.), ו', ְְְְִִִֵַַָָָ(מלכיםֿא'

צּבּור ׁשלמי ּכזבחי ׁשהן קדֹוׁש, ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוהצרי

ליֹום ונאכלין הּקלעים מן לפנים ְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶַָָָׁשּנאכלין

ה'.). ה', (זבחים חצֹות עד ְְְֲִַַָָולילה



מה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(ì)àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§¨−¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãòBî ìäà-ìà:Lãwa úøL ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ּתחּתיו מּבניו יקּום ּכהןאׁשר להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ÚBÓ„.ּגדֹול Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים(יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן ּגדֹול,אֹותֹו ּכהן וזהּו הּכּפּורים, ּביֹום ָ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ÂÈ�aÓ.ׁשאין ÂÈzÁz∑,מקֹומֹו את ממּלא ּבן ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֶֶַַָָ«¿»ƒ»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתחּתיו ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈ�aÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑.מּמׁש עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְֵַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְְִֵֵֵַָָָָָֹ

לפניו נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ. ְְְְִִִִָָָָ

(àì)í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ
:Lã÷̈«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים רמב"ן.קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)øLà íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤£¤´
:ãòBî ìäà çút ìqa©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨¨−§©¥´
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúàŸ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a.אהרן ¯tk ¯L‡∑זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּובלהם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי Èk.ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻƒ
Ì‰ L„˜∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, מּׁשּוםקדׁשי לּדבר טעם הּמקרא ׁשּנתן …∆≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הם .דקדׁש ְֵֶֹ

(ãì)ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

(äì)äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨
:íãé àlîz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

È‰B˙BÁzל ‡�‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰B�aÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא ˙È ÏM·˙e ·qz ‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡i�a¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חזאל את ּומׁשחּת וכן ׂשררה. לכל ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָהּלׁשֹון

ּתמׁשח ׁשפט ּבן אליׁשע ואת ארם, על ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָלמל

ט"וֿט"ז.). י"ט, (מלכיםֿא' ּתחּתי ְְְִִֶַָָלנביא

למׁשח בהם, למׁשחה הּוא הּנכֹון ּבכאן ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹאבל

בם ּולמּלא מּבניו", הּגדֹולים הּכהנים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹּבּבגדים

נתּתים ל וכן הּקרּבנֹות. להקריב ידם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָאת

להיֹות ׁשּנתּתים ח'.), י"ח, (ּבּמדּבר ְְְְְִִִֶַַָָָלמׁשחה

ׁשּמׁשחּתי ּבעבּור לי,ׁשּל לכהן ּתּגעּו אל וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

ּבהם הּנֹוגע ּכי ט"ו.), ק"ה, (ּתהּלים ְְִִִִִֵֶַַָָבמׁשיחי

ּכמֹו מהם, לצאת העתידים ה' ּבמׁשיחי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוגע

ל"ה, (ּבראׁשית יצאּו מחלצי ּומלכים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאמר

ט"ז.). י"ז, (ׁשם יהיּו מּמּנה עּמים מלכי ְְִִִֵֶַַָָי"א.),

ÔÎzÈÂחזאל את ּומׁשחּת ּכי עֹוד ׁשּנאמר ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶַַָָָֹ

למׁשחֹו ׁשמן לֹו ׁשּיׁשלח ארם, על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָלמל

ּכן ועׂשה הּוא, ה' ּדבר ּכי להֹודיעֹו ְְְְִִֵֶֶַָָלמל

ׁשּימל לֹו הּגיד ּכאׁשר רּבֹו ּבמצות ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָֹאליׁשע

נכּתב ׁשּלא ּפי על ואף י"ג.) ח', ְְְִִִֶַַַָֹ(מלכיםֿב'

ּכן ואּולי לנביא. אליׁשע את ּומׁשח ְְֱִִֵֶַַָָָָׁשם,

יׂשראל, ּכמלכי מׁשחּוהּו אׁשר ּבכרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשּו

אֹותֹו המלי ּביׂשראל נביא ּכי ׁשּידע ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבעבּור

אמר ּולכ ה'. ּבעבּור ׁשמֹו את ְְְֲִֶַַַָָָוּיקרא

ורּבֹותינּו לכֹורׁש. למׁשיחֹו א'.) מ"ה, ְְְְְִִֵֶַַָ(יׁשעיה

הּוא מׁשיח ּכרׁש וכי י"ב.) (מגּלה ְְְִִִֶַָָָֹאמרּו

והּכתּוב מּמׁש. מׁשיחֹות ּכּלן והּנה ְְְְִִֵַַָָָֻוכּו'.

ה' מׁשח יען עלי אלהים ה' רּוח ֱִֶַַַַַָָָָֹׁשאמר

ּדר א'.), ס"א, (יׁשעיה ענוים לבּׂשר ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאתי

עליו ּתחּול אׁשר הּקדׁש רּוח ׁשּימׁשיל ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשל,

טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ּכענין הּטֹוב, ְְִִֵֶֶֶֶַַַלּׁשמן

א'.). ז', ֶֶֹ(קהלת

˜„L.(לא) ÌB˜Óa B¯Na ˙‡ zÏM·eלא ƒ«¿»∆¿»¿»»ֹ

ּבׂשר ׁשּיהא היא ׁשעה הֹוראת אם ְְְִִֵֶַַַָָָָידענּו

ּובּׁשלּת יהיה אֹו ּבבּׁשּולֹו, ּכהן טעּון ְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמּלּואים

היאר את ּבֹו הּכית אׁשר ּומּט ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָֹּבצּוּוי,

הּבית את ׁשלמה וּיבן ה'.), י"ז, ְְִִֵֶֶַַַֹֹ(לעיל

אברהם. רּבי ּכדברי י"ד.), ו', ְְְְִִִֵַַָָָ(מלכיםֿא'

צּבּור ׁשלמי ּכזבחי ׁשהן קדֹוׁש, ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוהצרי

ליֹום ונאכלין הּקלעים מן לפנים ְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶַָָָׁשּנאכלין

ה'.). ה', (זבחים חצֹות עד ְְְֲִַַָָולילה



devzמו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰Îk ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפסּולה ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם אֹותÎ˙‡∑‰.נתמּלאּו lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑הּזה ּבענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿ְִֶַָָ

הּללּו, יֹוםּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְַַָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָידם",

הצר לכ ׁשמענּו, לא איׁשהּמזּבח התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול חּטּוי∑hÁÂ‡˙.ּדבר קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון zÁLÓe.ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»

B˙‡∑ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, רמב"ן.יוניתּבׁשמן …ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ונעבד ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר לֹומר:ּכגֹון ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר צו)"וזה פרשת כהנים מּׁשּבא(תורת ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ּבהןלעזרה, וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ .(זבחים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ß xc` 'g iyiy mei ß

(çì)íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦
:ãéîz íBiì©−¨¦«

(èì)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצהעׂשירית ÔÓLa∑אּלא 'ּכתית', נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶֶַָָָֹ
ּכאן לֹומר ּתלמּוד למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלהכׁשיר,

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא (מנחות"ּכתית", ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰‰ÔÈ.פו) Ú·¯∑לֹוגין ּבראׁשלספלים,∑CÒ�Â.ׁשלׁשה היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֻהּמזּבח
לּׁשיתין יֹורד לארץּומּׁשם הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית .ּבמזּבח ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

i¯etk‡לו ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

È�aלח ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡�L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Â ‡�È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈ¯tk.(לו) ÏÚ ÌBil ‰NÚz"ּבׁשביל" «¬∆«««ƒÀƒְִִ

זרּות מּכל הּמזּבח" על "לכּפר ְְִִִִֵֵַַַַַָָהּכּפּורים,

א', (צו אֹומר ּכהנים ּתֹורת ּובמדרׁש ְְְֲִִֵֵַַַֹותעּוב.

אדם התנּדב ׁשּמא הצרכה הּמזּבח ּכּפרת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻט"ו.)

לׁשֹון והּמזּבח. הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּדבר

האילים ׁשני על הּכּפּורים על ּכי והּנכֹון ְְִִִִִֵֵַַַַַָָרּׁש"י.

ּכאן ׁשאמר ּכמֹו ּולבניו, לאהרן ּכּפּורים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהם

ּפסּוק (לעיל ּבהם ּכּפר אׁשר אתם ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻואכלּו

ּכאׁשר ּוכתיב ּכּפרה, החּטאת ּכי ואף ְְֲִִֶַַַַַָָָל"ג.),

עליכם לכּפר לעׂשת ה' צּוה הּזה ּבּיֹום ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹעׂשה

ר"א. ּכדברי ל"ד.), ח', ְְְִִֵַָ(וּיקרא

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ� ÁÈ¯Ï∑ּכ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà:íL E £¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנתיםמּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלבא.

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: כה)ויׁש האמּור(שמות לכם" אּועד ו"אׁשר הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּמקרא הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו .ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr `l zegiy ihewl)

ּבדּבּור עּמם אתועד . . אליָך לדּבר מֹועד מב־מג)ּכׁשאקּבע כט, ׁשֹונים(רש"י ענינים ּבׁשני אּלה ּפסּוקים ׁשני עֹוסקים ּפרּוׁשֹו לפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבּמׁשּכן. ׁשּמהׁשהיּו לכם אּועד מׁשה.אׁשר אל לדּבר הּקּב"ה ידי על נקּבע זה ׁשּמקֹום היינּו מֹועד, קביעת לׁשֹון ׁשּמה– ונֹועדּתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל ּכדילבני והן מׁשה מּפי ה' ּדבר את לׁשמע ּכדי הן יׂשראל, ּבני יתקהלּו זה ׁשּבמקֹום היינּו והתקהלּות, ועד ּבית לׁשֹון – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשם"). עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ("ּכמלְך הּקּב"ה אל ּולהתּפּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלדּבר

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«

i"yx£‰nL Èz„ÚB�Â∑,ּבדּבּור עּמם ׁשםאתועד עבדיו עם לדּבר מֹועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜�Â∑הּמׁשּכן. ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«ְִַָ
È„·Îa∑מיתת לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן י)ּבני "ונקּדׁש(ויקרא ּדּבר? והיכן אּקדׁש", ּבקרֹובי לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
.ּבכבדי" ְִִֹ

(ãî)ïøäà-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå: §¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå: §¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· È�ÎLÏ∑ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת רמב"ן.על ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

iLÓL‡מא ÔÈa „aÚz ‡�È�˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ùˆ ˙Á�Ók¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ�‡מב ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג Ï‡¯NÈ È�·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה Ï‡¯NÈ È�a B‚a Èz�ÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa≈≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎB˙a.(מו) È�ÎLÏ.ּבתֹוכם "לׁשּכן" מנת על ¿»¿ƒ¿»ְְְִַָָֹ

ּכזה ּבתנאי הּלמ"ד וׁשּמּוׁש רּׁש"י. ְְְִִִֶֶַַַָָלׁשֹון

"ּבׁשכני" וידעּו ׁשּיאמר ויּתכן נמצא. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאינּנּו

הֹוצאתי אׁשר אלהיהם ה' אני ּכי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָֹּבתֹוכם

ויאמינּו ּכבֹודי ידעּו ּכי מצרים, מארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָאֹותם

והּוא מצרים. מארץ אֹותם הֹוצאתי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשאני

ויה ׁשמּואלֿא'ּכדר) מׂשּכיל ּדרכו לכל דוד י ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

כ', (ׁשם יּׁשי לבן אּתה בחר ּכי י"ד.), ְִִֵֶַַָָֹי"ח,

מריבה למי ּפי את מריתם אׁשר על ְְְֲִִִֵֶֶֶַָל'.),

רּבי אבל להם. והּדֹומים כ"ד.), כ', ְְֲִִִֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

מארץ אֹותם הֹוצאתי לא ּכי אמר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברהם

וזהּו ּבתֹוכם, אׁשּכן" "ּכי ּבעבּור רק ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹמצרים

ג', (לעיל הּזה ההר על האלהים את ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹּתעבדּון

ּפרׁש. ויפה ְֵֵֶָי"ב.).

Ì‡Âּפׁשט ּכפי ּכי ּגדֹול, סֹוד ּבענין יׁש ּכן ¿ƒְְְִִִֵֵַָָָ

הדיֹוט צר ּביׂשראל הּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּדבר

ׁשאמר ּכענין הּוא אבל ּגבֹוּה, צר ְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹולא

(יׁשעיה אתּפאר ּב אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהּכתּוב

לׁשמ ּתעׂשה ּומה יהֹוׁשע ואמר ג'.), ְְְְֲִֵַַַַָֻמ"ט,

ּבאּו רּבים ּופסּוקים ט'.), ז', (יהֹוׁשע ְְִִַַַָָֻהּגדֹול

י"ג.), קל"ב, (ּתהּלים לֹו למֹוׁשב אּוה ְְִִִֵָָּכן,

והארץ וכתּוב י"ד.), (ׁשם אּויתיה ּכי אׁשב ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּפה

מ"ב.). כ"ו, (וּיקרא ְְִֶַָֹאזּכר



מז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ� ÁÈ¯Ï∑ּכ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà:íL E £¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנתיםמּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלבא.

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: כה)ויׁש האמּור(שמות לכם" אּועד ו"אׁשר הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּמקרא הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו .ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr `l zegiy ihewl)

ּבדּבּור עּמם אתועד . . אליָך לדּבר מֹועד מב־מג)ּכׁשאקּבע כט, ׁשֹונים(רש"י ענינים ּבׁשני אּלה ּפסּוקים ׁשני עֹוסקים ּפרּוׁשֹו לפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבּמׁשּכן. ׁשּמהׁשהיּו לכם אּועד מׁשה.אׁשר אל לדּבר הּקּב"ה ידי על נקּבע זה ׁשּמקֹום היינּו מֹועד, קביעת לׁשֹון ׁשּמה– ונֹועדּתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל ּכדילבני והן מׁשה מּפי ה' ּדבר את לׁשמע ּכדי הן יׂשראל, ּבני יתקהלּו זה ׁשּבמקֹום היינּו והתקהלּות, ועד ּבית לׁשֹון – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשם"). עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ("ּכמלְך הּקּב"ה אל ּולהתּפּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלדּבר

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«

i"yx£‰nL Èz„ÚB�Â∑,ּבדּבּור עּמם ׁשםאתועד עבדיו עם לדּבר מֹועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜�Â∑הּמׁשּכן. ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«ְִַָ
È„·Îa∑מיתת לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן י)ּבני "ונקּדׁש(ויקרא ּדּבר? והיכן אּקדׁש", ּבקרֹובי לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
.ּבכבדי" ְִִֹ

(ãî)ïøäà-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå: §¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå: §¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· È�ÎLÏ∑ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת רמב"ן.על ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

iLÓL‡מא ÔÈa „aÚz ‡�È�˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ùˆ ˙Á�Ók¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ�‡מב ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג Ï‡¯NÈ È�·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה Ï‡¯NÈ È�a B‚a Èz�ÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa≈≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎB˙a.(מו) È�ÎLÏ.ּבתֹוכם "לׁשּכן" מנת על ¿»¿ƒ¿»ְְְִַָָֹ

ּכזה ּבתנאי הּלמ"ד וׁשּמּוׁש רּׁש"י. ְְְִִִֶֶַַַָָלׁשֹון

"ּבׁשכני" וידעּו ׁשּיאמר ויּתכן נמצא. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאינּנּו

הֹוצאתי אׁשר אלהיהם ה' אני ּכי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָֹּבתֹוכם

ויאמינּו ּכבֹודי ידעּו ּכי מצרים, מארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָאֹותם

והּוא מצרים. מארץ אֹותם הֹוצאתי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשאני

ויה ׁשמּואלֿא'ּכדר) מׂשּכיל ּדרכו לכל דוד י ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

כ', (ׁשם יּׁשי לבן אּתה בחר ּכי י"ד.), ְִִֵֶַַָָֹי"ח,

מריבה למי ּפי את מריתם אׁשר על ְְְֲִִִֵֶֶֶַָל'.),

רּבי אבל להם. והּדֹומים כ"ד.), כ', ְְֲִִִֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

מארץ אֹותם הֹוצאתי לא ּכי אמר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברהם

וזהּו ּבתֹוכם, אׁשּכן" "ּכי ּבעבּור רק ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹמצרים

ג', (לעיל הּזה ההר על האלהים את ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹּתעבדּון

ּפרׁש. ויפה ְֵֵֶָי"ב.).

Ì‡Âּפׁשט ּכפי ּכי ּגדֹול, סֹוד ּבענין יׁש ּכן ¿ƒְְְִִִֵֵַָָָ

הדיֹוט צר ּביׂשראל הּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּדבר

ׁשאמר ּכענין הּוא אבל ּגבֹוּה, צר ְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹולא

(יׁשעיה אתּפאר ּב אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהּכתּוב

לׁשמ ּתעׂשה ּומה יהֹוׁשע ואמר ג'.), ְְְְֲִֵַַַַָֻמ"ט,

ּבאּו רּבים ּופסּוקים ט'.), ז', (יהֹוׁשע ְְִִַַַָָֻהּגדֹול

י"ג.), קל"ב, (ּתהּלים לֹו למֹוׁשב אּוה ְְִִִֵָָּכן,

והארץ וכתּוב י"ד.), (ׁשם אּויתיה ּכי אׁשב ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּפה

מ"ב.). כ"ו, (וּיקרא ְְִֶַָֹאזּכר
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ß xc` 'h ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑סּמים עׁשן קיטֹור עליו רמב"ן.להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®
åéúðø÷ epnî: ¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה Ê¯.זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ≈
·‰Ê∑ּכהּנה לכתר הּוא .סימן »»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´
íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½

:änäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא צּדיוּכאן ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי .ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰È‰Â∑הּטּבעֹות ÌÈc·Ï.האּלהמעׂשה ÌÈz·Ï∑הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבדלכל ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå: §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)éðôì úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

i"yx£˙Î¯t‰ È�ÙÏ∑מכּון הּכּפרת", "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מּבחּוץ הארֹון .ּכנגד ְִֶֶַָָ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ּובקר ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי .לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

˜Ë¯˙א È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B�¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B�‡ו ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˜Ë¯˙.(א) ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂמזּבח הּנה ¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿…∆ְִִֵַ

ראּוי היה הּפנימּיים הּכלים מן ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּקטרת

מּנח ׁשהּוא והּמנֹורה הּׁשלחן עם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּיזּכירּנּו

וּיקהל ּבפרׁשת ּבּמעׂשה הזּכירם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעּמהם,

ּכאן להזּכירֹו הּטעם אבל כ"ה.), ל"ז, ְְְֲִַַַַַָָָ(להּלן

ּבעבּור והּקרּבנֹות, ּכליו וכל הּמׁשּכן ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָאחר

(לעיל ּבכבדי ונקּדׁש הּכל ּבתׁשלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹׁשאמר

(ׁשם יׂשראל ּבני ּבתֹו וׁשכנּתי מ"ג.), ְְְְְִִֵֵַָָָכ"ט,

ׁשּיעׂשּו להם יתחּיב עֹוד ּכי אמר מ"ה.), ְֲִִֵֶֶַַַָָָּפסּוק

קטרת מקטר הּׁשם.מזּבח לכבֹוד להקטיר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

e‰ÊÂעֹוצרת ׁשהּקטרת רּבנּו למׁשה ׁשּנמסר רז ¿∆ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבמּדת הּקטרת ּכי פ"ט:), (ׁשּבת ְְִִֵֶַַַַַָָֹהּמּגפה

יׂשימּו ׁשּנאמר י"ח.), וּיקרא (זוה"ק ְֱִִִֶֶַַַָָהּדין

אּפי וחרה מן י'.), ל"ג, (ּדברים ּבאּפ ְְְְִִִֶַַָָָָקטֹורה

זרה ּבקטרת ּׁשאמר מה והּוא י"ז.), ל"א, ְְִֶֶַַָָָָֹ(ׁשם

ׁשּידעּו ג'.), י', (וּיקרא אּכבד העם כל ּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָועל

כ"א.) כ"ג, (לעיל לפׁשעכם יּׂשא לא ּכי ְְְְֲִִִִֵֶָֹּכבֹודי

אתֹו ונתּת ּכאן אמר ּולכ ּבכבֹודי. ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹויּזהרּו

הּכּפרת לפני העדת ארן על אׁשר הּפרכת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻלפני

(להּלן ׁשּמה ל אּועד אׁשר העדת על ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻאׁשר

אּלה ּבכל להארי ּצר מה ּכי ו'.), ְְֲִִֵֶֶַַָָֹּפסּוק

ּבאהל העדת ארֹון לפני אתֹו "ונתּת אמר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻולא

[ּפקּודי] (וּיקהל) ּבפרׁשת אמר ּכאׁשר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָמֹועד",

ענינֹו. על להֹורֹות הּוא אבל ה'.), מ', ְְְֲִַַָָָ(להּלן

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

˙¯p‰∑לׁשֹון ׁשהּוא העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש «≈…ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
רמב"ן.הדלקה ְַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑להבּתן להעלֹות ּבין∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים ְִַַָ

(è)àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨¨−§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ
:åéìò eëqú¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑מזּבח Ê¯‰.זהעל ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰Á�Óe∑עֹולה לחםולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה רמב"ן.ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ּדמים Ma�‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום אל(ויקרא "ויצא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר ‰ÌÈ¯tk.הּמזּבח ˙‡hÁ∑טמאת על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֻ

וקדׁשיו ˜„ÌÈL.מקּדׁש L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְִָָָָ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש י)הּמזּבח ל, ּכגֹון(רש"י ּגׁשמי, ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצרְך ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, התלהבּותהחיצֹוןאכילה ּבלי הּלב', ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבלהט היינּו הּלב, 'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָיתרה.

ְְֲִַּובהתלהבּות.

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוהק"א פרשת חסלת

iLÓL‡ח ÔÈa ‡i�ÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

�ÔÈ‡¯Îeט ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq�˙ ‡Ï ‡kÒ�Â ‡˙Á�Óe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

ÓcÓ‡י ‡zLa ‡„Á È‰B�¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzààéeùr-øLà ìkî eîìëð-íàå ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ

áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérìáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ| §¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³

:úéaä úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñâéáçø-änàå änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©

:çaænä áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâeãéänà áçøå úBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe §¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½§−Ÿ©©¨´

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.(ז) ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Âּבכהן הּזֹו הּמצוה אין ¿ƒ¿ƒ»»«¬…ְְִֵֵַַָֹ

הדיֹוטים ּבכהנים אף היא אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹּגדֹול

ּכן ּגם ׁשאמר ׁשּבצּדּה, הּנרֹות הדלקת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכדין

ח'.), ּפסּוק (להּלן הּנרת את אהרן ְְֲֲֵֶַַַַָָֹֹֹּובהעלת

למעלה ׁשאמר ּכמֹו ּבלבד, ּגדֹול ּבכהן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹואינּה

ולא כ"א.). כ"ז, (לעיל ּובניו אהרן אתֹו ְְֲֲֵַַָָֹֹֹֹיער

אמר ולא ּבׁשניהם אהרן הזּכיר לּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹידעּתי

וכּפר למּטה הּכתּוב ׁשּטת מּפני ואּולי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ"הּכהן",

ּבאהרן ׁשהּוא י'.) ּפסּוק (להּלן קרנתיו על ְְְֲֲֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן

ּבּקטרת יתחיל ׁשאהרן ׁשּירמז אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹּבלבד.

(וּיקרא הּכהנים אל אמר ּבסֹוף אמר וכן ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹּובּנרֹות.

ּבניו, הזּכיר ולא אהרן אתֹו יער ג'.) ְְֲֲִִַַָָֹֹֹֹכ"ד,

והזּכ ּבּה. יתחיל ׁשהּוא חּקתּבעבּור ׁשם יר ְְְֲִִִֶַַַָָֻ

ּבּמצוה. ְִַָָעֹולם

Ê¯‰.(ט) ˙¯Ë˜,"נדבה" ׁשל קטרת ׁשּום ¿…∆»»ְְֶֶָָֹ

רּׁש"י. לׁשֹון מּזֹו. חּוץ לֹו זרֹות ְִִֶַָָֻׁשּכּלן

"נּוכראין", ּבּוסמין קטֹורת אמר אנקלּוס ְְְְְֲִִֶַָָָֻאבל

יעׂשה ׁשּלא לפרׁש רצה "נּוכריתא", ּתרּגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹולא

אׁשר הּקטרת זּולתי אחרים מּסּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹקטרת

אחרים סּמים ּבּה הֹוסיף אם וכן אֹותם, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָיצּוה

הּזה. ּבּלאו ֲֶַַַָֹיעבר



מט devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

˙¯p‰∑לׁשֹון ׁשהּוא העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש «≈…ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
רמב"ן.הדלקה ְַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑להבּתן להעלֹות ּבין∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים ְִַַָ

(è)àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨¨−§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ
:åéìò eëqú¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑מזּבח Ê¯‰.זהעל ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰Á�Óe∑עֹולה לחםולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה רמב"ן.ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ּדמים Ma�‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום אל(ויקרא "ויצא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר ‰ÌÈ¯tk.הּמזּבח ˙‡hÁ∑טמאת על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֻ

וקדׁשיו ˜„ÌÈL.מקּדׁש L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְִָָָָ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש י)הּמזּבח ל, ּכגֹון(רש"י ּגׁשמי, ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצרְך ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, התלהבּותהחיצֹוןאכילה ּבלי הּלב', ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבלהט היינּו הּלב, 'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָיתרה.

ְְֲִַּובהתלהבּות.

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוהק"א פרשת חסלת

iLÓL‡ח ÔÈa ‡i�ÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

�ÔÈ‡¯Îeט ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq�˙ ‡Ï ‡kÒ�Â ‡˙Á�Óe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

ÓcÓ‡י ‡zLa ‡„Á È‰B�¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzààéeùr-øLà ìkî eîìëð-íàå ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ

áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérìáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ| §¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³

:úéaä úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñâéáçø-änàå änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©

:çaænä áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâeãéänà áçøå úBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe §¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½§−Ÿ©©¨´

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.(ז) ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Âּבכהן הּזֹו הּמצוה אין ¿ƒ¿ƒ»»«¬…ְְִֵֵַַָֹ

הדיֹוטים ּבכהנים אף היא אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹּגדֹול

ּכן ּגם ׁשאמר ׁשּבצּדּה, הּנרֹות הדלקת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכדין

ח'.), ּפסּוק (להּלן הּנרת את אהרן ְְֲֲֵֶַַַַָָֹֹֹּובהעלת

למעלה ׁשאמר ּכמֹו ּבלבד, ּגדֹול ּבכהן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹואינּה

ולא כ"א.). כ"ז, (לעיל ּובניו אהרן אתֹו ְְֲֲֵַַָָֹֹֹֹיער

אמר ולא ּבׁשניהם אהרן הזּכיר לּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹידעּתי

וכּפר למּטה הּכתּוב ׁשּטת מּפני ואּולי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ"הּכהן",

ּבאהרן ׁשהּוא י'.) ּפסּוק (להּלן קרנתיו על ְְְֲֲֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן

ּבּקטרת יתחיל ׁשאהרן ׁשּירמז אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹּבלבד.

(וּיקרא הּכהנים אל אמר ּבסֹוף אמר וכן ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹּובּנרֹות.

ּבניו, הזּכיר ולא אהרן אתֹו יער ג'.) ְְֲֲִִַַָָֹֹֹֹכ"ד,

והזּכ ּבּה. יתחיל ׁשהּוא חּקתּבעבּור ׁשם יר ְְְֲִִִֶַַַָָֻ

ּבּמצוה. ְִַָָעֹולם

Ê¯‰.(ט) ˙¯Ë˜,"נדבה" ׁשל קטרת ׁשּום ¿…∆»»ְְֶֶָָֹ

רּׁש"י. לׁשֹון מּזֹו. חּוץ לֹו זרֹות ְִִֶַָָֻׁשּכּלן

"נּוכראין", ּבּוסמין קטֹורת אמר אנקלּוס ְְְְְֲִִֶַָָָֻאבל

יעׂשה ׁשּלא לפרׁש רצה "נּוכריתא", ּתרּגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹולא

אׁשר הּקטרת זּולתי אחרים מּסּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹקטרת

אחרים סּמים ּבּה הֹוסיף אם וכן אֹותם, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָיצּוה

הּזה. ּבּלאו ֲֶַַַָֹיעבר



נ
:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbä äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçàåèäìrîìe ìûéøàäîe úBnà òaøà ìûøääå ¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´©®¥¨«£¦¥´§©½§¨

:òaøà úBðøwäæè:åéráø úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa Cøà äøNr íézL ìûéøàäåæéòaøà äøæräå ©§¨−©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯

eäúìrîe áéáñ änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà áéáñ ìeábäå äéráø úraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©§¨¤®¨§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−

:íéã÷ úBðtçé÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà øîàiå §¬¨¦«©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−¥«¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ

:íc åéìrèéì äåäé éðãà íàð éìà íéáøwä ÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðåø÷a-ïa øt éðúøL ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈

:úàhçìë:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàå äøærä úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå §©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«

àë:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîa BôøNe úàhçä øtä úà zç÷ìåáëúàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe §¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®§¨Æ§¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©¨®

:øta eàhç øLàk çaænä-úà eàhçåâë:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëa §¦§Æ¤©¦§¥½©©«£¤¬¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«

ãëìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì ízáø÷äå:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéäëäNrz íéîé úráL §¦§©§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùréåëeàìîe Búà eøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−Ÿ®¦§−

:åéãéæëéúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå ¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦

:ýåýé éðãà íàð íëúà¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

åð÷ 'îòá äñôãð øåëæ úùøôì äøèôä
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dxenz(ycew zay meil)

,sebd leqt mda yi `l` ,mdixa`a oexqg dfi` zngn mileqt mpi`
jkitl .dzenvra dleqty d`nh dnda enkeäàîè äîäa äî©§¥¨§¥¨

`ed gafnl dly leqtdyóebä ìeñt,da zbdep dxenz oi`ìk óà §©©¨
`ed mleqty el`,óebä ìeñt,mda zbdep dxenz oi`é÷etàì §©§©¥

df llkn [`ivedl-]c íeî ìòagafnl eleqtïBøqç ìeñôixa`a ©©¦§¦¨
dndad,eäðéð.sebd leqt `le ¦§

àìäå ,àáøì àcà áø déì øîàly men mbáéúk èeì÷å òeøN ¨©¥©©¨§¨¨©£Ÿ¨©§¨§¦
äLøtaminen ly(bk ak `xwie),éðä àäågxkda minenóebä ìeñt ©¨¨¨§¨¨¥§©
,eäðéð.dndad ixa`n melk mzngn xqgp `l ixdy ¦§

:oey`xd evexizk uxzl `ax xfeg ef `iyew gkn,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
elld mileqtd[äàîè] äîäák,mdàkéìc äàîè äîäa äî ¦§¥¨§¥¨©§¥¨§¥¨§¥¨

dðéîadaixwy zxg` dnda,ìk óàel`dðéîa àkéìcmey §¦¨©¨§¥¨§¦¨
.mda zbdep dxenz oi` ok lre ,daixwy dndaíeî ìòa é÷etàì§©¥©©

dxenza epyiydðéîa àkéà àäc.zeaixwy zeninz zendaéàî §¨¦¨§¦¨©
úøîàmb `ld ,zeywdldðéîa àkéà äôøèzexiyk zenda ¨§©§¥¨¦¨§¦¨

mewn lkn oky ,`iyew ef oi` ,zeaixwyàéîc àìdtixhíeî ìòáì Ÿ©§¨§©©
ixdy .d`nh dndal `l`e ,äìéëàa äøeñà äàîè äîäaok enk §¥¨§¥¨£¨©£¦¨

äìéëàa øzeîc íeî ìòa é÷etàì ,äìéëàa äøeñà äôøè`le §¥¨£¨©£¦¨§©¥©©§¨©£¦¨
dtixh ok lr .llk d`nh dndal dnec epi`y ,gafnl `l` xq`p

.dxenza epyi men lra eli`e ,d`nh dnda enk dxenza dpi`
:gafnl dycwedy dtixh oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,äôéøhä úà Léc÷nä ,ìàeîL øîà`id ixdòeá÷ íeî äëéøö ¨©§¥©©§¦¤©§¥¨§¦¨¨©
elkeiy ickúBcôìdze`,åéìòzyecw da yi oiicr men `la la` ¦§¨¨

.oeict dl oi`y sebd
ok m` ,sebd zyecw da yi m` `ld :`xnbd dywndpî òîLjkn §©¦¨

y ,dnena zictp `idyíéLãwä úà ïéãBtick dlik`a mixeq`y ¦¤©¢¨¦
,íéáìkì ïìéëàäì.mialkl `l` die`x dpi` dtixh okyixde §©£¦¨©§¨¦

zlik`a wx mixzen ectpe daxwdn elqtpy miycwy epicia dkld
.mialk zlik`a `le ,mc`

lr dtixh micety l`eny ixaca zepyl oi` ok` :`xnbd zvxzn
,men iciàîéà àlàdtixhyøúåî øåáñë äúéîì) äMeã÷ äNBò ¤¨¥¨¨§¨

àì íéùã÷ éáâ ùéã÷ äøåîú éáâ çáæî éáâì ïéîåî éìòá ùéã÷äì
.úeîì (ùéã÷xg`ne ,sebd zyecwa zycwzn dtixhd ,xnelk ¨

.dzinl zkled `id ixde ,oeict dl oi` mc` zlik`l die`x dpi`y
,øîBà àéòLBà éaøådtixh yicwndíéöò Léc÷îk àlà dðéà §©¦©§¨¥¥¨¤¨§©§¦¥¦

,ãáìa íéðáàåok lre ,minc zyecw wx `l` sebd zyecw da oi`e ©£¨¦¦§©
.men `la s` zictp `id

:oldl dpynd ixacn l`eny zhiy lr dywn `xnbdïðzoldl(:l), §©
äôøè eNòpL íéLãwä ìk,eycwedy xg`léôì ,ïúBà ïéãBt ïéà ¨©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦¨§¦

ïéãBt ïéàLz`.íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä:`xnbd zwiicn ¤¥¦©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
àîòèmeyn `ed mze` micet oi`yLeycwedy xg`l wxeNòp ©£¨¤©£
,dtixhàäm`eéädtixhàøwéòîmycwdl mleqt mcweBtïéã ¨¨¥¦¨¨¦
ïúBàllk sebd zyecw mdilr dlg `ly meyn ,mialkl mlik`dl ¨

zyecw mdilr dlgy l`eny ixack `le ,cala minc zyecw `l`
.sebd

:`xnbd zvxznøáñ àpz éàä àîìcly `pzd xaeq `ny - ¦§¨©©¨¨©
c ,dpyndóebä úMeã÷ dì àúçð àì dôeâì éæç àìc àëéä ìk- ¨¥¨§Ÿ£¦§¨Ÿ¨£¨¨§©©

zyecw dilr dlg `l ,dnvra axwidl die`x dpi`y dnda lky
mixaeqe ,df `pz lr miwlegd minkgk xaeq l`eny la` ,sebd

.oeict dl oi`e sebd zyecw dlg dtixh lr s`y
:lirl d`aedy `ziixad ixacn l`eny zhiy lr dywn `xnbd

,òîL àz,epzpyna epipyïôBã àöBéå íéàìkä ,øîBà øæòìà éaø ¨§©©¦¤§¨¨¥©¦§©¦§¥¤
øîàå .ïéLéc÷î àìå ïéLBã÷ àì ,ñBðéâBøcðàå íeèîeèå äôéøèe§¥¨§§§©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¨©

ìàeîLzenda eid m` el` lky ,xfrl` iax ixac xe`iaaoileg §¥
oaxw zndan mdilr exindea ïéLBã÷ àìzyecwå ,äøeîúeid m` Ÿ§¦¦§¨§

miycw lyäøeîz úBNòì ïéLéc÷î àìznda lr mda exind m` Ÿ©§¦¦©£§¨
.oilegïëéäî ïéLBã÷ ïéàL øçàî éëå ,øéàî éaø øîà ,àéðúå§©§¨¨©©¦¥¦§¦¥©©¤¥§¦¥¥¨

àöBî äzà éà àlà .ïéLéc÷îmiyecw mdy el` mileqt lkaàlà ©§¦¦¤¨¦©¨¥¤¨
Ck øçàå äîäa Léc÷îa,äôøèðxaecn mileqtd x`y lka oke §©§¦§¥¨§©©¨¦§§¨

.lirl x`eank ,miycw zeclea e` mleqtl mycwd mcwy ote`a
:xi`n iax ixacn `xnbd zwiicnàäiax ixac z` cinrdy jkn - ¨

m`y gken dtxhp jk xg`e dyicwda `weec dtixha xfrl`äúéä̈§¨
àøwéòî äôøèdycwedy mcew,óebä úMeã÷ déì àúçð àìoi`e §¥¨¥¦¨¨Ÿ¨£¨¥§©©

yicwndy l`eny ixack `le ,dxenz dyer dpi`y xnel jixv
z` cinrdl xyt` eixacl oky ,sebd zyecw dilr dlg dtixh

.dyicwdy dtixha mb xfrl` iax ixac
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שבת קודש עמ' א



ני

לשבת פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ג' אדר
מפרק יח  

עד סוף פרק כב 

יום רביעי - ו' אדר
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' אדר
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' אדר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' אדר
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' אדר
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר
פרק כ 

מפרק מט עד סוף פרק נד

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 



`xcנב 'b oey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ג' ראשון יום
פרקל ,gl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ì ÷øô,76 'nr cr.úåëéøàá

.ì ÷øtmehnhn laeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,eal lr rityn df oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald

mi`iand mixaca wnrzdl :`id jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl

,zindad eytp ly dtilwd zeixneg z` xeayi jk ici lry ,"xayp al"l

`idy dzedabn dze` cixeie

cbpk dnvr z` diabdl dvex

.ziwl`d eytp ly dyecwd xe`

wxta xiaqd mb owfd epax

eilr mipipr el`a - xen`d

al"l ribdl ick ,wnrzdl

."xayp

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1éåäå" : §©¥©£©©©¤¡¥

ìk éðôa çeø ìôL§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd

didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa,oky - ¤¡¤©£¦
miperh mixacd dxe`kl

- "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg :xaqd

zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn zeeipr .zeeipr dppi` zeltye

epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l` ,envr

;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek el

xzei mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aehynn zegp envr z` wifgny :drnyn zelty ,jc

`edy ,envr jeza `vene ,ipydnrexb,`eti` ,cvik - fldn

envr z` wifgiy ,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt`

dxez cnel epi`y ,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca

d`xi ok`y dpeekd oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e

`l` ,ipydn zegp envr z`bdpziyipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede" l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lkdidzy`le ,

,dbixcna dhnl zn`a envr z` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd"

- ?in iptae.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnî ¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨©¨£¦¦§¥©¤©©¦
wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl el xyt` ,zn`a ,cvik -

in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn zegt envr z`

ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd lk miiwny

mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay mixac

dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably mixac

lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -

oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`edixd ,

epi` "milway lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df

dnglna cenrl lekiely,zn`a ecia didi df oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdløîàî ét ìò eðéäå§©§©¦©£©

ì"æø2,"BîB÷îì òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" :hetyz l` - ©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©¦§
jxiagy avnae mewna jnvr z` cinrz `ly cr weqtz l`e

,zinybd daiaqde mewnd :miyexit ipy ea yi "mewn" .mda `vnp

`vnp rxd xvi dfi`e mc`d ly ipgexd eavn - ipgexd mewnde

wfg rxd xvi yi cg`l :ea

rxd xvi - ipyle ,mnegne

xrea epi`y wfg jk lk `l

jke .zee`z ixg` jk lk

:oldl owfd epax xne`ék¦
BîB÷î,ezaiaqe inybd - §

èçì Bì íøBbúBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§
ìk ÷eMa Cìéì Búñðøt©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiädze`a - ©§¦§
,weya aaezqn epi`y dry

åéðéòå ,úBðø÷ éáLBiî¦§¥§¨§¥¨
ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø¨©©£§¨©¦

,ãîBç áläå äàBø- ¨§©¥¥
ea yi inybd enewn ,xnelk

mbe .`ehgl daiq meyn

- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnäøòBa øepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©¥¨
,äôBàîdte` ly xrea xepzk -3dwfg dxeva xepzd xrea elv` , ¥¤

,mzq ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzeiBîk§
òLBäa áeúkL3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" :mby ixd - ¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§

.`hgl `iane mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn

.Búéáa áLBé íBiä áøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk ïéàM äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ©¥§¥
,eipir cbpl zee`zd z` d`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y -

;weya meid lk jldzny inl yiy zepeiqp mze` el oi`eíà íâå§©¦
÷eMa íBiä ìk CìBämeid lk zeidl el oncfny wqr lra - ¥¨©©

,"milway lw"l dnec `ed inybd enewn zpigane ,aegxaìBëé̈
úBéäì,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexd enewnay -BðéàL ¦§¤¥

,Bòáèa Ck ìk ínçîoi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §ª¨¨¨§¦§
.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqp mze` elïéà ék¦¥

,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåL øöiä,xrea rxd exviy yi - ©¥¤¨¤§¨¤¤¥¤¦§
,jk epi`y yieøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥

dpynd lr ,aeh my lrad ly eyexit5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvidcna mgel `edy mixac mze`a rxd exv

xvi mdiabl el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd

.mixac mze`a envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd

:iaxd xirn o`k:`iyew uxzl owfd epax `a ,oldl xn`iy dnay

mipekp ok` m` - "?milway lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle"

zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd llba lykp mc`dy ,mixacd

,recn - miyw zepeiqp eipta zecinrnd ,zeipgexae zeinyba

mixacd z` yxtn owfd epaxe ?"milway lw" el mi`xew ,`eti`

inybd enewn zpigan mby inl xzei dcak dnglndy s`y ,oldl
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íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì
úîàá äðäå .à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק אבות

xc` 'c ipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אד ד' שני ריום

,76 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr:úåââùë

lr zelvpzd mey el oi` ,z`f lka - `ehgl lelr `ed ipgexde

repnl jixv did d"awdn cgtd ,oky .rxd exvi lr xaeb epi`y

epax xne` jke .mda cenrl eilry zepeiqpd zexnl ,`ehgl epnn

:owfdBúñðøôe ,Bòáèa ãàî ínçî àeäL éî íb úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤©¦¤§ª¨§Ÿ§¦§©§¨¨
úBðø÷ éáLBiî úBéäì àéä¦¦§¦§¥§¨

íBiä ìk,`ed mb -Bì ïéà ¨©¥
,åéàèç ìò úeìvðúä íeL¦§©§©£¨¨

éø÷îe,`xwpe -òLø" ¦§¥¨¨
ãçt ïéà øLà ìò "øeîb̈©£¤¥©©

,åéðéò ãâðì íéäìà,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨
enewn lr had ilan

rxd exvi lre ezaiaqe

d"awdn cgtd did - xread

lk ipta cenrl el xfer

;miiywdBì äéä ék¦¨¨
çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©
ãçt éðtî ,BaìaL Búåàz©£¨¤§¦¦§¥©©
Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä¨¤¨©£¨§

ìéòì øàaúpL6çnä ék ¤¦§¨¥§¥¦©Ÿ©
.BzãìBúa álä ìò èélL©¦©©¥§©§
yiy ,raha clep mc`d -

leynle helyl gend geka

did eli` .ald zee`za

'd iptn ie`xd cgtd mc`l

ziiyrn rpnidl leki did - `hgl zenxebd zeaiqpd zexnl ixd -

.zexiar

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøòBaä øöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk,mixeng miiyw jka yie -ïBéqð Bîëe §¥¤¨¨¦§¥©©§¦¨

,Cëìäå .Lnî,okle -éøöBîB÷î àeäM äî éôì ,íãà ìk C ©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©¤§
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe'ä ãáBò àeä íà Bîöòa ïçáìå ì÷L ©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦¥

,äæk ïBéqðå Bæk äîeöò äîçìî úðéçáe Cøòaepnn zyxcpyk - §¤¤§¦©¦§¨¨£¨¨§¦¨¨¤
zeidl dleki efk dnglny ,dfk oeiqp ipta cenrl eilre ,efk dngln

mizrle ("opev" rxd xvi lrae lde` ayein mb) cg` lkn zyxcp

,zeaexw"áBè äNòå" úðéçáa7.mixeywd mipiprae zeevna - ¦§¦©©£¥
,aeh ziiyraúãBáòa ,ïBâk§©£©

,äðeëa älôzämei `idy - ©§¦¨§©¨¨
ezlitz zxevy ,zinei

,didzì'ä éðôì BLôð CtL ¦§Ÿ©§¦§¥
Lnî Bçk ìëagek lka - §¨Ÿ©¨

,ezpeekLôpä éevî ãò8,- ©¦©¤¤
mipezp eidi eytp zegek lky

dlitzd zceara9beq lre ,

wa`n yxcp ,dfk dlitz

,rxd xvid mr dyw

Lôðå Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤
íéòðBnä BaL úéîäaä- ©§¥¦¤©§¦

,mirixtneäðekäeilre - ©©¨¨
wa`idl,äîeöò äîçìîa§¦§¨¨£¨

øôòk íúzëìe íLháìe§©§¨§©§¨§¨¨
úéøçL älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨©£¦
,íBéa íBé écî úéáøòå- §©§¦¦¥§

dnglnd idefyiptly

sebd z` oikdl - dlitzd

`ly zindad ytpd z`e

.dpeeka dlitzl erixtiúòéâéa Bîöò òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©©§¦¦©
Lôðxdxdle wnrzdl ezaygn z` un`l el dyw didi `ly - ¤¤

,yexcd onfd lk ,'d zlecba,øNa úòéâéåzeripnd z` xiqdl - ¦¦©¨¨
aepd,sebd on zerïn÷ì øàaúiL Bîk10.úeëéøàazekixv cvik - §¤¦§¨¥§©¨©£¦

`ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd zribi zeidl

dngln ldpnefk,dlitzd zceara

äîeöò äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨£¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bækdnglnd - ¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr,äáäì Làk øòBaäiayein "milway lw"a - ©¥§¥¤¨¨
mglidl eilry ,zepxwd

,rxd xviaòðëð úBéäì¦§¦§¨
.'ä ãçt éðtî øaLðå- §¦§¨¦§¥©©

ok` `ed m`d ,`p opeazi

exvia dfk sweza mgel

,dpeeka dlitzl rbepa ,rxd

"milway lw"d lry itk

jke ;ely rxd xvia megll

.oldl xaecn mdilr mixg` mipiprl rbepa mbúkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©
úBönäå ïéðäpä úBëøa ìëå ïBænä,olek dpiidzy -,äðeëa- ©¨§¨¦§©¤¡¦§©¦§§©¨¨

,rxd xvid cbp dnglne zevn`zd zeyxcp jk mylyéøö ïéàåC §¥¨¦
ì úBönä úðek øîBì.ïîL ©©¨©©¦§¦§¨

enyle devn myl oniiwl -
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎוכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (

כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".·ÏÎנדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ראה

ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה עבודה

xc` 'd iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ה' שלישי יום
פרקלא ,78 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àì ÷øô,n 'nr cr.àîìòã

,dxiar meyn.'eëå äðLå øáòL úîçî ,øzäk eNòð íâåitk - §©©£§¤¥¥£©¤¨©§¨¨§
zxne` `xnbdy18el ziyrp ...da dpye dxiar mc` xary oeik" :
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cenrl ick ,dngln
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elit` ,"mc` lk ipta gex

,dna - "milway lw"d ipta
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jk lr xne` - ?"milway

:owfd epaxíà ,úîàa ìáà£¨¤¡¤¦
àeädyery mc` eze` -
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,dxez cenll rcei÷éæçîe©£¦

íé÷ìà úáø÷å ,'ä úøBúa§©§¦§©¡Ÿ¦
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,xzei dlecb ezny`yïëìå§¨¥
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õøàä21eNòð úBðBãfL" : ¨¨¤¤§©£
:"úBââLk íäìeli`k - ¨¤¦§¨

oi`y ori ,dbby jezn e`hg

ly mzxneg mircei md
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,"mc`d lk ipta gex lty iede" l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df

"`xg``xhq"d gex zxiayl `iaiy ,"xayp al"l mb ribi jk ici lre

.h"k wxta xaqedy itk ,dnypd xe` el xi`ie -

.àì ÷øts`e ;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
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mipiprn zeavrd okl ,rx mbe aeh mb yi "dbep" ztilway ,oey`xd

mipiprn zeavrd eli`e ,dbep ztilway "rx"dn zraep miinyb
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'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
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àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
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ב.18. פו, כח.19.יומא יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא משנה22.בבא ד פרק אבות

כז.1.יג. טז, א הימים ב.2.דברי ל, שבת
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åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
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ב.18. פו, כח.19.יומא יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא משנה22.בבא ד פרק אבות

כז.1.יג. טז, א הימים ב.2.דברי ל, שבת



`xcנו 'd iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dbep"ay "aeh"d mb ,mxa .dbep ztilway "aeh"dn zraep miipgex

dyecw `le dtilw `ed s`elôàL ,ì"æ é"øàä áúk ïëìå] .§¨¥¨©¨£¦©¤£¦
úòLa àìå ,éeceä úòLa íà ék äéeàø dðéà úBðBòä úâàc§¨©¨£¥¨§¨¦¦¦§©©¦§Ÿ¦§©

éøvL ,äøBz ãeîìúå älôzääçîNa úBéäì CäMãwä ãvnL ©§¦¨§©§¨¤¨¦¦§§¦§¨¤¦©©§ª¨
[à÷åc-:epiax w"k oeyl ©§¨

."a"eike zelled ly `le"

mipiprn zeavrd mby ,ixd

ztilwn zraep ,miipgex

eilr ,`eti` ,recn .dbep

zeavrl ribdl lczydl

?dtilwdn zraepd-ìò-óà©©
,äcnä àéä Ck éøä ïë-ét¦¥£¥¨¦©¦¨

,bdepd `ed jk -àéôkàì§¦©§¨
dðéîa àøçà àøèñì§¦§¨¨¢¨§¦¨

,dúîâeãåz` stekl - §§¨¨
mixaca "`xg` `xhq"d

zxiay ,dil` dneca mdy

,"`xg` `xhq"d

xe` lr xizqdl zlczynd

,ziwl`d eytp ly dyecwd

mby xaca zeidl dkixv

,"`xg` `xhq"dn `a `ed

idefe ,day "aeh"dn `l`

mipipra eavnn zeavrd

.miipgexdì"æø øîàîk3: §©£©©©
ì àaà déáe dépî"décL ¦¥¥©¨§©¥

,"àbøð déaenvr xridn - ¥©§¨
epizeax iehiak e` .xrid z` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel

l"f4:."Ba àöBik Ba òâô"e.el dnecy ina lwzp -äæ ìòålr - ¨©©¥§©¤
,ipgexd eavne ecnrn zepeaygn zraepd zeavrdøîàð5ìëa" : ¤¡©§¨

,áöòä øçà äàaä äçîOä àéä ïBøúiäå ,"øúBî äéäé áöò¤¤¦§¤¨§©¦§¦©¦§¨©¨¨©©¨¤¤
.ïn÷ìãk.avrd ixg` dgnyl ribi cvik -áì ïéà ,úîàa Cà §¦§©¨©¤¡¤¥¥
øaLðdúeLaìúäå 'ä éðt øBàî d÷eçø ìò ¯ Lôpä úeøéøîe ¦§¨§¦©¤¤©¦¨¥§¥§¦§©§¨

ìa ììk "úeáöò" íLa íéàø÷ð ¯ àøçà àøèña,Lãwä ïBL §¦§¨¨¢¨¦§¨¦§¥©§§¨¦§©Ÿ¤
dcn" enk ,"ueeik" `id ycewd oeyla "zeavr" dlnd zernyn -

.llk zeig ea oi`e ,egexa letpe ueekn `edy ,"zaverúeáöò ék¦©§
áìå úeøéøî ìáà ,Baìa úeiç ïéàå ïáàk íèîèî BalL àéä¦¤¦§ª§¨§¤¤§¥©§¦£¨§¦§¥
÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì Baìa úeiç Lé éøä ,äaøcà ,øaLð¦§¨©§©¨£¥¥©§¦§¦§¨¥§¦§©§¥©

úeiç àéäL,zraepd -,úBLBã÷ úBøeáb úðéçaî`id okle - ¤¦©¦§¦©§§
eli`e ,zexixn ly ote`a,íéãñç úðéçaî äçîOäåly - §©¦§¨¦§¦©£¨¦

.dyecw.ïäézMî ìeìk álä ék.micqge zexeab ,zecnd izyn - ¦©¥¨¦§¥¤

miraep mpi` ,(zeig mr) ezexixne eal oexay ,ixd ,mipt lk lr

,dyecwn m` ik ,dtilwnzexeabn.dyecw lyíézòì ,äpäå§¦¥§¦¦
éøö,íéðécä ÷ézîäì éãk úBLBãwä úBøeáb úðéça øøBòì C ¨¦§¥§¦©§©§§¥§©§¦©¦¦
íäL,mipicd -èìBMLk òøä øöéå úéîäaä Lôð úðéça- ¤¥§¦©¤¤©§¥¦§¥¤¨©§¤¥

,rxd xvidìò íBìLå ñç©§¨©
,íãàäoipr ,ixd ,dfy - ¨¨¨

,mipic lyíéðécä ïéà ék¦¥©¦¦
ïé÷zîð"aeh"l miktdp - ¦§¨¦

,"cqg"le.ïLøLa àlà- ¤¨§¨§¨
jez l` "mikiynn"yk

,myxeyn - mipicd

,oky ;dyecwc zexeabn

mipicd mb ,myxeya

ytpd ly zexeabde

mpi` ,rxd xvide zindad

zexeab `l` ,rx ly oipr

ieaix ici lry ,dyecw ly

minevnve zelylzyd

mipice zexeab mdn miraep

- aehde dyecwd jtid ly

ly egeka ,md miktdp okle

dyecwl - "rx"n ,myxey

aehle6.ì"æø eøîà ïëìå7: §¨¥¨§©©
øöé íãà æébøé íìBòì"§¨©§¦¨¨¥¤

,"áBhä,rxd xvid lr - ©
ziwl`d ytpd zcear lry

jlda mrtl mrtn zeidl

ytpd ly mipicd z` jk ici lr wizndl ick .dxeabe fbex ly gex

epi` ,eppiprl xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad

oaenacinzylr ixd llka ik .dcear ly ef dxeva weqrl eilr

eilry onf lk ,mrt lk :`id dpeekd `l` ,dgnya zeidl ezcear

:oldl xaqeiy itke - jkl wwcfdlBLôða äàBøL úò ìëa ,eðéäå§©§§¨¥¤¤§©§
éøvL.Cëì Cdnvr z` ddiabn zindad ytpdy drya ,oebk - ¤¨¦§¨

`ed mc`d jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl

"dfbxd" jezn f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna

.dxeabeCëì äéeàøe úãçéîä äòL àéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤§¨§¨
élnî éëä åàìa áöò àeäL äòLa àéä ,íãà éða áøì§Ÿ§¥¨¨¦§¨¨¤¨¥§¨¨¥¦¦¥

,àîìòc,mlerd ipiprn avr jk oia `edyk -íeL éìa Ck Bà §¨§¨¨§¦
,äañ`edy ilan avr `ed `l` ,miinybd eipipr llba `ly - ¦¨

,jkl daiqd z` rcei envráöòä Ctäì øLkä úòL àéä éæà£©¦§©©Ÿ¤§©¥¨¤¤
,ìéòì økæpä "àðaLçc éøn"î úBéäìilran zeidl - ¦§¦¨¥§ª§¨¨©¦§¨§¥
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íéøîà éèå÷éì
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
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ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו א"כ˘·‡Ó˙"לכאורה כו', עצבות אי"ז

בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -Ò„¯מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמרÂ·ˆÚ˙שפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(

אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבו‰¯‚Úאיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)Ê"Á‡Ïעצבות זה שאין מהפךÂ‡„¯·‰שביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי

כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, ברכות

xc` 'e iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ו' רביעי יום

,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîù éãéì àáé ë"çàå,n 'nr cr.ïéîìò ìëã

,ipgexd eavne ecnrnn eytp oeayg zeyrl ,zepeaygdíi÷ìe§©¥
æébøé íìBòì" ì"æø øîàî©£©©©§¨©§¦

,ìéòì økæpk ,"'eëå- §©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
élnnL úeáöòäî¥¨©§¤¦¦¥

,àîìòc,miinybd mipiprdn zraepd zeavrdn xhti ,jka - §¨§¨
ribie eytp oeayg dyriyk

eipipr llba zexixnl

zeavrdn xhtii - miipgexd

dligza da oezp didy

.miinybd eipipr zngn

Ck øçàå,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` - §©©¨
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáéjky - ¨Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eall dpriälàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤
,ìéòì íéøkæpä`ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - ©¦§¨¦§¥

z` mgpl ,dfk avna leki

- ?envr:Baìì øîàì- ¥Ÿ§¦
:opeaziyéìa ïk àeä úîà¡¤¥§¦

ãàî ÷Bçø éðàL ,÷ôñ̈¥¤£¦¨§Ÿ
õwLîe ,úéìëúa 'äî¥§©§¦§ª¨
äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤
óebä àeä ,écáì éðà àeä£¦§©¦©
,BaL úéðeiçä Lôð íò- ¦¤¤©¦¦¤

z` dignd zindad ytpd

.sebdLé íB÷î ìkî ìáà£¨¦¨¨¥
,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a§¦§¦¥¤©¨
ì÷a elôà BðLiL¤¤§£¦§©

,íélwaLlw" mb ,oky - ¤©©¦
wlg eaxwa yi "milway

,lrnn dwl`Lôð àéäL¤¦¤¤
úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ
da Laìîä Lnî©¨©§ª¨¨

àéäL ÷ø ,dúBéçäì- §©£¨©¤¦
,ziwl`d ytpdúðéçáa¦§¦©

,úeìbly zindad ytpa - ¨
`vnp ip`y drya ,dtilwd

.dfk cexi ipgex avnaïk íàå,ixd -,äaøcà:jtidl -äî ìk §¦¥©§©¨¨©
úéäìàä Lôð éøä ¯ õewLå áeòzäå 'äî ÷eçøä úéìëúa éðàM¤£¦§©§¦¨¦¥§©¦§¦£¥¤¤¨¡Ÿ¦

äæìå ,ãàî äìBãb äéìò úeðîçøäå ,øúBé ìBãb úeìâa éaL- ¤¦§¨¨¥§¨©£¨¨¤¨§¨§Ÿ§¨¤
,okle,äæ úeìbî dúBìòäìe dàéöBäì éöôçå éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦§¤§¦§¦¨§©£¨¦¨¤

,äéøeòðk äéáà úéa ìà dáéLäìenk ,dyxeyl :xnelk - ©£¦¨¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidyäúéäL ,éôeâa äLaìúpL íã÷,f` -BøBàa úììëð Ÿ¤¤¦§©§¨§¦¤¨§¨¦§¤¤§

Bnò úãçéîe Cøaúé¦§¨¥§ª¤¤¦
ïk äzò íâå ,úéìëúa§©§¦§©©¨¥

äzBa úãçéîe äìeìk à §¥§¨§ª¤¤
,Cøaúé,didi dfe - ¦§¨¥

éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦
Léaìäì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§©§¦

ïäa,zevnae dxeza -ìk ¨¤¨
äéúBðéça øNòlky - ¤¤§¦¤¨

ytpd zegeke zepiga zxyr

,zeevne dxeza miyeal eidi

"yeal" didi "lky"dy

- "zecn"de ,dxezd zpada

dyrna zeevnd meiwa

enk ote` eze`a xeaice

zad` zecn oda zeyealy

,'eke 'd z`xie 'døkæpk©¦§¨
ìéòì9,úåöîa èøôáe §¥¦§¨§¦§©
älôzcgeina zbyen da - §¦¨

ytpd z` `ivedl dnbnd

dxywle dzelbn ziwl`d

:ici lr - zewl`a dyxeyl

÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dúeìbî dì øva 'ä ìà ¦§Ÿ¤©©¨¦¨¨
Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa- §¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨¦§¨¥§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

שבהיותו8. בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין

שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע

של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש

אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות,

בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה

- שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל",

שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה

זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא ד.9.בשעה פרק



נז xc` 'e iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ו' רביעי יום
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ïäa,zevnae dxeza -ìk ¨¤¨
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,zeevne dxeza miyeal eidi

"yeal" didi "lky"dy

- "zecn"de ,dxezd zpada
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enk ote` eze`a xeaice
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,'eke 'd z`xie 'døkæpk©¦§¨
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'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
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שבהיותו8. בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין

שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע

של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש

אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות,

בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה

- שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל",

שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה

זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא ד.9.בשעה פרק



`xcנח 'f iying mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ז' חמישי יום
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zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad ytpde sebd zelbn
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ly dxeva zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia ul`p

?gexal okn xg`le ,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr

àlàdyrpd xac lk ik -exewn - zeinyba l`xyi ipa lv` ¤¨
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äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
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יז.10. ד, א.11.אבות קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים Î"˜13."ראה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, שמות

xc` 'g iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ח' שישי יום

,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr:áì éçîùî

zelba zeinyba eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n

d`nehde dtilwd zelba mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn

mdizenyp z`ivin drap zeinyba mixvnn mz`ivie ;mixvn ly

jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne :zeipgexa mixvn z`nehn
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נט xc` 'g iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ח' שישי יום
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zelba zeinyba eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n

d`nehde dtilwd zelba mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn

mdizenyp z`ivin drap zeinyba mixvnn mz`ivie ;mixvn ly

jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne :zeipgexa mixvn z`nehn

dxxgzyd ziwl`d mytpy

z`neh ly "rx"d on geka

oda dwacpy mixvn ztilwe

mytpe mteb zpigan ,oky)

mda oiicr ex`yp ,zindad

- (mixvn z`nehe ztilw

dzid zeinyba mb okl

- dgixa ly dxeva mzle`b
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,"'Bâå äøö íBéa éñeðîedpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" - §¦§¨¨§
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didz `l `linne -

dgixa ly ef dxev zeipgexa

lhazi rxd ik ,"rx"d on
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,BðBâéå BðBáöòîmiraepd - ¥¤§¦
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,Cøaúé BøBàî ÷ìç ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò,ziwl`d ytpd - ¨¨¨Ÿ§¦¥¤¥¦§¨¥
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,ziwl`d ytpd lyàéä¦
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:dcixidìk 'äì úBìòäì§©£©¨

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
ìëå dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©§¨
úðéça ïä ,äéLeáì§¤¨¥§¦©
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

,dlLl` elrzi mleky - ¤¨
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úáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¤¤
äøBzäziiyr iciÎlr - ©¨

iciÎlre ,dxezd zeevn

ipipra xedxdde xeaicd

dlrzn jk ici lry - dxez

,diyrne dxeaic ,dzaygne zindad ytpdøàaúiL Bîëe]§¤¦§¨¥
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`xcס 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ט' קודש שבת יום
פרקלב ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr:úåëéøàá

éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz úàæå ,äNòà úàæjyn lk - Ÿ¤¡¤§Ÿ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦
,iig iniïäa ìëì,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -éiç §¨¨¤©¥

áeúkL Bîëe ,éLôðå éçeø21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13 ¦§©§¦§¤¨¥¤©§¦¤¨§©§
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî øM÷ì§©¥©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥

,eðéðôì úBëeøòä úBëìä£¨¨£§¨¥
od od ,dxezd zekld -

ly exeaice ezaygn

xeaicd iciÎlre ,d"awd

xedxdde,dxezd zeklda

exeaic z` mc`d xywn

exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî- ©£¤§©£¥©¦§

zeevnd ziiyr iciÎlry

ly dyrnd zpigal ,mc`ay dyrnd yeal xywzn ,dyrna

,d"awdäøBzä úàø÷ð ïëlL22Leøt ,"Lôð úáéLî"daiyn - ¤¨¥¦§¥©¨§¦©¤¤¥
ytpd z`øîàð äæ ìòå ,dLøLå døB÷îì23:,epcnly dn lr - ¦§¨§¨§¨§©¤¤¡©

z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay

dxewnl eytp z` xifgi jk ici lre ,zeevne dxez iciÎlr envr

:weqta xn`p - dyxeye:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt"- ¦¥§¨¦§©§¥¥
eytp mb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry

didz - ,zewl`l zindad

dlecb ,ely "daeyz"d

ytpd zgnye ,xzei dwenre

xe` xzei daxda didz

oeaygd itl oky ,dgnye

eytp ixd ,ok iptl xen`d

zelbn `vz cala ziwl`d

,zindad ytpde sebd

`edy ,"rx"d on gxaze

ixd f`e - etweza oiicr

;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb zpigan

ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f znerl

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtribn mc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eppi`y ipgexd eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl

,ezeppeazd iciÎlr zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk

,wegix zilkz d"awdn wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y

,ziwl` ytp ixd ea yi la`

,ynn lrnn dwl` wlg `idy

ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

ziwl`d ytpd z` le`bl

dyxeyl dxifgdle ef zelbn

dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a

ef dxfge daiy - zeevnde

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytpÎzgnyl d`ianzexn

eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp sebdy

zeavrd iciÎlr xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd

.sebdn zraepdúBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôebcr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda - ¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk,cexidcáì Lôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ødnn - ©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤§©¨
miyrne zeevn iciÎlr ,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei `edy

,miaehúåöî íei÷ éãéì àáì äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥¦¦§©
"EBîk Eòøì záäàå"1.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôð ìëì §¨©§¨§¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨

zeevna ohwa dlke ,miaeh miyrnae zeevna lecbn lgd -

z` ade` `edy enk aed`l eilr mlek z` ,miaeh miyrnae

.envr,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

xzei envr z` ad`iy

eayga ,zlefd z` xy`n

ytpdydlrnl `id ely

ly ytpd xy`n dbixcna

,oky ,zlefdçeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©
ïúìòîe ïúlãb òãBé éî¦¥©§ª¨¨©£¨¨
íé÷ìàa ïøB÷îe ïLøLa§¨§¨§¨¥Ÿ¦

,íéiç`ed ,`eti` ,cvik - ©¦
daeyg eytpy zrcl leki

?zlefd ytpn dlrnl `ide

?ixnbl jetd avnd `nyíbLa,mvra ik -,úBîéàúî ïlkLlk - §¤©¤ª¨©§¦
.zg` dbixcna ,zeey zenypdxirn epiax w"kdfn xzei cere" :

:xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta `"e`k zewlegn la` zeni`zny

zg` zelcap od jk mr cgi j` ,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep

mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id dnyp lke dipydn

(ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody

itk ixd -- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxyãçà áàå§¨¤¨
,äðlëìl`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a` -2.epiax w"k §ª¨¨

dplek" :dxen`d ezxrd miiqnxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
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א.21. כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, יח.1.שם יט, שישנם2.ויקרא הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני

אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין הבדלים

הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש

"אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת מדריגה בין

xc` 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zg` zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n

Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3'äa íLôð LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤©§¨©
;ãçàa` zenypd lkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ¤¨

aed`l xacd ,dxe`kl ,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg`

,?envr z` enk zlefd z`

zirah ixd `id envr zad`

dad`d eli`e ,zizenvre

ik zizenvr dppi` ,zlefl

xace ,zxvepd dad` m`

xzei wfg cinz `ed izenvr

.ykxpe xvepd xac xy`n

leki `ed ,`eti` ,cvik

`edy enk zlefd z` aed`l

itl ,`l` ?envr z` ade`

dnypd zpigany ,xen`d

ik ,mig` md l`xyi ipa lk

oaen ,cg` yxeyn mi`a md

dnypd zpigan ,oky ,xacd

`id zlefl dad`d mb ixd

`id mig` oia dad`dy dcn dze`a ,zizenvre zirah dad`

,cala dnypd zpigan wx `ed xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah

÷ø,z`f -íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨
,íäéðéa úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôèxg`n - §¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤

mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d mda - ytpd ipipry

- zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr m` ik ,xwird eipira

dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg` miwelge micxtp

,zizin`àlà,dad` -.dcáì øáãa äéeìzäzlaben ,f`y - ¤¨©§¨§¨¨§©¨
,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl m`zda dad`d

`linn dlha - lhaeipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

,ixd el yi ,lth - sebde,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan

,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly dcn dze`a

cer oipr" owfd epax xiaqixzeiicil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezd lk `idy - efk devn meiwepiax w"k oeyl:xnelk .(

`iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk

dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze`dlekzevn ,ok` ,`ide -

,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad`

lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd4ceqi `id l`xyi zad`y ,

yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeyelkl.xaqd miyxec ,zeevnd

mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy

ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl

zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk meiwl

mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd

zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl

zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg` zenec

,ie`xk "jenk jrxl zad`e"

iciÎlr `wec df ixd

xwir dnypd z` miyery

,xacd oaei - lth sebd z`e

ceqi ok` `ed df xac mvry

mc` oiay zeevnl mb

dxezd yxeye ceqi :mewnl

z` zelrdl `ed dlek

itke ,sebd lrn ytpd

.oldl xiaqi owfd epaxy

øîàL eäæå4ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©
ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷¦¦§¨¤¨

,dlk äøBzäzad`e"y - ©¨ª¨
ceqi `id "jenk jrxl

d`iand `ide ,dlek dxezd

,dxezd ly zeevnd lk meiwl."'eë àeä àLeøt Cãéàålk - §¦¨¥¨
.ef devnl yexit mieedn x`ydàeä äøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨

àøwò ãò äìòî äìòî óebä ìò Lôpä úBìòäìe déaâäì§©§¦©§©£©¤¤©©©§¨©§¨©¦¨¨
;ïéîìò ìëc àLøLåd`lrd edfy ,zenlerd lk yxeye xwir cr - §¨§¨§¨¨§¦

;dlrnl dhnlnéLîäì íâåúñðëa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà C §©§©§¦¥¨¦§¤¤
ïn÷ì øàaúiL Bîk ,ìàøNé5eðéäc ,:drnyn "l`xyi zqpk" - ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨§©§

,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLð øB÷îadidiy - ¦§¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨
"cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr (seq oi` xe`ny zecg`) "cg`"

,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wecàìå§Ÿ
,úBîLpa íBìLå ñç ãeøt LiLkdlilg cexit xxeyyk ,f`y - §¤¥¥©§¨©§¨

,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seq oi` xe` oi` ,zenypa

éøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C,"dxey" d"awd oi` - §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦
;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk

íéøîBàL Bîëe6éðt øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" :,"E- §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§¨¤
,"cg`k eplek" epyiyk - ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni`

,cg`k micge`n eplek epgp`ykøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
:úeëéøàa,"jenk jrxl zad`e" zevn ,ixd ,xen`l m`zda - ©£¦

zenyp lk ly ozecg`e ozexywzd lr zqqean `idy xg`n

qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyilklik ,l`xyin cg`

jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd

xne` jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn

:oldl "`ipz"d
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íéøîà éèå÷éì
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéáìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד"

האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך

- לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת

מאוחדות. הנשמות ˘ËÈÏ"‡:3.שכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא

ל"אחים שהכוונה הזקן, המליםÓÓ˘רבנו על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים פנים").‡ÌÈÁ"כי בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים א.4.וגו': לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת



סי xc` 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zg` zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n

Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3'äa íLôð LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤©§¨©
;ãçàa` zenypd lkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ¤¨

aed`l xacd ,dxe`kl ,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg`

,?envr z` enk zlefd z`

zirah ixd `id envr zad`

dad`d eli`e ,zizenvre

ik zizenvr dppi` ,zlefl

xace ,zxvepd dad` m`

xzei wfg cinz `ed izenvr

.ykxpe xvepd xac xy`n

leki `ed ,`eti` ,cvik

`edy enk zlefd z` aed`l

itl ,`l` ?envr z` ade`

dnypd zpigany ,xen`d

ik ,mig` md l`xyi ipa lk

oaen ,cg` yxeyn mi`a md

dnypd zpigan ,oky ,xacd

`id zlefl dad`d mb ixd

`id mig` oia dad`dy dcn dze`a ,zizenvre zirah dad`

,cala dnypd zpigan wx `ed xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah

÷ø,z`f -íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨
,íäéðéa úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôèxg`n - §¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤

mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d mda - ytpd ipipry

- zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr m` ik ,xwird eipira

dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg` miwelge micxtp

,zizin`àlà,dad` -.dcáì øáãa äéeìzäzlaben ,f`y - ¤¨©§¨§¨¨§©¨
,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl m`zda dad`d

`linn dlha - lhaeipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

,ixd el yi ,lth - sebde,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan

,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly dcn dze`a

cer oipr" owfd epax xiaqixzeiicil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezd lk `idy - efk devn meiwepiax w"k oeyl:xnelk .(

`iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk

dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze`dlekzevn ,ok` ,`ide -

,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad`

lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd4ceqi `id l`xyi zad`y ,

yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeyelkl.xaqd miyxec ,zeevnd

mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy

ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl

zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk meiwl

mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd

zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl

zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg` zenec

,ie`xk "jenk jrxl zad`e"

iciÎlr `wec df ixd

xwir dnypd z` miyery

,xacd oaei - lth sebd z`e

ceqi ok` `ed df xac mvry

mc` oiay zeevnl mb

dxezd yxeye ceqi :mewnl

z` zelrdl `ed dlek

itke ,sebd lrn ytpd

.oldl xiaqi owfd epaxy

øîàL eäæå4ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©
ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷¦¦§¨¤¨

,dlk äøBzäzad`e"y - ©¨ª¨
ceqi `id "jenk jrxl

d`iand `ide ,dlek dxezd
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הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד"

האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך

- לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת

מאוחדות. הנשמות ˘ËÈÏ"‡:3.שכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא

ל"אחים שהכוונה הזקן, המליםÓÓ˘רבנו על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים פנים").‡ÌÈÁ"כי בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים א.4.וגו': לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת



היום יום . . . סב

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ר ֵמעֹוָלם ֹלא ָרָאה אֹותֹו,  ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ִליִליד ַעם ִיׂשְ ֵקן ָאַמר: ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה דעם 
מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר דער 
עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה און 

חשיבות פון א ּפרָאסטתמימות'דיקען מסירתנפש איד.

ה ֶאת  ּנָ ַלת ֹעל ְמׁשַ ֲחִסידּות: ַקּבָ דֹול ּבַ יל ּגָ ּכִ "ס כּו' ּוַמׂשְ ּשַׁ ִקי ּבַ ַמח ֶצֶדק" ְלָחִסיד ּבָ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ָדן  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְוָגאֹון ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  א(  הּוא:  ְפָרט,  ּבִ ֱאֹלִקי  ֶכל  ּוְבׂשֵ ים,  ִעּיּוִנּיִ ָכִלים  ׂשְ ּבִ קּות  ְלִהְתַעּסְ ַהֲהָכָנה  ית  ֵראׁשִ
ְכָלל, ּוְבִעְנְיֵני  לֹות ּבִ ּכָ ׂשְ ּמֻ ְלָהִסיר ַהּטּוב ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם, ב( ְיִגיַעת ֶנֶפׁש ְלעֹוֵרר ַהּטּוב ַטַעם ּבַ

ְפָרט. ֱאֹלקּות ּבִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. און 
הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת ָנַהג לֹוַמר ּתֹוְך  ַרר ׁשֶ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ׂשָ ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ן[ ֶאת ְנִביַעת ַהּמִֹחין, ]ַהַמֲעָלה  ִקיט ]=ְלַרּסֵ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ָבר ַנֲעׂשָ ַהּדָ יר, ׁשֶ "ּב[ ִהְסּבִ א ]=ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ
ְעּתֹו  ִכיְך" ]=ָזֵקן ּדַ ִקיט ְוׁשָ ׁשָ ְעּתֹוִהי ְסִתים, ּדְ ֵאר ַמֲאַמר ַהּזַֹהר "ָסָבא ּדַ ָבה ֵדעֹות נֹוְגדֹות[ ּוְבָכְך ּבֵ ַמֲחׁשָ ּבַ

ב[. ֹוֵקט ּוְמֻיּשָׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ֻמְפָלָאה ִמּשׁ

יום 
שני

יום 
ראשון
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ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ֶאת ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהְעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ְזָרה ָעָליו ַהׁשְ ּגָ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְוֹלא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְוֹלא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ד ִעם קֹונֹו", – ׁשֶ ְתַחּסֵ ְגֶלה, "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּנִ ּצָ ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד" – ׁשֶ

ֹפַעל. ּמּוד ֲהֹלא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה און 
מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט בא אים 
טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר ווָאס עס 
קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
לֹום, ֹלא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת  ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ַעְצמֹו ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ ָלל ֹלא ׁשַ ֶזה ּכְ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

דֹול ְלַאַנ"ׁש ַעל  נּו ַהּגָ ָעָנה ַרּבֵ ְנָיא הּוא ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַמה ּשֶׁ ל ֵאֶצל ִזְקֵני ַאַנ"ׁש: ֵסֶפר ַהּתַ ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו.  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ח ַאֵחר:  ֻנּסָ ֵיׁש  נּו ְלָמְסרֹו ִלְדפּוס.  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ ה זֹו[  ּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ּוִמּסִ
ָבר ָהָיה ָצרּוף ְוָזקּוק, ְוָאז ָנַתן ְרׁשּות  ַנת תקנ"ה ּכְ ׁשְ ָבה ְוֵתָבה. ּבִ ָכל ּתֵ ק ּבְ ְנָיא, ְוִדּיֵ ֶאת ִסְפרֹו ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ יקֹו, ּוְכׁשֶ ְלַהְעּתִ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סד

דֹול  נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ֹראׁש ַהּשָׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ ֹלׁשֶ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ רּוׁש "ַמׁשְ ּדְ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

ָכל ָמקֹום  ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ּבְ ל ִאיׁש  ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה,  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ הּוא – ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ְוהּוא ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין דבור, 
דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז ער געהט 
און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען ער טרעט: 

בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ֶלם! ַמּדּוַע ַאּתָ ּבֹו ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֹ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם אותם 
את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך וועל דיר 
געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון - דָאס איז 
געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: דָאס ערשטע 
לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון אויבען, א ּפינטעלע 
פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, אז דער אלף פון תורה 
איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון אמונה ווָאס באהעפט זיי. 
נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, א איד למטה דָאס איז דער 

גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן ְלָך  ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר  ה ְלַמד ִעם ּבְ ָך, ְוַאּתָ ּלְ ְצָוה ׁשֶ ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ַחת,  ִמּתַ ה  ְנֻקּדָ ַעל,  ִמּמַ ה  ְנֻקּדָ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? –  ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ לֹו ֵסֶדר 
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סה היום יום . . . 
ַעל, ַה"ּיּוד"  ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ ֶאְמַצע – זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ ַקו ּבָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ַחת, ִעם ַקו ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּתַ ּמִ ׁשֶ
ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ָנה ּגִ ֶיׁשְ

ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאֹלֵקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאֹלִקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין גאס 
)סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, מען 

דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה  ים ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְלִהְתַקּשְׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ֶדל  ּגֹ
י[. י ]=ּדַ ְלַבד ֹלא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dxenz(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl,àîéúc eäîyúBàhç Lîç ©§¥¨¨¥©¨
å ,íB÷î ìëa úBúîeli`ðäC[minlye dler ly zexenze zecle-] ¥§¨¨§¨¨
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éLã÷ ÷ø' øîBì ãeîìz ,ïk íéLãwä.'E:`xnbd zl`eyïàîc ãìå ©¢¨¦¥©§©©¨¨¤¨¨§©
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ה'תשע"ב אדר ג' ראשון יום המשתה ימי ושבעת יום־טוב בשבת, אבילות

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìâøä CBúa Búî úà øáBwä©¥¤¥§¨¤¤

.ììk úeìáà åéìò äìç àì ZŸ¨¨¨¨£¥§¨

לנהוג אין שברגל לומר היא 'כלל' במילה הרמב"ם כוונת

נוהגת כן שבה לשבת בניגוד שבצנעה, בדברים אפילו אבלות

שבצנעה בדברים ה"א)אבלות .(לעיל

שביארו יש החילוק שבתובטעם ענין לרמב"ן האדם בתורת (הובא

לפחותויו"ט) בה לנהוג יש ולכן האבל, ימי למנין עולה השבת :

ולכן האבל ימי למנין עולה אינו רגל אך האבלות, מדיני בחלק

שבעה יש שהרי אבלות דיני מקצת אפילו בו לנהוג צריך אין

מלבדו. ימים

הרמב"ן ימי(שם)ומקשה בשבעת החתן למה כן, אם :

אינם המשתה ימי והרי שבצנעה בדברים אבילות נוהג המשתה

אבלות? ימי למנין עולים

הוא ליו"ט שבת בין ההבדל טעם הרמב"ם לדעת כי ונראה

סותרת בצנעה אבלות וגם שמחה, חובת יש טוב ביום אחר:

בה נוהגת לא והאבלות שמחה, חיוב אין בשבת אך לשמחה.

ועל עמה" עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה' "ברכת נאמר כי

'ברכה' בפסוק נאמר ב)(תוס'השבת כג, בהמו"ק לנהוג יש אך

לשמחה. אלא סתירה זו אין כי בצנעה אבילות

שני שיו"ט הבאה, בהלכה נאמר ברמב"ם זה: לביאור וראיה

הוא ומדבריהם הואיל אבלות, נוהג שאינו "אע"פ גלויות של

שאין משום ביו"ט אבלות לנהוג אין ואם המנין", מן לו עולה

בדברים אבלות ינהגו לא מדוע האבלות, ימי ממנין הוא

מוכח אלא האבילות? ימי למנין עולה שכן שני ביו"ט שבצנעה

השמחה. חובת מפני הוא ביו"ט אבילות לאי שהטעם

חתן: של המשתה ימי לשבעת טוב יום בין ההבדל גם וזה

בצנעה, אפילו אבלות לנהוג מאפשר אינו ביו"ט שמחה חיוב

ביופיו "מלך בו שנאמר משום הוא האבלות אי בחתן אך

לעין. הנראות בהנהגות רק אמורים והדברים עיניך", תחזינה

(d 'iq zeaezk iwqaefex y"xbd iyecg)

ה'תשע"ב אדר ד' שני יום מקברו? המת את לפנות מותר מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰øáwî únä úà ïépôî ïéà¥§©¦¤©¥¦¤¤

.ãaëîì éeæaî elôà ,øá÷ì§¤¤£¦¦¨¦§ª¨

המת את לפנות שמותר הירושלמי, בשם משנה' ה'כסף וכתב

וה'אור אבותיו. בנחלת קבור להיות לאדם נוח כי אבותיו, לקברי

אלא בחיים עודם אבותיו אם גם הוא שההיתר הוסיף, שמח'

בספר מהמסופר ראיה והביא נחלה. באותה קבר לעצמם שקנו

בהר(כד,לג)יהושע בנו פינחס בגבעת הכהן אלעזר את ,שקברו

כל בשילה להיות חייב והיה גדול כהן היה שאלעזר אף אפרים,

יוצא הגדול הכהן שאין ירושלים, כדין שילה דין (כי חייו ימי

לעולם ה"ז)ממנה פ"ה מקדש כלי עדיין(הל' היה שפינחס אף וזאת ,(

בחיים.

לארץ להעלותו כדי המת את לפנות שמותר נפסק וכן

עמו" אדמתו "וכפר ככתוב מכפרת, הארץ אדמת כי ישראל,

ג) ס"ק ש"ך שמ"ג, סי יו"ד .(ש"ע

לו נוח שלא דעתו גילה הנפטר אם שאפילו חידש והרלב"ח

מצוה להם ויש להעלותו בניו רשאים ישראל, בארץ להיקבר

דבריו לקיים חייבים – להעלותו לא בפירוש ציווה אם ורק בכך,

ב) ס"ק שם יו"ד תשובה .(פתחי

מקרלין האדמו"ר של הסתלקותו לאחר שהיה ומעשה

ושאלו ישראל, לארץ להעלותו ביקשו שחסידיו הברית, בארצות

נפשו שמשאת וידוע היות כי והשיב, פרנק הגרצ"פ את כך על

להיק לו שנוח ברור בירושלים, לגור ומצווההיתה בה בר

לארץ רע"ד)להעלותו סי' יו"ד צבי .(הר

ה'תשע"ב אדר ה' שלישי יום חליצה מצוות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰éàL ïåék ,ïëå ...õìBç Bðéàå§¥¥§¥¥¨¤¦

.dì ïéöìBç ïéà Ck ,BzLà úà íaéì øLôà¤§¨§©¥¤¦§¨¥§¦¨

רש"י כתב ולא)וכן ד"ה ב, י"ט לאלמנת(סנהדרין חולצין שאין ,

כדי היא חליצה שחובת וכיון להינשא, שאסורה כיון המלך

אין להינשא, יכולה אינה כאשר הרי להינשא, תוכל שהאלמנה

לה. לחלוץ מצוה

צבי' ה'חכם לדברי ראיה א)ומכאן חליצה(סימן שמצוות

ואין להינשא היבמה את להתיר באה היא כאשר רק קיימת

'קטלנית' באשה הדין והוא עצמה. בפני בחליצה חיובית מצוה

לה. לחלוץ היבם על כופין שאין ומתו) אנשים לשני (שנישאת

ואינה לחלוץ ולא לייבם לא מסכימים והיבמה היבם כאשר וכן,

לחלוץ. לא בידם הרשות להינשא, רוצה

כאשר חליצה לכפות אין האמור לפי להבין: צריך עדיין אך

חולצין ("אין הרמב"ם מלשון ואילו נישואין. להתיר באה אינה

בדבר! איסור שיש משמע לה")

זו להלכה נוסף טעם משנה' ה'כסף הוסיף שלכן לומר ויש

מנעל". חולצת אלמנתו שתהא למלך הוא דגנאי "משום –

לחלוץ אסור אלא לה, לחלוץ חייבים שלא בלבד זו לא דהיינו,

המלך לאלמנת חולצין שאין לכך העיקרית הסיבה אמנם, לה.

חיובית מצוה זו היתה אם כי זו, בחליצה מצוה כל אין כי היא

התורה מן מצוה שאין כיון אלא גנאי, משום מתבטלת היתה לא

שגנאי משום לה לחלוץ איסור וקבעו חכמים הוסיפו לה לחלוץ

מנעל חולצת שאלמנתו למלך י"ז)הוא סי' אהע"ז יצחק .(באר

הסכימו ואפילו חיובית, מצוה היא שהחליצה סוברים יש אך

חולצין שאין ומה לחלוץ, מצווה לחלוץ ולא לייבם לא שניהם

ש"כל משום אלא מצווה כאן שאין משום זה אין המלך לאלמנת

אינה לייבום עולה שאינה וכל לחליצה, עולה לייבום העולה

לחליצה" הי"ט)עולה פ"א ייבום הל' שזקוקה(רמב"ם אף כלומר, .

להינשא אותה מתירה חליצתה אין לייבמה שאסור כיוון לייבום,

בזיקתה" לעולם "תשב הרמב"ם כאן שסיים כמו אלא
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קע"ו) ס"י אה"ע יו"ט עונג ב. יט, סנהדרין ח"ב, פס"ד צדק, .(צמח

שמואל' סק"ט)וה'בית קס"ה סי' הזוהר(אה"ע בשם חוקת)הביא (פ'

לנשמת מנוח אין כי לחלוץ, מצוה להינשא רוצה אינה אם שגם

בחליצה. אלא המת

ה'תשע"ב אדר ו' רביעי יום האדם לתועלת עץ להשחית מותר

:'È ‰ÎÏ‰ ,'Â ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰òøB÷å íéìk øaLîä©§©¥¥¦§¥©

úeãøî-úkî àlà ä÷Bì Bðéàå ,"úéçLú àì"a øáBò ...íéãâa§¨¦¥§Ÿ©§¦§¥¤¤¨©©©§

.íäéøácî¦¦§¥¤

תשחית': 'בל של האיסור חומרת מהי

רק אסרה התורה חכמים. בתקנת מדובר כי נראה, לכאורה

וכך ובגדים. כלים השחתת על שגזרו הם וחז"ל עצים, השחתת

מרדות מכת אלא לוקה "אינו – ברמב"ם ההלכה מסיום נראה

לח"מ)מדבריהם" .(ראה

הזקן אדמו"ר יד)ואולם, סע' גו"נ שמירת הל' שכל(שו"ע, נוקט

בלא "ועובר – הרמב"ם דברי כתחילת מהתורה, אסורה השחתה

שלא הזהירה התורה אם וחומר: קל הדברים הלוא תשחית".

רכוש בכל אסור שהדבר בודאי האוייב, בבעלות עצים להשחית

יהודי.

כך: להסביר ניתן מדבריהם", מרדות "מכת הוא שהעונש וזה

'קל באמצעות רק נלמד שהוא אלא מהתורה, האיסור אכן

מענ שלא קובע והכלל וחומר.וחומר', קל סמך על ישים

הבאים: באופנים לתקן מנת על לקלקל מותר מקום, ומכל

גיזום כמו הקלקול. באמצעות אלא לתקן אפשר כשאי א)

האילנות. ליתר המזיק מאכל אילן

בכדי שולחן שריפת כגון האדם. לתועלת נועד שהקלקול ב)

מהאש. להתחמם

כפי ישירה. ולא עקיפה תוצאה הוא התיקון אם ואפילו ג)

בגדי את לשרוף רשאי היה המקדש בבית המשמר שראש

יתרשל לא שלהבא להרתיע בכדי משמרתו, על שישן השומר

בתפקידו.

(466 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר ז' חמישי יום ולוי? שמעון על אבינו יעקב כעס מדוע

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ïä ïéeöî ãöéëå§¥©§ª¦¥©

LLa ïeãì Cìôe Cìt ìëa íéèôBLå ïéðic áéLBäì ïéáiç ?ïéðécä©¦¦©¨¦§¦©¨¦§§¦§¨¤¤¤¤¨§¥

íëL éøäL ,äâéøä íëL éìòa ìk eáiçúð äæ éðtîe ...elà úBöî¦§¥¦§¥¤¦§©§¨©£¥§¤£¦¨¤£¥§¤

.eäeðã àìå eòãéå eàø íäå ,ìæb̈©§¥¨§¨§§Ÿ¨

התורה על בפירושו יג)והרמב"ן לד, זה(בראשית על הקשה

מדוע כדין, מיתה נתחייבו שכם שאנשי הרמב"ם, כדברי שאם

מצוה, ועשו זכו הם "והלא אותם שהרגו בניו על יעקב כעס

והצילם"? באלוקים ובטחו

נצטוו נח שבני 'דינים' מצוות שעיקר הרמב"ן סובר ולכן

ועושק ואונאה גניבה דיני אלא הדיינים הושבת אינה עליה

ואמנם, ישראל. עליהם שנצטוו הדינים כענין בזה, וכיוצא

עליה נהרג נח בן אין אך דיינים, להושיב הוראה כוללת המצוה

ביטול על נהרג אינו נח ובן עשה, מצוות זו כי מקיימה, אינו אם

הגמרא כמשמעות עשה א)מצוות נז, זוהי(סנהדרין "אזהרתם

מלאו". המניעה אלא אזהרה תקרא "ולא – מיתתם"

'דינים', שמצוות הרמב"ם שיטת את יישב משנה' וה'לחם

אלא ועשה, בקום רק אינה דיינים, להושיב פירושה שלשיטתו

במשפט. עוול יעשו שלא אזהרה היינו תעשה, בלא גם

סופר' ה'חתם י"ד)אך סי' ח"ו מובן(שו"ת בכך שאמנם העיר,

למה מובן לא עדיין אך לאו, ביטול יש 'דינים' במצוות מדוע

לשפוט דיינים הושיבו לא אם גם הרי מיתה, שכם אנשי נתחייבו

במשפט? עוול עשו לא שכם את

וביאר:

ביטול על דין בבית נהרג אינו נח שבן מודה הרמב"ם גם

שחייב ששבת גוי כמו שמים, בידי מיתה חייב לדעתו אבל עשה

אמנם שכם אנשי זה ולפי דין. בבית נהרג אינו אבל מיתה

אמנם ולכן, להורגם. מצווים דין בית אין אבל מיתה, נתחייבו

היתה שלא כיון אך אשמה, עליהם אין אותם שהרגו ולוי שמעון

עצמם שהכניסו יעקב עליהם כעס להרגם דין בית על חובה

כן. לעשות מצווים היו לא כאשר סכנה למצב

כך: הרמב"ן קושיית את מיישב והרבי

של וכעסו הרמב"ם, שכתב כמו מיתה, חייבי היו שכם אנשי

ליעקב שנשקפה הסכנה בגלל היה לא בניו על אבינו יעקב

אלא ה'. כמצוות ענישתם את למנוע סיבה אינה זו כי ובניו,

הבטיחו (שהרי 'מרמה' בדרך נעשה שהדבר כך על היה הכעס

ובכך אחד") לעם והיינו אתכם "וישבנו עצמם שימולו שלאחר

אותי "עכרתם הכתוב: כלשון השם, חילול להיגרם היה יכול

הארץ" ביושב 151)להבאישני עמ' ה, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ב אדר ח' שישי יום לנכרי תורה לימוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Z äøBza ÷ñòL í"ekò©¤¨©©¨

.äúéî áiç©¨¦¨

א)בגמרא לא, מנת(שבת על להתגייר שרצה נכרי אודות מסופר

להתמנות הרוצה לו: אמר הלל, לפני הלך גדול. לכהן שימנוהו

הנאמר את וקרא ולמד הלך גינוניה, את ללמוד עליו לשררה

לכהן. להתמנות מכוונתו בו וחזר יומת" הקרב "והזר

המהרש"א שם)והקשה אגדות תור(חדושי עמו למדו איך לפני: ה

כאשר ותירץ: מיתה? חייב בתורה העוסק גוי והרי שנתגייר,

ללמדו. מותר להתגייר, כוונתו

ה'מאירי' כתב א)וכן נט, כאשר(סנהדרין רק הוא שהאיסור ,

לעומק לרדת חפץ לבו כי אלא לקיים מנת על שלא בתורה עוסק

וכל מותר, מצוותיה את לקיים כדי בה עוסק אם אך תורתנו,

יתגייר. בעיניו שלמה ימצאנה שאם מנת על כשלומד שכן

חיים' ז)וה'מחנה סי' הגויים(ח"א את ללמד אסור אם הקשה:

במדרש אמרו והרי ה' לעבודת לקרבם ישראל יוכלו איך תורה,

ב) כז, ליתרו,(שמו"ר שקרבתי הוא אני ואומר מתפאר שהקב"ה



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

קע"ו) ס"י אה"ע יו"ט עונג ב. יט, סנהדרין ח"ב, פס"ד צדק, .(צמח

שמואל' סק"ט)וה'בית קס"ה סי' הזוהר(אה"ע בשם חוקת)הביא (פ'

לנשמת מנוח אין כי לחלוץ, מצוה להינשא רוצה אינה אם שגם

בחליצה. אלא המת

ה'תשע"ב אדר ו' רביעי יום האדם לתועלת עץ להשחית מותר

:'È ‰ÎÏ‰ ,'Â ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰òøB÷å íéìk øaLîä©§©¥¥¦§¥©

úeãøî-úkî àlà ä÷Bì Bðéàå ,"úéçLú àì"a øáBò ...íéãâa§¨¦¥§Ÿ©§¦§¥¤¤¨©©©§

.íäéøácî¦¦§¥¤

תשחית': 'בל של האיסור חומרת מהי

רק אסרה התורה חכמים. בתקנת מדובר כי נראה, לכאורה

וכך ובגדים. כלים השחתת על שגזרו הם וחז"ל עצים, השחתת

מרדות מכת אלא לוקה "אינו – ברמב"ם ההלכה מסיום נראה

לח"מ)מדבריהם" .(ראה

הזקן אדמו"ר יד)ואולם, סע' גו"נ שמירת הל' שכל(שו"ע, נוקט

בלא "ועובר – הרמב"ם דברי כתחילת מהתורה, אסורה השחתה

שלא הזהירה התורה אם וחומר: קל הדברים הלוא תשחית".

רכוש בכל אסור שהדבר בודאי האוייב, בבעלות עצים להשחית

יהודי.

כך: להסביר ניתן מדבריהם", מרדות "מכת הוא שהעונש וזה

'קל באמצעות רק נלמד שהוא אלא מהתורה, האיסור אכן

מענ שלא קובע והכלל וחומר.וחומר', קל סמך על ישים

הבאים: באופנים לתקן מנת על לקלקל מותר מקום, ומכל

גיזום כמו הקלקול. באמצעות אלא לתקן אפשר כשאי א)

האילנות. ליתר המזיק מאכל אילן

בכדי שולחן שריפת כגון האדם. לתועלת נועד שהקלקול ב)

מהאש. להתחמם

כפי ישירה. ולא עקיפה תוצאה הוא התיקון אם ואפילו ג)

בגדי את לשרוף רשאי היה המקדש בבית המשמר שראש

יתרשל לא שלהבא להרתיע בכדי משמרתו, על שישן השומר

בתפקידו.

(466 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר ז' חמישי יום ולוי? שמעון על אבינו יעקב כעס מדוע

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ïä ïéeöî ãöéëå§¥©§ª¦¥©

LLa ïeãì Cìôe Cìt ìëa íéèôBLå ïéðic áéLBäì ïéáiç ?ïéðécä©¦¦©¨¦§¦©¨¦§§¦§¨¤¤¤¤¨§¥

íëL éøäL ,äâéøä íëL éìòa ìk eáiçúð äæ éðtîe ...elà úBöî¦§¥¦§¥¤¦§©§¨©£¥§¤£¦¨¤£¥§¤

.eäeðã àìå eòãéå eàø íäå ,ìæb̈©§¥¨§¨§§Ÿ¨

התורה על בפירושו יג)והרמב"ן לד, זה(בראשית על הקשה

מדוע כדין, מיתה נתחייבו שכם שאנשי הרמב"ם, כדברי שאם

מצוה, ועשו זכו הם "והלא אותם שהרגו בניו על יעקב כעס

והצילם"? באלוקים ובטחו

נצטוו נח שבני 'דינים' מצוות שעיקר הרמב"ן סובר ולכן

ועושק ואונאה גניבה דיני אלא הדיינים הושבת אינה עליה

ואמנם, ישראל. עליהם שנצטוו הדינים כענין בזה, וכיוצא

עליה נהרג נח בן אין אך דיינים, להושיב הוראה כוללת המצוה

ביטול על נהרג אינו נח ובן עשה, מצוות זו כי מקיימה, אינו אם

הגמרא כמשמעות עשה א)מצוות נז, זוהי(סנהדרין "אזהרתם

מלאו". המניעה אלא אזהרה תקרא "ולא – מיתתם"

'דינים', שמצוות הרמב"ם שיטת את יישב משנה' וה'לחם

אלא ועשה, בקום רק אינה דיינים, להושיב פירושה שלשיטתו

במשפט. עוול יעשו שלא אזהרה היינו תעשה, בלא גם

סופר' ה'חתם י"ד)אך סי' ח"ו מובן(שו"ת בכך שאמנם העיר,

למה מובן לא עדיין אך לאו, ביטול יש 'דינים' במצוות מדוע

לשפוט דיינים הושיבו לא אם גם הרי מיתה, שכם אנשי נתחייבו

במשפט? עוול עשו לא שכם את

וביאר:

ביטול על דין בבית נהרג אינו נח שבן מודה הרמב"ם גם

שחייב ששבת גוי כמו שמים, בידי מיתה חייב לדעתו אבל עשה

אמנם שכם אנשי זה ולפי דין. בבית נהרג אינו אבל מיתה

אמנם ולכן, להורגם. מצווים דין בית אין אבל מיתה, נתחייבו

היתה שלא כיון אך אשמה, עליהם אין אותם שהרגו ולוי שמעון

עצמם שהכניסו יעקב עליהם כעס להרגם דין בית על חובה

כן. לעשות מצווים היו לא כאשר סכנה למצב

כך: הרמב"ן קושיית את מיישב והרבי

של וכעסו הרמב"ם, שכתב כמו מיתה, חייבי היו שכם אנשי

ליעקב שנשקפה הסכנה בגלל היה לא בניו על אבינו יעקב

אלא ה'. כמצוות ענישתם את למנוע סיבה אינה זו כי ובניו,

הבטיחו (שהרי 'מרמה' בדרך נעשה שהדבר כך על היה הכעס

ובכך אחד") לעם והיינו אתכם "וישבנו עצמם שימולו שלאחר

אותי "עכרתם הכתוב: כלשון השם, חילול להיגרם היה יכול

הארץ" ביושב 151)להבאישני עמ' ה, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ב אדר ח' שישי יום לנכרי תורה לימוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Z äøBza ÷ñòL í"ekò©¤¨©©¨

.äúéî áiç©¨¦¨

א)בגמרא לא, מנת(שבת על להתגייר שרצה נכרי אודות מסופר

להתמנות הרוצה לו: אמר הלל, לפני הלך גדול. לכהן שימנוהו

הנאמר את וקרא ולמד הלך גינוניה, את ללמוד עליו לשררה

לכהן. להתמנות מכוונתו בו וחזר יומת" הקרב "והזר

המהרש"א שם)והקשה אגדות תור(חדושי עמו למדו איך לפני: ה

כאשר ותירץ: מיתה? חייב בתורה העוסק גוי והרי שנתגייר,

ללמדו. מותר להתגייר, כוונתו

ה'מאירי' כתב א)וכן נט, כאשר(סנהדרין רק הוא שהאיסור ,

לעומק לרדת חפץ לבו כי אלא לקיים מנת על שלא בתורה עוסק

וכל מותר, מצוותיה את לקיים כדי בה עוסק אם אך תורתנו,

יתגייר. בעיניו שלמה ימצאנה שאם מנת על כשלומד שכן

חיים' ז)וה'מחנה סי' הגויים(ח"א את ללמד אסור אם הקשה:

במדרש אמרו והרי ה' לעבודת לקרבם ישראל יוכלו איך תורה,

ב) כז, ליתרו,(שמו"ר שקרבתי הוא אני ואומר מתפאר שהקב"ה
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ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ּומאחה2הּקרע ׁשבעה, ועל3לאחר אביו על ׁשלׁשים. לאחר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָ

ׁש לאחר ׁשֹולל - והאּׁשהאּמֹו לעֹולם. מאחה ואינֹו לׁשים, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו מּיד, וׁשֹוללת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָקֹורעת

.4הּצניעּות ְִַ
לקרע·. חּיב ּכ אּמֹו, ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר

ּתֹורה ׁשּלּמדֹו רּבֹו הּנּׂשיא5על ועל ּדין6, ּבית אב ועל ועל7, , ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
הּׁשם ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור ּתֹורה8רב ספר ועל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל .9ׁשּנּׂשרף, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לּבֹו‚. את ׁשּמגּלה עד קֹורע הּקרעים אּלּו ואינֹו10ּכל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם לׁשללן11מאחה מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף .12, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּוללקטן סּלמֹות13למללן ּכמין ולעּׂשֹותם אּלא14, אסרּו ולא ; ְְְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻ

ּבלבד אלּכסנּדרי אֹו15ּבאחּוי הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכלּום עּׂשה לא - הּלקּוט אֹו מּתֹו16הּמלל קֹורע אבל ; ְְֲִֵַַַָָָָָֹ

ּבלבד האלּכסנּדרי הּכלי17האחּוי הפ אפּלּו 19ונעּׂשה18. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
יאחה לא - למּטה .20ּׂשפתֹו ְְְֶַַָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאח אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח להֹודיע צרי .21ההּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר:‰. אביו? על ׁשּקֹורע ּכדר רּבֹו על ׁשּקֹורע ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומּנין
עֹוד, ראהּו ולא ּופרׁשיו, יּׂשראל רכב אבי אבי מצעק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוהּוא

קרעים לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו ׁשחּיב22וּיחזק מּכאן, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשפה .23להבּדיל ְְִַַָָ

.Âׁשמּועה ועל ּדין ּבית אב ועל הּנּׂשיא על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין
ּבבגדיו ּדוד וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו ויבּכּו וּיסּפדּו אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם,
אב זה - ּבנֹו יהֹונתן ועל נּׂשיא, זה - ׁשאּול על הערב, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
זֹו - ּבחרב נפלּו ּכי יּׂשראל ּבית ועל יי עם ועל ּדין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

רעה .24ׁשמּועה ְָָָ
.Êאליקים וּיבא ׁשּנאמר: הּׁשם? ּברּכת על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומּנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבו,1) על הקריעה אותם. מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר יהודהמתי ערי חורבן על הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
זה חכמים תלמידי קריעת קרובו. שאינו פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים

שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם. שווים שהם למרות זה מעשה2)על ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
ו משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם). (הערוך הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה - שלל אומן.

וצבור. מונח ואינו הנה, ואחת הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון להלן3)מפרש: וראה ומתוקנת, שווה תפירה תופר
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור" "ועת אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג ב.4)הלכה כב, קטן מועד

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה שאין פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש כבודה", "מפני שם: הגמרא ולשון
שהוא5) כשם עליו וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד לא אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על

ט). הלכה ה, פרק תורה תלמוד הלכות רבינו (לשון וכו' המתים" כל על הישיבה,6)קורע ראש כן גם ונקרא הסנהדרין ראש
כה. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות לעיל הגדול7)ראה לנשיא, המשנה זהו

שם. סנהדרין בהלכות כמבואר סנהדרין, ז.8)שבשבעים הלכה להלן ראה שמים, שם הלכה9)גידוף להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה וכל הלכה10)י. ח, פרק לעיל ראה בלבד, טפח אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד

ממשמע11)בֿג. - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר א, כו, שם
שיקרע רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים ועומדים שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם, שנאמר:
משנה). (כסף לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת אבל לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד

רחבה.12) שלוש13)תפירה או שתיים שם ותוחב ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע ראשי שני אוחז - מלל
שם). לאלפסי (רש"י פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על ראשו הקרע כל אוגד - לקט הסולם,14)תפירות; כמעלות

לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק, לתפירה תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק, תפירות שתי שתופר
למטה,15)(שם). ובולטת למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן למטה. ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה

ש סימן דעה יורה (טור אריגה כעין ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי אמרו:ואיחוי ז הלכה ג, פרק קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? ועומד.16)"איזה כקרוע זה והרי שלם, זה תיבת17)שאין תימן יד ובכתב ב. כו, קטן מועד

אינה. ונעשית.19)הבגד.18)"בלבד" תימן: יד אלעזר.20)בכתב בן שמעון רבי וכדעת בגד21)שם, לו מכרו ואם שם.
סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור וכן מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח אסור הודיעוהו, ולא סתם, קרוע

ט). פרק שמחות מסכת פי על כו,22)יט קטן (מועד כמת אצלו הוא הרי עוד" ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
שפת23)א). להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה בניגוד לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית פתיחת את

ב. הלכה ח, פרק לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא כל24)הבגד, על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
קטן (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין, הפסיק על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו כולן, הצרות
רוב נקבץ אם שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב נהרג אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

השכינה! כנפי תחת גויים לקרב שראוי הרי

לימוד היינו בתורה, ה'עסק' על רק הוא שהאיסור וחידש,

לנו צוה "תורה נאמר כי בהם, נדרשת שהתורה במידות הפלפול

כגוזלה הוא בלימודו ולכן להם, ולא לנו – מורשה" משה

א)מישראל נט, בלבד,(סנהדרין לישראל ניתן הפלפול חלק ורק .

חז"ל שדרשו א)כפי לח, משה"(נדרים לנו צוה "תורה מהפסוק

ומסרו עין טובת בו נהג והוא רבינו למשה נמסר שהפלפול

גזל. בכך אין דבר מחדש ואינו לומד כאשר אך לישראל,

אך שבעלֿפה, בתורה שייך 'עוסק' שהלשון שכתבו ויש

כך ועל 'לימוד' לשון אלא 'עסק' לשון נופל אין שבכתב בתורה

במדרש שנאמר כפי האיסור, נאמר שהקב"המקומות)(בכמהלא

ולשון אומה לכל התורה את יעלהגילה ד)(יהודה או"ח .ח"א

אבן' א)וה'טורי יג, ללמוד(חגיגה לנכרי אסור אם – הקשה

על לנכרים השיבו שחז"ל מקומות בכמה מצינו למה תורה,

בתו מדיןשאלותיהם הוא האיסור וטעם מאחר כי וחידש רה?

מלמדו כשישראל אך מעצמו, כשלומד אלא שייך זה אין גזל

בו. להשתמש לזולתו מרשה שבעליו ממון כמו איסור, אין

ה'תשע"ב אדר ט' קודש שבת לאגדה הלכה בין

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰¯ éðéña äLîì Bì eðzpL úBåönä ìk̈©¦§¤¦§§Ÿ¤§¦©
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.'ät ìòaL¤§©¤

עיקר הם ההלכות וטעמי שפירושי הרמב"ם מדברי מבואר

תלמוד בהלכות הלכה לבאר יש זה פי ועל פה'. שבעל 'תורה

הזקן. לרבנו תורה

לשונו ה"א)וזה :(פ"ג

כל ולזכור ללמוד שיוכל יפה, זכרונו וכח שדעתו מי "כל

שילמד עד אשה ישא לא זה הרי כולה, פה שבעל התורה

בדרך בטעמיהן ההלכות כל שהן כולה, פה שבעל תורה תחילה

ודקדוקיהן בתנאיהן מצוות התרי"ג כל פירוש שהן קצרה,

אשה ישא שאם אשה... ישא כך ואחר סופרים, ודקדוקי

ההלכות כל ולזכור בתורה... לעסוק יוכל לא תחילה...

פה". שבעל תורה ועיקר מצוות התרי"ג פירוש שהן בטעמיהן,

בטעמיהן ההלכות את שרק משמע כאן הזקן אדמו"ר ומדברי

אשה שישא לפני ללמוד יפה") זכרונו וכח ("שדעתו אדם חייב

זה. בחיוב כלול אינו חז"ל אגדות לימוד אבל

לתמוה: ויש

ס"ד)לעיל התורה(פ"א "כל לדעת שהחיוב אדה"ז כתב

שהסמיכום חכמים "דברי לימוד גם כולל פה" ושבעל שבכתב

לימוד את השמיט ומדוע ההגדות", שהן הפסוקים, מדרש על

הנישואין? לפני הלימוד מחובת חז"ל אגדות

תורה של פירושה רק מובן: הדבר הרמב"ם דברי לפי אך

תורה הנקראת "היא – המצוות תרי"ג של פירושן היינו שבכתב,

נכללות הן שגם אף הרי שבתורה, האגדות ואילו פה", שבעל

ולכן, פה". שבעל תורה "עיקר בכלל אינן פה, שבעל בתורה

מצות כי הנישואין, לפני להיות מוכרח אינו האגדות לימוד

נדחי אינה ורביה ידיעתפריה מפני נדחית שהיא כמו מפניה ת

פה". שבעל תורה "עיקר

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר כלפני איזה שנים העתיקו לאה"ק ת"ו ואין לו מנוחת הנפש בקשר 

ע"ז שבמקומם לפנים נמצאת אשה שהכירה זה כמה שנים, ומרגיש עצמו עזוב וכו' ושואל דעתי בזה.

במדינות  הם  נמצאים  אשר  פרטית,  בהשגחה  אחד  כל  על  המשגיח  יתברך  להשם  להודות  עליו 

רחוקות זו מזו, שזהו סוף סוף יוסיף מנוחת הנפש ובריאות, ובברכות השי"ת בכלל הן לה והן לו, כי הרי 

נותן התורה ומצוה המצוה הוא בורא עולם ומנהיגו, ומקור כל הברכות וכל הנהגה שאינה מתאימה לרצונו, 

הרי עומדת בסתירה לקבלת ברכותיו בכל המצטרך, ואף שלפעמים אין רואים זה בעיני בשר, אין זה אלא 

לפי שעה, כיון שהקב"ה רוצה לנסות את האדם, אם מבין ויתנהג כפי רצונו ויעמוד בנסיון, אבל סוף סוף 

ברור שהנהגה בלתי רצוי' מקלקלת לברכה וכו' ואם באמת דורש טובתה של האשה האמורה, ובטח דורש 

גם טובתו הוא, הנה כאמור צריך להודות להשי"ת על רחוק המקום ביניהם, ולחיות בשלום ובמנוחת הנפש 

ובטוב לבב עם כאו"א ממשפחתו ובני ביתם שי'...

מהנכון אשר בכל יום חול קודם לבישת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ּומאחה2הּקרע ׁשבעה, ועל3לאחר אביו על ׁשלׁשים. לאחר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָ

ׁש לאחר ׁשֹולל - והאּׁשהאּמֹו לעֹולם. מאחה ואינֹו לׁשים, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו מּיד, וׁשֹוללת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָקֹורעת

.4הּצניעּות ְִַ
לקרע·. חּיב ּכ אּמֹו, ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר

ּתֹורה ׁשּלּמדֹו רּבֹו הּנּׂשיא5על ועל ּדין6, ּבית אב ועל ועל7, , ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
הּׁשם ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור ּתֹורה8רב ספר ועל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל .9ׁשּנּׂשרף, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לּבֹו‚. את ׁשּמגּלה עד קֹורע הּקרעים אּלּו ואינֹו10ּכל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לעֹולם לׁשללן11מאחה מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף .12, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּוללקטן סּלמֹות13למללן ּכמין ולעּׂשֹותם אּלא14, אסרּו ולא ; ְְְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻ

ּבלבד אלּכסנּדרי אֹו15ּבאחּוי הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכלּום עּׂשה לא - הּלקּוט אֹו מּתֹו16הּמלל קֹורע אבל ; ְְֲִֵַַַָָָָָֹ

ּבלבד האלּכסנּדרי הּכלי17האחּוי הפ אפּלּו 19ונעּׂשה18. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
יאחה לא - למּטה .20ּׂשפתֹו ְְְֶַַָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאח אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח להֹודיע צרי .21ההּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר:‰. אביו? על ׁשּקֹורע ּכדר רּבֹו על ׁשּקֹורע ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומּנין
עֹוד, ראהּו ולא ּופרׁשיו, יּׂשראל רכב אבי אבי מצעק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוהּוא

קרעים לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו ׁשחּיב22וּיחזק מּכאן, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשפה .23להבּדיל ְְִַַָָ

.Âׁשמּועה ועל ּדין ּבית אב ועל הּנּׂשיא על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין
ּבבגדיו ּדוד וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו ויבּכּו וּיסּפדּו אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם,
אב זה - ּבנֹו יהֹונתן ועל נּׂשיא, זה - ׁשאּול על הערב, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
זֹו - ּבחרב נפלּו ּכי יּׂשראל ּבית ועל יי עם ועל ּדין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

רעה .24ׁשמּועה ְָָָ
.Êאליקים וּיבא ׁשּנאמר: הּׁשם? ּברּכת על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומּנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבו,1) על הקריעה אותם. מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר יהודהמתי ערי חורבן על הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
זה חכמים תלמידי קריעת קרובו. שאינו פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים

שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם. שווים שהם למרות זה מעשה2)על ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
ו משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם). (הערוך הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה - שלל אומן.

וצבור. מונח ואינו הנה, ואחת הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון להלן3)מפרש: וראה ומתוקנת, שווה תפירה תופר
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור" "ועת אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג ב.4)הלכה כב, קטן מועד

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה שאין פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש כבודה", "מפני שם: הגמרא ולשון
שהוא5) כשם עליו וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד לא אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על

ט). הלכה ה, פרק תורה תלמוד הלכות רבינו (לשון וכו' המתים" כל על הישיבה,6)קורע ראש כן גם ונקרא הסנהדרין ראש
כה. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות לעיל הגדול7)ראה לנשיא, המשנה זהו

שם. סנהדרין בהלכות כמבואר סנהדרין, ז.8)שבשבעים הלכה להלן ראה שמים, שם הלכה9)גידוף להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה וכל הלכה10)י. ח, פרק לעיל ראה בלבד, טפח אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד

ממשמע11)בֿג. - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר א, כו, שם
שיקרע רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים ועומדים שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם, שנאמר:
משנה). (כסף לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת אבל לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד

רחבה.12) שלוש13)תפירה או שתיים שם ותוחב ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע ראשי שני אוחז - מלל
שם). לאלפסי (רש"י פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על ראשו הקרע כל אוגד - לקט הסולם,14)תפירות; כמעלות

לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק, לתפירה תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק, תפירות שתי שתופר
למטה,15)(שם). ובולטת למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן למטה. ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה

ש סימן דעה יורה (טור אריגה כעין ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי אמרו:ואיחוי ז הלכה ג, פרק קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? ועומד.16)"איזה כקרוע זה והרי שלם, זה תיבת17)שאין תימן יד ובכתב ב. כו, קטן מועד

אינה. ונעשית.19)הבגד.18)"בלבד" תימן: יד אלעזר.20)בכתב בן שמעון רבי וכדעת בגד21)שם, לו מכרו ואם שם.
סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור וכן מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח אסור הודיעוהו, ולא סתם, קרוע

ט). פרק שמחות מסכת פי על כו,22)יט קטן (מועד כמת אצלו הוא הרי עוד" ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
שפת23)א). להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה בניגוד לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית פתיחת את

ב. הלכה ח, פרק לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא כל24)הבגד, על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
קטן (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין, הפסיק על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו כולן, הצרות
רוב נקבץ אם שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב נהרג אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).



`laע zekld - xc` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסף ּבן ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
בגדים קרּועי חזקּיהּו אל ואחד25הּמזּכיר הּׁשֹומע אחד . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לקרע חּיבין ׁשֹומע מּפי .26הּׁשֹומע ְִִִִֵֵַַַַַָֹ
.Áּדין ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ׁשּכבר27והעדים , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .28קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ëויהי ׁשּנאמר: ׁשּנּׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

ּכל ּתם עד וגֹומר, וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹּכקרֹוא
האח על אׁשר האׁש על את29הּמגּלה קרעּו ולא פחדּו ולא , ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

חּיבין ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל עבדיו. וכל הּמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבגדיהם
ּבזרֹוע ׁשּנּׂשרף ּתֹורה ספר על אּלא ׁשהיה30לקרע ּכּמעּׂשה ,31. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגויל על אחת קריעֹות: ׁשּתי לקרע הּכתב.32וחּיב על ואחת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָֹ

הּדברים ואת הּמגּלה את הּמל ּׂשרף אחרי .33ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
.Èהּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים ועל יהּודה ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּנין

ּומּׁשמרֹון ּומּׁשילה מּׁשכם אנׁשים וּיבאּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשחרבּו?
זקן מגּלחי איׁש בגדים34ׁשמנים .35ּוקרעי ְְְְְִִִֵֵָָָֹֻֻ

.‡Èעל אף נׁשמתֹו, יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכל
לקרע חּיב - קרֹובֹו ׁשאינֹו ּכׁשר36ּפי אדם וכן .37- ׁשּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עליו לקרע חּיבין וקֹורעין38הּכל חכם. ׁשאינֹו ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
האבלים ּכׁשאר חכם39טפח אבל קרֹוביו40. הּכל - ,41ׁשּמת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמגּלין עד עליו קֹורעין לּבםוהּכל מּימין42את וחֹולצין ,43. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ׁשבעה ּכל ּבטל חכם אֹותֹו ׁשל מדרׁשֹו נהגּו44ּובית ּוכבר . ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָ

על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום ּבכל חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתלמידי
חברֹו את מלּמד מהם אחד ואין ׁשוין ׁשהן .45ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Èּפניהן ׁשהחזירּו ּכיון ׁשּמת, החכם על הּקֹורעים ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשֹוללין הּמּטה -46מאחֹורי החכם על ׁשהּקֹורע לי, ויראה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

למחר רּבֹו47מאחה ׁשאפּלּו עליו48; מתאּבל אין - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמּועה יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יֹום וכן49אּלא . ְְְִִֵֶֶַָָָָ

למחר ׁשֹולל - ּבֹו וכּיֹוצא הּנּׂשיא על ׁשהּקֹורע לי, ,50יראה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לעֹולם. עליהם מאחה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָאף

.‚Èאּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם
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לו, סעיף שמ סימן דעה ביורה וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו האוייב לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור
שם). דעה (יורה בשבי הלכו אם הדין באמרו:25)והוא אשור מלך סנחריב של שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על

לה). (שם מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו אשר הארצות אלהי בכל "ויהי26)"מי א) יט, (שם כתוב שכן
פרק זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו" את ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו המלך כשמוע
שרבשקה מפני אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי מפי השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל המגדף.27)היה ברכת בגדיו"מפי28)על את "ויקרע אומר: הכתוב וכן (שם). המגדף
ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה קרעו. לא והם קרע, חזקיה יהויקים29)- המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד

ושרפן שבה אזכרות כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש... צריה "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו, בן
חילול30)באש. כאן שאין תורה, ספר ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם, חילול כאן שיש ובזדון, בכוח
שנשרפה,31)השם. הכתובים, מן או הנביאים, מן אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא יהויקים. שריפת ידי על

נו). קטן סעיף (ש"ך לקרוע חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם דעה (יורה לקרוע את32)חייב המקיף הקלף
שם.33)הכתב. קטן וגילחו34)מועד בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית, בחורבן ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
סד,35)זקנם. (ישעיה וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים ראה רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו' ותפארתנו קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית "למה36)ט); שם. קטן מועד
דומה נר,זה נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר כי שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב שנשרף תורה לספר

בישראל ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה הניטלת ישראל נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם. נשמת ה' נר ככתוב:
מומר מעל חוץ רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה המצוות מכל אחת על עובר או זרה, שום37)לעבודה על ולא עבירה, שום על חשוד שאינו
ו). סעיף שם דעה היורה (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו ואין מצוה יציאת38)ביטול במעמד שלא אפילו

שם.39)נשמתו. קטן ב).40)מועד כב, שם (רש"י הוראה ממנו שמבקשים העיר על קריעה42)כקרוביו.41)ממונה כדין
טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" ל"אדם בניגוד ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו לעיל43)על המפורשת כתף חליצת

שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן המבואר דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו, חולץ בדין: שם רבינו ביאר ולא שם,
- ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן מכאן הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ רצה שאם הבן, ברצון תלוי

(רדב"ז). אין44)חולץ ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא מדרשו, בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים שניים שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים מציעא45)תלמידיו בבא

חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה למדים וכולם לזה, זה ומפרקים ומקשים יחד, המדרש בבית יושבים שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג,
פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה לעיל מפורש מובהק, רבו הן:
כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא חכם המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע שאינו ט הלכה ה,

(רדב"ז). מנהג מחמת אלא קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי א.46)לפנינו. כה, קטן ולדעת47)מועד
התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות לו מותר הרמב"ן

יום. באותו לאחות ולא לשלול, מובהק.48)אלא דיני49)רבו ושאר נעל בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם
שהוא נראה מובהק, שאינו רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות.
עליו לקרוע חייב תורה שלימדו כיוון ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול שהתלמיד פי על ואף שמת" כ"חכם

רבינו). בדעת (רדב"ז למחר וכן50)ומאחה א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה לאחר אלא שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד

la` zekld - xc` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכבֹודֹו וזהּו הסּפדֹו, ּומאחה51ּבׁשעת ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ
.52למחר ְָָ

.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבטלין53מּׂשמאל ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּבית54, ּובני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

הּיֹוׁשבין מקֹומן: את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת
ּבדרֹום יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבים ּבצפֹון, יׁשבּו .55ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ

.ÂËהּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנּׂשיא
ּומּכאן מדרׁשֹות56מּכאן ּבּתי ּובכל ּבית57, ּובני ּבטלים. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָ

ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת לבית ּבׁשּבת נכנסין ולא58הּכנסת . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדוים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ּכל59יטּילּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

.60הּיֹום ַ

עּׂשירי 1ּפרק ¤¤£¦¦
אּלא‡. ּבׁשּבת אבלּות ואין אבלּות. למנין עֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשּבת

הּמּטה ותׁשמיׁש הראׁש עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּבדברים
ּבהן נֹוהג אינֹו - ׁשּבגלּוי ּדברים אבל ּבחּמין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּורחיצה
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלכל
- להחליף לֹו אין ואם אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחריו. הּקרע את ְֲֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה.
אֹותן וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת. ְֵַָָּבמֹוצאי
ּדברה‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן רגלים, ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשעה אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל ּבהן. נֹוהג אבלּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. גזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
עּׂשר ׁשּׁשה - הּפסח ּולאחר יֹום, ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים
הרי - החג ימי וׁשבעת ׁשבעה, גזרת ּבטלה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹום;
ׁשּׁשה אחריה מֹונה - עצרת קדם קבר אם וכן עּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
ועֹולה רגל היא הרי - אחד יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעּׂשר

ימים. ְְִִָָלׁשבעה
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה - הּסּכֹות חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻקבר

ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ׁשהרי ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָימים

ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק הראׁשֹון טֹוב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָיֹום
יֹום. ועּׂשרים אחד הרי - אחד רגל חג ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל

אֹו‰. הרגלים מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר
ׁשלׁשים. גזרת ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקדם
הּכּפּורים, יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומּתר
על ואם ּכלּום. לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמקצת
ׁשלׁשים הרגל קדם מתּו אפּלּו מתאּבל, הּוא אּמֹו ועל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאביו
חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיֹום

זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ְְְִִִֵֶַָָָָואין
.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל

ׁשבעה גזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
יֹום ׁשּיּכנס עד ּדבר ולעּׂשֹות ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבלבד.

הּׁשבעה, ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹובטֹוב. יֹום ּולאחר ְְְְְִִַַַַָָ
ּבכל ּבהן ואסּור הּמיתה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשלים

דברים. ְֲִִָָחמּׁשה
.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל

ׁשהרי הּמֹועד, ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים. גזרת מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבטלה
אחר מגּלח וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנּוס
ּבטלה ׁשהרי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצרת

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָגזרת
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל. אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלמנֹות
ׁשלׁשים. ּגזרֹות ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּיֹום

.Ëהּׁשבעה מֹונה - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות. נֹוהג ׁשאינֹו ּפי על אף האחרֹון, ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
אחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה - הּוא ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָהֹואיל
ּכמֹו הּקבּורה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד. ימים ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּׁשה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני, טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

ויֹום הֹואיל אבלּות. ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶאֹו
יּדחה - ּתֹורה ׁשל ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עּׂשה מּפני ּדבריהם ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּׂשה
ׁשּׁשניהן אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּטעם הן, ארֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למחר". לשלול יסא רב "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד בירושלמי כבודו51)אמרו "חכם א כה, קטן מועד
סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים אין שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו זה וכל בהספדו".

יד). קטן סעיף הקודמת.52)שמ בהלכה הלכה53)כמבואר לעיל (רדב"ז לבו את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
(רמב"ן).54)י"א). בהספדו להתעסק פנויים שיהיו כדי תורה, ב.55)מלימוד כב, קטן תימן57)שם.56)מועד יד ובכתב

מקום שבכל מדרשות בתי "כל יח: סעיף שדמ סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי וכל ר"מ: רומי בדפוס וכן
בטלים". אותו קוראים58)שמספידים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית אלא לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

שם). דעה ביורה וכן משנה (כסף האבל בבית מתפללים עיר אותה אנשי וכל הכנסת, בבית ומצטערים.59)בתורה כואבים
בשם60) כתב שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו וגירסת ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

וקהל התלמידים וסופדים דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית אותו מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו
וכו'. הקברות" לבית עד אותו סופדים המיטה וכשמוציאים האבילות.1)ישראל, למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

של שני טוב ביום האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות ביטול הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
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ּכבֹודֹו וזהּו הסּפדֹו, ּומאחה51ּבׁשעת ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ
.52למחר ְָָ

.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבטלין53מּׂשמאל ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּבית54, ּובני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

הּיֹוׁשבין מקֹומן: את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת
ּבדרֹום יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבים ּבצפֹון, יׁשבּו .55ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ

.ÂËהּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנּׂשיא
ּומּכאן מדרׁשֹות56מּכאן ּבּתי ּובכל ּבית57, ּובני ּבטלים. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָ

ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת לבית ּבׁשּבת נכנסין ולא58הּכנסת . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדוים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ּכל59יטּילּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

.60הּיֹום ַ

עּׂשירי 1ּפרק ¤¤£¦¦
אּלא‡. ּבׁשּבת אבלּות ואין אבלּות. למנין עֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשּבת

הּמּטה ותׁשמיׁש הראׁש עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּבדברים
ּבהן נֹוהג אינֹו - ׁשּבגלּוי ּדברים אבל ּבחּמין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּורחיצה
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלכל
- להחליף לֹו אין ואם אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחריו. הּקרע את ְֲֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה.
אֹותן וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת. ְֵַָָּבמֹוצאי
ּדברה‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן רגלים, ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשעה אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל ּבהן. נֹוהג אבלּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. גזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
עּׂשר ׁשּׁשה - הּפסח ּולאחר יֹום, ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים
הרי - החג ימי וׁשבעת ׁשבעה, גזרת ּבטלה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹום;
ׁשּׁשה אחריה מֹונה - עצרת קדם קבר אם וכן עּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
ועֹולה רגל היא הרי - אחד יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעּׂשר

ימים. ְְִִָָלׁשבעה
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה - הּסּכֹות חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻקבר

ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ׁשהרי ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָימים

ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק הראׁשֹון טֹוב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָיֹום
יֹום. ועּׂשרים אחד הרי - אחד רגל חג ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל

אֹו‰. הרגלים מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר
ׁשלׁשים. גזרת ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקדם
הּכּפּורים, יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומּתר
על ואם ּכלּום. לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמקצת
ׁשלׁשים הרגל קדם מתּו אפּלּו מתאּבל, הּוא אּמֹו ועל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאביו
חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיֹום

זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ְְְִִִֵֶַָָָָואין
.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל

ׁשבעה גזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
יֹום ׁשּיּכנס עד ּדבר ולעּׂשֹות ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבלבד.

הּׁשבעה, ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹובטֹוב. יֹום ּולאחר ְְְְְִִַַַַָָ
ּבכל ּבהן ואסּור הּמיתה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשלים

דברים. ְֲִִָָחמּׁשה
.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל

ׁשהרי הּמֹועד, ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים. גזרת מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבטלה
אחר מגּלח וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנּוס
ּבטלה ׁשהרי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצרת

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָגזרת
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל. אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלמנֹות
ׁשלׁשים. ּגזרֹות ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּיֹום

.Ëהּׁשבעה מֹונה - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות. נֹוהג ׁשאינֹו ּפי על אף האחרֹון, ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
אחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה - הּוא ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָהֹואיל
ּכמֹו הּקבּורה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד. ימים ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּׁשה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני, טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

ויֹום הֹואיל אבלּות. ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶאֹו
יּדחה - ּתֹורה ׁשל ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עּׂשה מּפני ּדבריהם ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּׂשה
ׁשּׁשניהן אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּטעם הן, ארֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למחר". לשלול יסא רב "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד בירושלמי כבודו51)אמרו "חכם א כה, קטן מועד
סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים אין שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו זה וכל בהספדו".

יד). קטן סעיף הקודמת.52)שמ בהלכה הלכה53)כמבואר לעיל (רדב"ז לבו את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
(רמב"ן).54)י"א). בהספדו להתעסק פנויים שיהיו כדי תורה, ב.55)מלימוד כב, קטן תימן57)שם.56)מועד יד ובכתב

מקום שבכל מדרשות בתי "כל יח: סעיף שדמ סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי וכל ר"מ: רומי בדפוס וכן
בטלים". אותו קוראים58)שמספידים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית אלא לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

שם). דעה ביורה וכן משנה (כסף האבל בבית מתפללים עיר אותה אנשי וכל הכנסת, בבית ומצטערים.59)בתורה כואבים
בשם60) כתב שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו וגירסת ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

וקהל התלמידים וסופדים דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית אותו מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו
וכו'. הקברות" לבית עד אותו סופדים המיטה וכשמוציאים האבילות.1)ישראל, למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

של שני טוב ביום האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות ביטול הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
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עּׂשר אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּבּמֹועד‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם האבלים את ּומברין ּכתפֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחֹולץ
- ׁשני טֹוב ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶָֻּבחּלֹו

מברין. ולא חֹולצין ולא קֹורעין ְְְְְִִִֵַֹֹאין
ׁשחּיבין·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין

אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם על והחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
ׁשהּכל האבלים; את ׁשּמברין ּכדר הרחבה, לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּמֹועד

עליו. ֲִֵָָאבלים
על‚. אּלא מברין אין - ּבּמֹועד האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין

אבל ּבּמֹועד, אבלים ּברּכת אֹומרין ואין זקּופֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמּטֹות
הּמּטה את מּניחין ואין ּופֹוטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָעֹומדין
ּבהסּפד אסּור ׁשהּמֹועד ההסּפד; את להרגיל ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקטים אין וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּובתענית.
אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּובפּורים ּבחנּכה הּמת את ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהן. ְֲִֵֶַּופּורים
ּובראׁשי„. מטּפחֹות; לא אבל מעּנֹות - ּבּמֹועד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשים:

אין אבל ּומטּפחֹות. מעּנֹות - ּובפּורים ּובחנּכה ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָֻחדׁשים
ולא מעּנֹות לא - הּמת נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹמקֹוננֹות

ְְַמטּפחֹות.
אֹומרת‰. ׁשאחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? זהּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאי

ואּׁשה נהי, בנתיכם ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה. עֹונֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּלן
ׁשּמתּו; העם ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קיּנה. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרעּותּה
צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו סֹופדים - ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים, וראׁשי ּובפּורים ּבחנּכה ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָֹֻלֹומר
- נקּבר ּבפניו. אּלא אּלּו ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני.
אֹותֹו, וסֹופדין הּוא, ּכבפניו - ׁשמּועתֹו ויֹום ּבהסּפד. ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָאסּורין

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על ְִִֶַַָאף
.Â,לחג קדם יֹום ׁשלׁשים ׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא

הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ׁשאין ּדוים; והם החג יבֹוא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מת אם אבל יׁשן; ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשלׁשים
מעֹוררת. - לחג סמּו יֹום ׁשלׁשים ְְְִֶֶֶָָּבתֹו

.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי - החתנּות ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת
ימי ׁשבעת מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו הּמׁשּתה, ימי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה. ימי ְְִֵֵַַַָמאחר
.Áּכדי טבחֹו וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּדה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהכין

לא אם לּׂשמחה: ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיּכנסּו
ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבּׂשר מֹוכר - ּבּׂשר ּגּבי על מים ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָנתן
נתן ואם הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי
את מכניסין - למכרֹו אפׁשר אי ׁשהרי ּבּׂשר, ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמים
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ׁשּבצנעה ּבדברים נֹוהג הּימים אֹותן וכל אבלּות. ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת
ּבין יׁשנה ואׁשּתֹו האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכׁשּבת.

מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי מןהּנׁשים, ּתכׁשיטין מֹונעין ואין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּבּׂשר למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היּו יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּכּלה
ּתחּלה. אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּבּׂשר למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיּו
ּדברים ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
ׁשאם ּכּלה; ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּכׁשּמת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?
מת אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין - זֹו סעּדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיפסידּו
נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאביה
וינהגּו לחּפה ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשבעת

הּמׁשּתה. ימי ְְְִִֵֶַַׁשבעת

ה'תשע"ב אדר ד' שני יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הּוא‡. הּמת ּכבֹוד לּתן2ההסּפד הּיֹורׁשין את ּכֹופין לפיכ . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

והמקֹוננֹות מקֹוננים ׁשּלא3ּׂשכר צּוה ואם אֹותֹו. וסֹופדין ְְְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
אֹותֹו סֹופדין אין - אין4יסּפדּוהּו - יּקבר ׁשּלא צּוה אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֹ

ּתקּברּנּו קבֹור ּכי ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; .5ׁשֹומעין ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבעה. למניין עולה ואם לעורר1)גלויות, שלא חדשים. ובראשי ובפורים בחנוכה והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני
נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה חתן לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים המת, על אבל

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו ממקום1)ומת המת ארון ופינוי עצמות ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני
עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים הלווייה סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה בן והספד. אבל לעניין - למקום

הספד לעניין - ויקרם.2)ותנחומים.ושפחות החיים כבוד ותבואינה".3)ולא למקוננות "קראו טז) ט, (ירמיה הכתוב מלשון
ב).4) מו, (סנהדרין בכבודם לפגוע שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד היה אילו בגמרא5)אבל שמסופקים אלא

שומעים - לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות אותו ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם שם,
שלא ציווה אפילו ולפיכך ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא, בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו,
הלכות והשווה (שם), להחמיר בה הולכים נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים את לבזות לו, שומעים אין לקברו
אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים את כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה י"א, פרק ומתנה זכייה

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה י"ד פרק

la` zekld - xc` 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ימים·. מארי אינֹו - חכם ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל .6ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבחּייו לּקבר ראּוי - ּכׁשר אדם ּבהסּפד הּמתעּצל וכל7וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדמ ּכהּמֹוריד על ׁשמּור ּׂשכרֹו הרי - ּכׁשר אדם על עֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .8אצל ֵֶַָָ

חכם‚. ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין מׁשּנין9אין ואין . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
למּטה מּמּטה ּפתחים,10אֹותֹו דר אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין . ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

ּגּגֹות דר ׁשּיׁשלׁשלּוה לעּׂשֹות11לא מּתר - העם ּובׁשאר .12. ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
למת„. מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין מעמד13אין עֹוּׂשין ואין . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

מעּׂשרה ּבפחֹות ּבקרֹובים14ּומֹוׁשב אּלא עֹוּׂשין ואין ואין15. . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
ראׁשֹון ּביֹום אּלא ּובמקֹום16עֹוּׂשין הּקברֹות, ּובבית , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשאר17ׁשּנהגּו מעמידין ׁשּנהגּו? ּבמקֹום עֹוּׂשין ּכיצד . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ׁשאינן מׁשּפחה ּובני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּקרֹובים
ׁשבּו! יקרים ׁשבּו אֹומר: ּכ ואחר ּבהן. וכּיֹוצא קינֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּדברי
:ּכ ואחר יֹוׁשבין. ּכׁשהן אחרים ּדברים לפניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואֹומר
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהן ואֹומר עמדּו! יקרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֹעמדּו

ּפעמים ׁשבע .18עד ְִֶַַָ

ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוּׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
לנׁשים עֹוּׂשין מקֹום19ּכ ּבכל ּכאנׁשים הּנׁשים ּומסּפידין .20. ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

לעֹולם ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין גנאי21אבל ׁשּזה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קבּורתּה22לאּׁשה למיתתּה סמּו אּלא ,23. ְְִִֶָָָָָָָָ

.Âעצמֹות ונהי24המלּקט קינים עליהם אֹומרים אין -25, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אבלים ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת אֹומרים26ולא אבל . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹ
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח ּדברי ּכּבּוׁשים27עליהן .28ודברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

.Êׁשדרֹו אם למקֹום: מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו קּימת29המפּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבׁשּורה עליו עֹומדין אבלים30- ּברּכת עליו ואֹומרים , ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

אבלים ׁשהעבירּוהּו31ותנחּומי ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין , ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַ
חדׁש עּׂשר ׁשנים אין32לאחר - קּימת ׁשדרֹו אין ואם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמסּפידין
אבלים ּברּכת הן: ואּלּו אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַֹּברּכת

האבל ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים -33- אבלים ּתנחּומי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבׁשּורה .34ׁשאֹומרים ְְִֶָ

.Áּכל עליהן מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רש"י).6) השמים מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו על התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שם,7)שבת
שלא על להרגם" ההר עליהם שרגש מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע) (את אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר
והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא אם כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י). (שם כראוי הספידוהו
הוא: שם בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א בחייו להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו הוא
כשר". אדם של "בהספד שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת אחרי נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל

בנאדך".8) דמעתי שימה אתה, ספרת "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן סופרן "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
י,9) פרק תורה ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה גבי על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:

הת ספסל, גבי על לפניו הספר להניח אבל מיטתו, על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו וגדולהלכה חשוב לאדם גאון האי רב יר
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן דעה יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד אותו10)בתורה מוציאים אלא

שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן (מועד לצרכו שעשו הראשונה הדלת,11)במיטה מפתח רחבה המיטה הייתה אם כגון,
שם). קטן (מועד הפתח ומרחיבים הקיר במיטה12)שוברים כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו "חכם אלא: אמרו שלא

לשוב13)הראשונה". לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים, לנחם ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
הכתובים הבלים שבעה כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים מעט והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא (בבא הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל קהלת אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת

יספוד". לספדו והרוצה המת, את לבכות פעמים שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים אומר: ב כג, אנשים14)למגילה
ב). כג, המת.15)(מגילה לכבוד למעמדות באים מתאבלים שאינם המת המת.16)קרובי שם.17)לקבורת בתרא בבא

מביא18) שעו סימן דעה יורה ובטור אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה מעט, שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת
ממנו". בורחות שיושב שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים שבע לישב "וצריך גאון: שם.19)בשם בתרא בבא

בבית20) לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה וכן א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה זזא, בן של אמו כשמתה
ג.21)הכנסת". הלכה י"א, פרק לעיל ראה השנה, ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא ברחוב22)אפילו מתה מונחת להיות

הכל. ה"נמוקי23)לעיני ולשון קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ, (במדבר שנאמר א, כח, קטן מועד
האנשים". לפני לבושה בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות, לנשים הוא "שגנאי שם: למשנה הקבר,24)יוסף" מן

אחר. במקום ומספד.25)לקברן בכי הבאה.26)דברי בהלכה בסמוך ויעל27)מפורש שאול מוריד ומחייה, ממית שהוא
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה הלכה א, פרק קטן מועד ומכניעים28)(ירושלמי אדם של לבו את הכובשים מוסר, דברי

יצרו. אדם".29)את של "שדרו א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות א.30)מערכת הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,
זה31) הרי קיימת, ששדרתו כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש קיימת" "שלדו הנוסח: ששם אלא, א. כה, קטן מועד

משנה). (לחם הגוף בניין עיקר היא שהשדרה קיים" למיתתו,32)כ"שלדו חודש עשר שנים לאחר החכם את אפילו מספידים ואין
מחדש. ונקבר קיים ושלדו הואיל מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י, הלכה י"ג, פרק לקמן בברכת33)ראה
וכו כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק, שופט אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת והמטיב" רבינוה"טוב כדברי ,'

ומפרש הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א, פרק קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
אבלים "ברכת אמרו: ב ח, שבכתובות להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי וכן אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן
שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים היו אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים רש"י: ומפרש ברחבה"

אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים המיוגעים "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים, ירושלמי34)ברכת



עג la` zekld - xc` 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ימים·. מארי אינֹו - חכם ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל .6ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבחּייו לּקבר ראּוי - ּכׁשר אדם ּבהסּפד הּמתעּצל וכל7וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדמ ּכהּמֹוריד על ׁשמּור ּׂשכרֹו הרי - ּכׁשר אדם על עֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .8אצל ֵֶַָָ

חכם‚. ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין מׁשּנין9אין ואין . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
למּטה מּמּטה ּפתחים,10אֹותֹו דר אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין . ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

ּגּגֹות דר ׁשּיׁשלׁשלּוה לעּׂשֹות11לא מּתר - העם ּובׁשאר .12. ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
למת„. מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין מעמד13אין עֹוּׂשין ואין . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

מעּׂשרה ּבפחֹות ּבקרֹובים14ּומֹוׁשב אּלא עֹוּׂשין ואין ואין15. . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
ראׁשֹון ּביֹום אּלא ּובמקֹום16עֹוּׂשין הּקברֹות, ּובבית , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשאר17ׁשּנהגּו מעמידין ׁשּנהגּו? ּבמקֹום עֹוּׂשין ּכיצד . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ׁשאינן מׁשּפחה ּובני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּקרֹובים
ׁשבּו! יקרים ׁשבּו אֹומר: ּכ ואחר ּבהן. וכּיֹוצא קינֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּדברי
:ּכ ואחר יֹוׁשבין. ּכׁשהן אחרים ּדברים לפניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואֹומר
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהן ואֹומר עמדּו! יקרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֹעמדּו

ּפעמים ׁשבע .18עד ְִֶַַָ

ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוּׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
לנׁשים עֹוּׂשין מקֹום19ּכ ּבכל ּכאנׁשים הּנׁשים ּומסּפידין .20. ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

לעֹולם ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין גנאי21אבל ׁשּזה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קבּורתּה22לאּׁשה למיתתּה סמּו אּלא ,23. ְְִִֶָָָָָָָָ

.Âעצמֹות ונהי24המלּקט קינים עליהם אֹומרים אין -25, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אבלים ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת אֹומרים26ולא אבל . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹ
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח ּדברי ּכּבּוׁשים27עליהן .28ודברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

.Êׁשדרֹו אם למקֹום: מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו קּימת29המפּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבׁשּורה עליו עֹומדין אבלים30- ּברּכת עליו ואֹומרים , ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

אבלים ׁשהעבירּוהּו31ותנחּומי ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין , ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַ
חדׁש עּׂשר ׁשנים אין32לאחר - קּימת ׁשדרֹו אין ואם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמסּפידין
אבלים ּברּכת הן: ואּלּו אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַֹּברּכת

האבל ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים -33- אבלים ּתנחּומי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבׁשּורה .34ׁשאֹומרים ְְִֶָ

.Áּכל עליהן מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט
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(רש"י).6) השמים מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו על התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שם,7)שבת
שלא על להרגם" ההר עליהם שרגש מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע) (את אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר
והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא אם כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י). (שם כראוי הספידוהו
הוא: שם בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א בחייו להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו הוא
כשר". אדם של "בהספד שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת אחרי נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל

בנאדך".8) דמעתי שימה אתה, ספרת "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן סופרן "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
י,9) פרק תורה ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה גבי על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:

הת ספסל, גבי על לפניו הספר להניח אבל מיטתו, על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו וגדולהלכה חשוב לאדם גאון האי רב יר
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן דעה יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד אותו10)בתורה מוציאים אלא

שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן (מועד לצרכו שעשו הראשונה הדלת,11)במיטה מפתח רחבה המיטה הייתה אם כגון,
שם). קטן (מועד הפתח ומרחיבים הקיר במיטה12)שוברים כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו "חכם אלא: אמרו שלא

לשוב13)הראשונה". לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים, לנחם ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
הכתובים הבלים שבעה כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים מעט והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא (בבא הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל קהלת אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת

יספוד". לספדו והרוצה המת, את לבכות פעמים שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים אומר: ב כג, אנשים14)למגילה
ב). כג, המת.15)(מגילה לכבוד למעמדות באים מתאבלים שאינם המת המת.16)קרובי שם.17)לקבורת בתרא בבא

מביא18) שעו סימן דעה יורה ובטור אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה מעט, שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת
ממנו". בורחות שיושב שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים שבע לישב "וצריך גאון: שם.19)בשם בתרא בבא

בבית20) לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה וכן א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה זזא, בן של אמו כשמתה
ג.21)הכנסת". הלכה י"א, פרק לעיל ראה השנה, ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא ברחוב22)אפילו מתה מונחת להיות

הכל. ה"נמוקי23)לעיני ולשון קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ, (במדבר שנאמר א, כח, קטן מועד
האנשים". לפני לבושה בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות, לנשים הוא "שגנאי שם: למשנה הקבר,24)יוסף" מן

אחר. במקום ומספד.25)לקברן בכי הבאה.26)דברי בהלכה בסמוך ויעל27)מפורש שאול מוריד ומחייה, ממית שהוא
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה הלכה א, פרק קטן מועד ומכניעים28)(ירושלמי אדם של לבו את הכובשים מוסר, דברי

יצרו. אדם".29)את של "שדרו א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות א.30)מערכת הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,
זה31) הרי קיימת, ששדרתו כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש קיימת" "שלדו הנוסח: ששם אלא, א. כה, קטן מועד

משנה). (לחם הגוף בניין עיקר היא שהשדרה קיים" למיתתו,32)כ"שלדו חודש עשר שנים לאחר החכם את אפילו מספידים ואין
מחדש. ונקבר קיים ושלדו הואיל מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י, הלכה י"ג, פרק לקמן בברכת33)ראה
וכו כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק, שופט אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת והמטיב" רבינוה"טוב כדברי ,'

ומפרש הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א, פרק קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
אבלים "ברכת אמרו: ב ח, שבכתובות להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי וכן אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן
שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים היו אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים רש"י: ומפרש ברחבה"

אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים המיוגעים "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים, ירושלמי34)ברכת
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ּכּלֹו ּבסדינֹו.35הּיֹום לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין - ולערב ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
קינֹות עליהן אֹומרין .36ואין ְְֲִִֵֵֶ

.Ëראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
חמׁש ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ּובני37להסּפד? ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָ

נקבֹות. ואחד זכרים אחד ׁשׁש. ּבני - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָעׁשירים
.Èּבחיק יֹוצא - ׁשלׁשים ּכל ׁשּמת: ּבאּׁשה38ּתינֹוק ונקּבר , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

נׁשים, ּובׁשּתי אחד ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאחת
הּיחּוד עליו39מּפני אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּגמּורים40ּברּכת יֹום ׁשלׁשים ּבן .41 ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַ
ּבגלֹוסקמא יֹוצא ּבאגּפים42- הּנּטלת עליו43קטּנה ועֹומדין . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

אבלים ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ּבן44ּבׁשּורה, . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבמּטה. יֹוצא - חדׁש עּׂשר ְְִֵֵֶָָָֹׁשנים

.‡Èמצהיבין רּבים - ּבמּטה הּיֹוצא ׁשאינֹו45ּכל וכל עליו; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לרּבים הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין - ּבמּטה 46יֹוצא ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבֹו מתעּסקין רּבים רּבים47- אין - לרּבים נּכר ׁשאינֹו וכל ; ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
הּמּטה לפני לצאת נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיבין

לפני יֹוצאֹות לאחר48הּמּטה- יֹוצאֹות - הּמּטה לאחר ; ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
.49הּמּטה ִַָ

.·Èוהּׁשפחֹות עֹומדין50העבדים ואין אֹותן, מסּפידין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ותנחּומי אבלים ּברּכת עליהן אֹומרים ואין ּבׁשּורה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן
ועל ׁשֹורֹו על לֹו ׁשאֹומרין ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבלים;

חסרֹונ ימּלא הּמקֹום .51חמֹורֹו: ְְְֲֵֶַַָ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הּמת‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

המלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה ואין ׁשּורה. לפני ׁשּורה להן סביב עֹומדין הּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

הּמנין. מן אבלים ואין מעּׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין·. המנחמין וכל המנחמין, לּׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

הּׁשמים. מן ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאצל
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום וכל לביתֹו. האבל הֹול ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָואחר
ּבין חדׁשֹות ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאבלּות

ּבאּו. ֶָֹׁשּלא
על‚. אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ּבראׁש. מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאבל

לֹומר רּׁשאין ואין לארץ. אּתֹו וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
ּדבר ואין ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּפיו את האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
וּיען וגֹומר, ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח כן אחרי ּוכתיב: ּדבר; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאליו
רּׁשאין המנחמין אין ׁשּוב - ּבראׁשֹו ׁשּנענע וכיון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאליפז.

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹליׁשב
אדם„. ּבני עּׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

העם ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּכׁשרין
יֹום ּבכל - קבּועין עּׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהן. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹמתקּבצין

ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשבין העם מּׁשאר עּׂשרה מתקּבצין ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָויֹום
ּולכל‰. וחֹולה. מאבל חּוץ נּׂשיא, ּבפני לעמד חּיבין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּכל

ׁשּמׁשמע: וחֹולה. מאבל חּוץ 'ׁשב', לֹו אֹומר מּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹומד
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, ְְְְֵֵֵֵֶָיׁשב

.Âוכֹוסֹות קערֹות ּומדיחין האבל, ּבבית ּומרּבצין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמכּבדין
מביאין אין אבל הּנרֹות. את ּומדליקין ּוצלֹוחּיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָוקיתֹונֹות

הּבּׂשמים. את ולא הּמגמר את לא ְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשם
.Êּבכלי לא ּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן, וכּיֹוצא ׁשעם ּבכלי ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹכסף
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן; וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה; אּלא לבנה, ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עּׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹואחד:
יׁשּתּכר. ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלאחר

.Ëיֹוׁשבין אּלא האבל, ּבבית והּגדה ׁשמּועה אֹומרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד עומדים היו המת מקבורת כשחזרו שם. ח,35)פסחים קטן מועד
משנה (כסף באבל שאסור מה וכל וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג היום ואותו שם. התוספות וכפירוש א
הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא ולאו ירוחם). רבינו בשם

תג). סימן דעה יורה (טור אומרים36)באבל אין ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה לעיל רבינו זה הזכיר כבר
"בני37)קינות. אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה לו שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני

עניים". כבני - בארון.38)זקנים ולא הקברות, ושתיהן39)לבית קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו להתייחד שאסור
ונכנע, שבור שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין מחבירו בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות, נוחות
כדברי שם, מהם אחד של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם אסור הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל

שם. משנה ובכסף ח הלכה כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות ב.40)רבינו כד, קטן שלושים41)מועד יום אבל נפל, מחזקת יצא
ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא שלפניו כיום במצרים"42)עצמו בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

המקומות בכל הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא ונוסח בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
גלוסקמא. שם).43)בתלמוד: (רש"י כבוד דרך אנשים שני סימן44)בזרועות דעה ביורה הרמ"א ולדעת (שם). אדם כל כשאר

במיטה". שיצא חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין צידוק אומרים אין ד סעיף וסופדים.45)שדמ בצער שרויים
אותו.46) והכירו הבית, מן לצאת רגיל וללוותו.47)שהיה ואבל.48)לספדו צער בשעת עבירה להרהור לחוש ואין
ישראל,49) בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן - המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א. כ, סנהדרין

ואין המיטה, לאחר אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף שנט סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
ונאמן,51)הכנענים.50)לשנות". טוב איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר: יוסי "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות

לכשרים". הינחת מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, עורכים1)ונהנה כיצד עליו, להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר
לתספורת להספד, לבכי, באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל את מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו

la` zekld - xc` 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èזה הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכל

ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעּׂשיו ויפׁשּפׁש וידאג יפחד אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאכזרי.
ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג - ׁשּמת חבּורה מּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים ימים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשלׁשה
מּנחת היא] [ּכאּלּו - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צּוארֹו; על ְְְְִִִִַַַַַָָָֻלֹו
ּכ ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת [ּכאּלּו] - ואיל מּכאן זוית; לּבקרן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו. ויעֹור ויחזר עצמֹו, להכין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹזה

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל חלּו. ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהּכיתה

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
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

הּמתים. ועם החּיים עם חסד ּגמילּות ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האב בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש לדאוג החובה אבל. חיובי דבריהם1)ל.ולשאר של עשה מצוות בו מתבארת
ביקור זמני לדרכם. והלווייתם אורחים הכנסת מצוות ערך גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים, לנחם חולים, לבקר
קברות, מבתי הנאה איסור חוליהם. וביקור גויים אבילי ניחום לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול חולים.

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת מיטתו על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בניין
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אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èזה הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכל

ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעּׂשיו ויפׁשּפׁש וידאג יפחד אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאכזרי.
ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג - ׁשּמת חבּורה מּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים ימים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשלׁשה
מּנחת היא] [ּכאּלּו - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צּוארֹו; על ְְְְִִִִַַַַַָָָֻלֹו
ּכ ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת [ּכאּלּו] - ואיל מּכאן זוית; לּבקרן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו. ויעֹור ויחזר עצמֹו, להכין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹזה

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל חלּו. ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהּכיתה

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
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

הּמתים. ועם החּיים עם חסד ּגמילּות ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האב בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש לדאוג החובה אבל. חיובי דבריהם1)ל.ולשאר של עשה מצוות בו מתבארת
ביקור זמני לדרכם. והלווייתם אורחים הכנסת מצוות ערך גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים, לנחם חולים, לבקר
קברות, מבתי הנאה איסור חוליהם. וביקור גויים אבילי ניחום לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול חולים.

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת מיטתו על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בניין
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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
.Îזה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּ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,

ּבה נאסרּו לא - לתכרי הּמּוכנים ּכלים אבל נאה.ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
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 אדר ה' שלישי יום

lnE mikln zFkldmdizFng ¦§§¨¦¦§£¥¤
ּ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 ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹא)
ׁ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
ׁשּלא יג) תׁשלים". לא "ואם ּתׁשלים"; "ואם ְְְְִִִִֶַַַָֹֹּבּתֹורה:
יד) עליהם. ּכׁשּצרים ּבלבד ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלדרׁש
יד, להתקין טו) ּבּמצֹור. מאכל אילני להׁשחית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
יתד להתקין טז) ּבֹו. להּפנֹות הּמחנה ּבעלי בֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיצאּו
ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח יז) ּבֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹלחּפר
ּכרם, ונֹוטע ּבנין, ּובֹונה מארס, להיֹות יח) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמלחמה.
הּמלחמה. מן אֹותן ּומחזירין תמימה, ׁשנה ּבקנינם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּׂשמחים
לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, לכל עליהם יעבר ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיט)
ולחזר לערץ ׁשּלא כ) להם. ודֹומה הּגדּוד ּולצרכי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהעיר
ׁשּלא כב) יפתּֿתאר. ּדין כא) הּמלחמה. ּבׁשעת ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹלאחֹור
אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא כג) יפתּֿתאר. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתּמכר

ְֲִֶָׁשּנבעלה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לארץ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יּׂשראל נצטּוּו מצֹות :2ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

"מל עלי ּתּׂשים "ּׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ,3למּנֹות ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית

ּביתֿהּבחירה4עמלק" ולבנֹות תדרׁשּו5, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּׁשּמה" .6ּובאת ָָָָ
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דוד1) בית מלכי זכויות בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים הם מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש
עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל והמינויים השררות שכל ישראל. בסנהדרין2)למלכי וכן י יב, לדברים ספרי

ב. מלך".3)כ, עליך תשים שום בה... וישבת וירישתה הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם לאחר וגם4)וזה
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך... מכל לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם לאחר היא זו

שם".5) שמו את לשום אלוקיכם... ה' יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, הלכה6)בית א פרק הבחירה בית ובהלכות
מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות שעיקר הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות "שנאמר אחר: פסוק רבינו מביא א

mdizenglne mikln zekld - xc` 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
עמלק" את והּכיתה ל עּתה ...למל והכרתת7למׁשח . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזרע
הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמל

וגֹו'" ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, נתן מאחר8אל . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה מל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהקמת

מּׁשמּואל מל ּבתרעמת9ּכׁשּׁשאלּו ׁשּׁשאלּו לפי ולא10? , ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל‚. ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאין

זקנים נביא11ׁשבעים רּבנּו12ועלּֿפי מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע ,13 ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּ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

הּוא" אחי לא אׁשר נכרי אּלא14איׁש ּבלבד, למלכּות ולא . ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ
אֹו חמּׁשים ּׂשר לא ּׂשרֿצבא, לא ׁשּביּׂשראל: ּׂשררּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמתֿהּמים על ממּנה אפּלּו עּׂשרה, מּמּנה15ּׂשר ׁשּמחּלק ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
אּלא16לּׂשדֹות יהא ׁשּלא נּׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי ואין ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל - "מל עלי ּתּׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,
אחי מּקרב אּלא יהּו לא מּׂשים ׁשאּתה .17מּׂשימֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.‰- "מל עלי" ׁשּנאמר: ּבּמלכּות, אּׁשה מעמידין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין
מלּכה ּבהם18ולא ממּנים אין ׁשּביּׂשראל מּׂשימֹות ּכל וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

איׁש .19אּלא ִֶָ
.Âקּצב לא - ּגדֹול כהן ולא מל מעמידין סּפר,20ואין ולא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

בּורסי ולא בּלן, הֹואיל21ולא אּלא ּפסּולין, ׁשהן מּפני לא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבהן מזלזלין העם נקּלה, ּומּׁשּיעּׂשה22ואּמנּותן לעֹולם. ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

נפסל - אחד יֹום מאּלּו .23ּבמלאכה ְְִִֵֵֶָָָָ
.Êהּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין ,הּמל ,24ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד, שבמדבר למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא כדי אולם הנ"ל,
בזה, לגלות שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב), ב,
ספר והשווה עולמים, קדושת שקדושתו שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן גם הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי:

האזל). (אבן כ עשה בעמלק"7)המצוות לה' מלחמה יה כס על יד "כי טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג) כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם, מלך שמינוי מכאן -

פי על אף - הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה, היותר ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה נקט
ב, פרק ומוספין תמידין ובהלכות ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד

וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות רבינו מביא שם שגם ב, שם.8)הלכה ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא ראה
שם:10) אמרו וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו, ומפרש תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם: סנהדרין

ככל אנחנו גם והיינו כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו, מלך לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו לעיל11)הגויים מבואר וכן זקנים". ע"א של דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי

אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה, רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו א, ה, פרק סנהדרין הלכות
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות כזה, מינוי פי12)צריך על ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי

ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים העמידו ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
שמואל. פי על ודוד שאול רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים נביא.13)העמידו התוספות14)שהיה ולדעת ב מה, יבמות

י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וראה אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל, אביו אם א קב, שם
רחבעם הוכשר - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו יא נעמההלכה הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן

ובנודע העמונית". ונעמה המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
אלא יהיה לא מינויו שראשית ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה
בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות מלך, בבן אבל אחיך, מקרב

רחבעם. מלכות של כשרותה על לפקפק מקום אין ולפיכך מישראל, אמו כשאין מים.15)אפילו להעברת המשותפת16)תעלה
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו איש ישקה שלא עליה וממונה רבים, הלכה17)לאנשים ד, פרק שם ובירושלמי שם.

תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה וגבאי הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך עליך תשים "שום אמרו: ה
במה רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין מן אלא יהא לא עליך שתמנהו כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב לומר:
מעמידים אין ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
ישראל של שונאיהם נתחייבו ולפיכך שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר משום והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך

ב. מא, בסוטה כמבואר אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו כלייה, "סגיֿנהור"] פרשת18)[=בלשון ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה אמרו: א מט, ובברכות קנז. אות הושוו19)שופטים המשימות שכל כיוון

הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב שוחר ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו גרים, קהל לעניין למלכות,
להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים ישראל את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין מנהיגתו. שהאשה

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על היה שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי בכתב20)הדינים.
א). פב, לקידושין (רש"י הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע. לא כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד

עורות.21) (כסף22)מעבד קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין ברייתא
שררה בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם מעמידים אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו דבי ובתנא משנה).

מלך). (קרית שמספרים23)לרבים הבחורים, כדרך שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות דרך באלו כשעסק זה וכל
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את "ועשית24)זה כה) ל, (שמות ככתוב משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
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ה'·. ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קדם מל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּנּוי
עמלק" את והּכיתה ל עּתה ...למל והכרתת7למׁשח . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׁשב ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזרע
הּמל וּיאמר איביו. מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמל

וגֹו'" ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי הּנביא, נתן מאחר8אל . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ּלא לּמה - מצוה מל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהקמת

מּׁשמּואל מל ּבתרעמת9ּכׁשּׁשאלּו ׁשּׁשאלּו לפי ולא10? , ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל‚. ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאין

זקנים נביא11ׁשבעים רּבנּו12ועלּֿפי מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע ,13 ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּ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

הּוא" אחי לא אׁשר נכרי אּלא14איׁש ּבלבד, למלכּות ולא . ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ
אֹו חמּׁשים ּׂשר לא ּׂשרֿצבא, לא ׁשּביּׂשראל: ּׂשררּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמתֿהּמים על ממּנה אפּלּו עּׂשרה, מּמּנה15ּׂשר ׁשּמחּלק ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
אּלא16לּׂשדֹות יהא ׁשּלא נּׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי ואין ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל - "מל עלי ּתּׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,
אחי מּקרב אּלא יהּו לא מּׂשים ׁשאּתה .17מּׂשימֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.‰- "מל עלי" ׁשּנאמר: ּבּמלכּות, אּׁשה מעמידין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין
מלּכה ּבהם18ולא ממּנים אין ׁשּביּׂשראל מּׂשימֹות ּכל וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

איׁש .19אּלא ִֶָ
.Âקּצב לא - ּגדֹול כהן ולא מל מעמידין סּפר,20ואין ולא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

בּורסי ולא בּלן, הֹואיל21ולא אּלא ּפסּולין, ׁשהן מּפני לא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבהן מזלזלין העם נקּלה, ּומּׁשּיעּׂשה22ואּמנּותן לעֹולם. ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

נפסל - אחד יֹום מאּלּו .23ּבמלאכה ְְִִֵֵֶָָָָ
.Êהּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין ,הּמל ,24ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד, שבמדבר למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא כדי אולם הנ"ל,
בזה, לגלות שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב), ב,
ספר והשווה עולמים, קדושת שקדושתו שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן גם הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי:

האזל). (אבן כ עשה בעמלק"7)המצוות לה' מלחמה יה כס על יד "כי טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג) כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם, מלך שמינוי מכאן -

פי על אף - הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה, היותר ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה נקט
ב, פרק ומוספין תמידין ובהלכות ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד

וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות רבינו מביא שם שגם ב, שם.8)הלכה ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא ראה
שם:10) אמרו וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו, ומפרש תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם: סנהדרין

ככל אנחנו גם והיינו כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו, מלך לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו לעיל11)הגויים מבואר וכן זקנים". ע"א של דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי

אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה, רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו א, ה, פרק סנהדרין הלכות
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות כזה, מינוי פי12)צריך על ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי

ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים העמידו ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
שמואל. פי על ודוד שאול רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים נביא.13)העמידו התוספות14)שהיה ולדעת ב מה, יבמות

י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וראה אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל, אביו אם א קב, שם
רחבעם הוכשר - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו יא נעמההלכה הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן

ובנודע העמונית". ונעמה המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
אלא יהיה לא מינויו שראשית ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה
בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות מלך, בבן אבל אחיך, מקרב

רחבעם. מלכות של כשרותה על לפקפק מקום אין ולפיכך מישראל, אמו כשאין מים.15)אפילו להעברת המשותפת16)תעלה
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו איש ישקה שלא עליה וממונה רבים, הלכה17)לאנשים ד, פרק שם ובירושלמי שם.

תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה וגבאי הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך עליך תשים "שום אמרו: ה
במה רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין מן אלא יהא לא עליך שתמנהו כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב לומר:
מעמידים אין ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
ישראל של שונאיהם נתחייבו ולפיכך שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר משום והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך

ב. מא, בסוטה כמבואר אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו כלייה, "סגיֿנהור"] פרשת18)[=בלשון ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה אמרו: א מט, ובברכות קנז. אות הושוו19)שופטים המשימות שכל כיוון

הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב שוחר ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו גרים, קהל לעניין למלכות,
להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים ישראל את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין מנהיגתו. שהאשה

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על היה שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי בכתב20)הדינים.
א). פב, לקידושין (רש"י הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע. לא כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד

עורות.21) (כסף22)מעבד קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין ברייתא
שררה בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם מעמידים אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו דבי ובתנא משנה).

מלך). (קרית שמספרים23)לרבים הבחורים, כדרך שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות דרך באלו כשעסק זה וכל
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את "ועשית24)זה כה) ל, (שמות ככתוב משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
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ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו25וּיּׁשקהּו" לֹו זֹוכה זה הרי ,הּמל ׁשּמֹוׁשחין ּומאחר . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ימים יארי "למען ׁשּנאמר: ירּׁשה, ׁשהּמלכּות עֹולם; ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
- קטן ּבן הּניח יּׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשּיגּדיל עד הּמלּוכה לֹו יהֹוידע26מׁשּמרין ׁשעּׂשה ּכמֹו , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבנחלה27ליֹואׁש הּקֹודם וכל הּמלּוכה28. לירּׁשת קֹודם -29. ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻ

מּמּנּו לּקטן קֹודם הּגדֹול, אּלא30והּבן ּבלבד, הּמלכּות ולא . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּולבןּֿבנֹו לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל

עֹולם ּבחכמה31עד אבֹותיו מקֹום ממּלא הּבן ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ממּלא ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ביראה, ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.

אביו ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - וכל32בחכמה אֹותֹו. ּומלּמדין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ
אין - מרּבה ׁשחכמתֹו אףֿעלּֿפי יראתֿׁשמים, ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי

ׁשּביּׂשראל הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ׁשּנמׁשח33ממּנין ּכיון . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מלכּות ּבכתר זכה הּזכרים34ּדוד, ּולבניו לֹו הּמלכּות והרי ; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

זכה ולא עֹולם". עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ּבריתי" בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, .35אּלא ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

הּמלּוכה תּכרת לא - לכׁשרים אּלא זכה ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאףֿעלּֿפי

לעֹולם ּדוד בכ,36מּזרע הבטיחֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא . ְְְִִִִֶַַָָָָָ
יעזב "אם ילכּון...ׁשּנאמר: לא ּובמׁשּפטי ּתֹורתי בניו ּו ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אפיר לא וחסּדי עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם בׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּופקדּתי
.37מעּמֹו" ִֵ

.Áאֹותֹו והיה יּׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא
- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה הּתֹורה ּבדר הֹול ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמל

ּבֹו נֹוהגֹות הּמלכּות מצֹות וכל ,מל זה אףֿעלּֿפי38הרי ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ
מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות אחּיה39ׁשעּקר ׁשהרי .מל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכל את ּתׁשמע אם "והיה לֹו: ואמר ירבעם העמיד ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
לדוד ּבניתי ּכאׁשר נאמן בית ל ּובניתי ...אצּו ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

היֹות40וגֹו'" למען אחד, ׁשבט אּתן "ולבנֹו אחּיה: לֹו ואמר . ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבירּוׁשלים" לפני הּימים ּכל עבּדי לדויד .41ניר ְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

.Ëלעֹולם העֹומדים הם ביתּֿדוד "ּכסא42מלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- יּׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה

מּביתֹו הּמלכּות כל43ּתּפסק לא א" לירבעם: נאמר ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.44הּימים" ִַָ

.Èהּמׁשחה ּבׁשמן יּׂשראל מלכי מֹוׁשחין ּבׁשמן45אין אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו וסדר קודש" משחת שמן שמן25)אותו ב): ה, (כריתות אמרו וכן
שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על נזר כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו במדבר... משה שעשה

ט. שם.26)הלכה א27)כריתות יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה ה', בבית שנים שש שהחביאהו
א. כד, שם כמפורש במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב המשפחתית.28)ובדברי קרבתו בגלל תוספתא29)ליורשו

אחיו). (=לבן קודם אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם ט"ו. משנה ב, פרק הימיםֿב,30)שקלים (דברי ככתוב
הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה "ואת ג) א31)כא, שופטים שבניהםספרי ישראל פרנסי לכל "מניין קסב: ות

תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל, בקרב ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, רבינו32)עומדים ב, קג, כתובות
והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה, אבותיו מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה גמליאל בנו על ציווה הקדוש

כ. הלכה ד, פרק המקדש כלי פרשת33)הלכות כהנים בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד שם: שקלים תוספתא
...אם אביו, תחת לכהן ידו את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו? מקום ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו

תחתיו". וישמש אחר יבוא אביו, מקום ממלא ונטלו".34)אינו דוד זכה - שולחן "של ב) עב, (יומא שאמרו ובמכילתא35)כמו
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש, ובית ישראל, ארץ תנאי, על ניתנו דברים שלושה אמרו: כה יח, שמות

בריתי. בניך ישמרו מלכי36)אם ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מזרע אלא בא משיח שאין
דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל,
מעם הסירותי כאשר ממנו יסור לא "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד, בימי פסקה שמלכותו לשאול בניגוד

מלפניך". הסירותי אשר יצאו37)שאול, משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו דוד, נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר ישראל,

שנאמר38) מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה ומלך ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
גורן כחצי היושבים כסנהדרין שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה מלך ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא,

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה שם). משה, (פני לזה זה שווים וכולם ישראל.39)עגול, מלך מצינו40)של וכן
אֿו). ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו על שציווה הנביא הבטיחו41)באלישע שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות תיכרת שלא זה.42)הקדושֿברוךֿהוא, אחר זה ימלכו אחריהם שבניהם
למלוך.43) ימשיכו לא וצדיקים, כשרים יהיו -44)ואפילו לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי בן ביהוא וכן

ובניו כשר מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך "מכאן
לאמור בהתאם וזה קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה הייתה אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים,
הבטחה שום שאין היא, רבינו וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל, המינויים וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל
ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם בן נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל מלכי להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא,
במלכי הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל" ה"אבן ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא ככתוב נשמה, כל
מלכותם, נפסקה שאפילו דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום אין למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,

עולם. עד נכון יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות, כשר שהוא יורש, מבניהם קם כך משה45)ואחר שעשה
לעיל. וכמבואר במדבר,
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מל46אפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדוד מּזרע מֹוׁשחין47יּׂשראל ואין ּדוד48. זרע .49אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.‡Èעל אּלא אֹותן מֹוׁשחין אין ביתּֿדוד, מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
.50הּמעין ְַַָ

.·Èמל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם51ואין היתה אּלאֿאםּֿכן , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
מלחמה52מחלקת הּמחלקת.53אֹו לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

אדנּיה מּפני ׁשלמה מׁשחּו עתליה54לפיכ מּפני ויֹואׁש ,55, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ
יהֹואחז אחיו56ּומׁשחּו יהֹויקים .57מּפני ְְְְִִִֵָָָָָ

ׁשני 1ּפרק ¤¤¥¦
ּ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
תׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ אׁשּתֹו, את ליּבם אפׁשר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּ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 ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלתלמידֿחכם
ּ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
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהיה ּכדי בׁשמֹו, אּלא לאדם יקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.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,

ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦
ספרּֿתֹורה‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(הערוך).46) הקטף מעצי הנוטף השרף והוא הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח ריחני ככתוב:47)שמן
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות בכתב48)"למען

לירושלים. והכוונה בה, מושחים ואין התימנים: -49)יד הוא" זה כי משחהו "קום יב) טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות
בלבד. אפרסמון בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה), (בשמן משיחה טעון (שם50)זה כמעיין מלכותם שתימשך כדי

צדוק שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני... שלמה את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא, שנאמר א), יב,
משנה). (כסף ישראל במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד, דוד בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".

ב).51) ה, (כריתות במשיחתו צורך ואין לעולם למלך היא ירושה מלך52)שהמלכות שזהו לכל ולהודיע המחלוקת, לסלק כדי
י"א). הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו וכלשון (שם, (לחם53)לבדו ממחלוקת פחותה והיא אחריו, מרננים שהעם

אמלוך".54)משנה). אני לאמור מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך, כל55)שרצה את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
שנים שש ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה אחזיהו בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה, זרע

המלך". יחי ויאמרו וימשחוהו... אותו "וימליכו יב) (שם, כתוב תחת56)כשהוציאוהו, אותו וימליכו אותו "וימשחו ל: כג, שם
אפרסמון,57)אביו". בשמן אלא המשחה בשמן משחו לא יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי ממנו גדול שהיה

א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו בימי אלא1)שכבר בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד
לכבד המלך על שמצוה המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת את מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל. וחכמי הסנהדרין ובייחוד תורה. ספר1)לומדי לו לכתוב המלך על המצוה
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מל46אפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדוד מּזרע מֹוׁשחין47יּׂשראל ואין ּדוד48. זרע .49אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.‡Èעל אּלא אֹותן מֹוׁשחין אין ביתּֿדוד, מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
.50הּמעין ְַַָ

.·Èמל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם51ואין היתה אּלאֿאםּֿכן , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
מלחמה52מחלקת הּמחלקת.53אֹו לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

אדנּיה מּפני ׁשלמה מׁשחּו עתליה54לפיכ מּפני ויֹואׁש ,55, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ
יהֹואחז אחיו56ּומׁשחּו יהֹויקים .57מּפני ְְְְִִִֵָָָָָ

ׁשני 1ּפרק ¤¤¥¦
ּ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
תׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ אׁשּתֹו, את ליּבם אפׁשר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּ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 ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלתלמידֿחכם
ּ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
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהיה ּכדי בׁשמֹו, אּלא לאדם יקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.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,

ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦
ספרּֿתֹורה‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(הערוך).46) הקטף מעצי הנוטף השרף והוא הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח ריחני ככתוב:47)שמן
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות בכתב48)"למען

לירושלים. והכוונה בה, מושחים ואין התימנים: -49)יד הוא" זה כי משחהו "קום יב) טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות
בלבד. אפרסמון בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה), (בשמן משיחה טעון (שם50)זה כמעיין מלכותם שתימשך כדי

צדוק שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני... שלמה את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא, שנאמר א), יב,
משנה). (כסף ישראל במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד, דוד בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".

ב).51) ה, (כריתות במשיחתו צורך ואין לעולם למלך היא ירושה מלך52)שהמלכות שזהו לכל ולהודיע המחלוקת, לסלק כדי
י"א). הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו וכלשון (שם, (לחם53)לבדו ממחלוקת פחותה והיא אחריו, מרננים שהעם

אמלוך".54)משנה). אני לאמור מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך, כל55)שרצה את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
שנים שש ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה אחזיהו בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה, זרע

המלך". יחי ויאמרו וימשחוהו... אותו "וימליכו יב) (שם, כתוב תחת56)כשהוציאוהו, אותו וימליכו אותו "וימשחו ל: כג, שם
אפרסמון,57)אביו". בשמן אלא המשחה בשמן משחו לא יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי ממנו גדול שהיה

א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו בימי אלא1)שכבר בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד
לכבד המלך על שמצוה המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת את מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל. וחכמי הסנהדרין ובייחוד תורה. ספר1)לומדי לו לכתוב המלך על המצוה
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מּספר ּומּגיהֹו אבֹותיו. לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו
לֹו הּניחּו לֹו אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ביתּֿדין עלּֿפי ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָהעזרה
מּניחֹו אחד ספריֿתֹורה: ׁשני ּכֹותב - ׁשּנאבד אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותיו
לא והּׁשני מּיּׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבבית
לביתֿ אֹו לביתֿהּכּסא ׁ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
ּדבריּב העבד, ודברי הרב ּדברי - ּפטּור זה הרי קּלה, מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

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 אדר ו' רביעי יום

רביעי 1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡לצר אֹו לצרכיו העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

וקֹוצב מכס2הּמלחמֹות. להבריח3לֹו ואסּור הּמכס,4, מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּמכס ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר לֹו אֹו5ׁשּיׁש ממֹונֹו יּלקח - ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: הּוא7לעבדים6יהרג, ּולהּלן ," ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
"ועבדּו למס ל "יהיּו מס8אֹומר: ׁשּנֹותן מּכאן, וקֹוצב9, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדין10מכס - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו ׁשּכל11, , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מל ּבפרׁשת בֹו12האמּור זֹוכה מל -13. ְֶֶֶֶֶַָָָָ

הּגּבֹורים·. העם מן ולֹוקח יּׂשראל ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח
למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוּׂשה ּומעמיד15ּובפרׁשיו14ואנׁשיֿחיל, , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לפניו עֹומדים לפניו16מהן לרּוץ אנׁשים מהן ּומעמיד ,17, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מרּכבּתֹו". לפני ורצּו ּובפרׁשיו ּבמרּכבּתֹו לֹו "וּׂשם ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
לפניו ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ,18ולֹוקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, הּטֹובים... ּבחּוריכם "ואת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ועֹוּׂשין‚. צרי ּׁשהּוא מה ּכל האּמנּיֹות ּבעלי מן לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

ּׂשכרן ונֹותן מלאכּתֹו, והעבדים19לֹו הּבהמֹות ּכל ולֹוקח . ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה שלא ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על כשישב לעצמו, תורה
מורד דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל מלכי דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה לעסוק המלך

השעה. לצורך בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות שלוקח1)במלך. מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים
מעשר לוקח שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט. פילגש איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
דת להרים המלך מגמת בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות המשיח מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות

וקובע.2)האמת. לערכן.3)פוסק בהתאם שונות, מסחורות מסויים, בשיעור ולהסתיר.4)מס ולא5)להעלים שיבריח
ממנו. המגיע המכס וזכויותיו.6)ישלם המלך במשפט מדבר נאמר7)והפסוק שכבר והצבא, המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

וגו'. מרכבתו" לפני ורצו ייקח... בניכם "את יא) (פסוק מס.8)לעיל בנתינת גם מתפרשת שהעבדות גולגולת.9)הרי מס
לערכם.10) בהתאם והרכוש י"א.11)מהסחורה הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא", דמלכותא "דינא א, קיג, קמא בבא
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק נאמרה13)בשמואלֿא "לא האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו ומותר

כן. לעשות מותר ואינו עליהם" לאיים אלא זו מרכבתו.14)פרשה סוסי15)למוליכי כבוד.16)ם.רוכבי משמר לשמרו,
קדם.17) מלכי בחצרות ההם הימים כמנהג מרכבתו, מלאכתו.18)לפני ולעשות המתפרנסים19)לשרתו, לשמשיו בניגוד

mdizenglne mikln zekld - xc` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, דמיהן20והּׁשפחֹות ׁשּנאמר:21אֹו , ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מלחמּתֹו ּכלי ולעּׂשֹות קצירֹו ולקצר חריׁשֹו ּוכלי22"ולחרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹ

הּטֹובים ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרכּבֹו.
למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, חמֹוריכם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָואת

נׁשים„. יּׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח -23וכן נׁשים ּופילגׁשים: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
קּדּוׁשין ּובלא כתּבה ּבלא - ּופילגׁשים וקּדּוׁשין, ,24ּבכתּבה ְְְְְְִִִִִִִַָָֹֹֻֻ

ּביחּוד ההדיֹוט25אּלא אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבפילגׁש העברּיה26אסּור ּבאמה אּלא יעּוד27, אחרי .28ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

טּבחֹות לארמֹונֹו, ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעּׂשֹות רׁשּות לֹו 29ויׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
ורּקחֹות לרּקחֹות30ואֹופֹות יּקח ּבנֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּולאפֹות". ְְַָֹּולטּבחֹות
ּׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ּׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

חמּׁשים וּׂשרי אלפים31אלפים ּׂשרי לֹו "ולּׂשּום ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
חמּׁשים". ְֲִִֵָוּׂשרי

.Âוהּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּו32ולֹוקח לעבדיו והּכרמים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה,
ואת ּׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ּדמיהן, ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו" ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם .33ּכרמיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Êהאילנֹות ּומן הּזרעים מן מעּׂשר לֹו הּבהמה,34ויׁש ּומן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יעּׂשר". צאנכם וגֹו'. יעּׂשר וכרמיכם "וזרעיכם ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

.Áחלק יּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
עֹולם עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; .35אחד ְְְִֶֶַָָָָָָָָָֹ

.Ëהּמל הרּוגי לּמל36ּכל ממֹונן הּממלכֹות37- וכל . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,

ּבראׁש מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּומחצית38ּבֹוזזין , ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹ
הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, חֹולקין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָהּבּזה
ּכחלק "ּכי ׁשּנאמר: ּבׁשוה, חֹולקין לׁשמרן, ּבּמחנה הּכלים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

יחלקּו" יחּדו הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה .39הּירד ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
.Èׁשּכֹובׁש הארץ ּולאנׁשי40ּכל לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו. היא הרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה; מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל ּדין. ּדינֹו - הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּובכל

מגּמתֹו ותהיה האמת41ׁשמים, ּדת להרים ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּולהּלחם הרׁשעים זרֹוע ולׁשּבר צדק העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת

ה' לעּׂשֹות42מלחמֹות אּלא ּתחּלה מל ממליכין ׁשאין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לפנינּו44ּומלחמֹות43מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכרם. וזהו המלך מלאכתם.20)מבית לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם יונתן22)משלם כתרגום האומנות, בעלי אלו
וישראליות".23)שם. לויות כהנות שירצה מקום מכל נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין כא,24)תוספתא סנהדרין

אביו, לדוד מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל לעיני אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
מדבריו, נראה כתובה, בלא - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י לציין וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא
תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה בלא היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר וכבר בקידושין, לו מקודשת שהיא

סופרים. מדברי אלא אינה שהכתובה ולאשה.25)בקידושין, לשפחה לו להיות לו (הלכות26)שמייחדה רבינו פסק שכבר
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה קידושין בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): הלכה א, פרק אישות

קטנה.27) בהיותה אביה לו ייעוד,28)שמכרה "ומצוות יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה, לו שמייחדה
כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות שמעות קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי... מקודשת את הרי שניים: בפני לה אומר

ז). הלכה ד, פרק עבדים (הלכות ניתנו" לקידושין נשים.30)מבשלות.29)ממנו) ותמרוקי בשמים פי31)מתקנות על אף
בשררה. ולהתנהג הציבור עול במשא רוצים "דגנך32)שאינם יד) יא, (דברים ככתוב המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות

ויצהרך". כרם33)ותירושך מעשה על אחאב נענש למה כן אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין ובתוספות
מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו, השדות לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא, (מלכיםֿא היזרעאלי נבות
תירצו ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה, בשדה אלא
וברד"ק ה', מאת לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה ישראל כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין

השדה. לגוף ולא בלבד פירות להיתר הכתוב שכוונת מתרץ, שם המעשר34)לשמואל הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט לנשיא"35)ללויים חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא "והנותר כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז

ישראל ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז). המשיח מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה למדנו, וגו',
יט): מח, (יחזקאל שנאמר רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג שהחלק חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו מוטל רבים שעול (הנשיא העיר מיתה.36)"והעובד ונתחייבו בו שמרדו
בכתוב37) מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לעיל כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד ב) (מח, סנהדרין

שברך נבות על כשהעידו טז) כא, (גמרא(מלכיםֿא לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם מיד, ומלך, האלוקים את
מחצה.38)שם). ונוטל ראשון בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל הוא שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
למלחמה),39) איתי שהלכו (=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר אבינו, מאברהם זה? את דוד למד וממי

(שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם", יקחו הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול ענר איתי, הלכו אשר האנשים וחלק
אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה", נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא ""מהיום כה) שם,

ט). אות מ"ג פרשה בראשית רבה ח.40)(מדרש הלכה לעיל מבואר דינו המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
קדימה".41) פניהם "מגמת ט) א, (חבקוק הכתוב כלשון שם.42)שאיפתו, ובביאורנו ד הלכה י"א, פרק לקמן השווה
לרע".43) טוב בין להבין עמך, את לשפוט שומע לב לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו, איש בין בישראל,
טז,44) (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים ניתנה "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל. באויבי

כיסא". יכון בצדקה כי יב):



פי mdizenglne mikln zekld - xc` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, דמיהן20והּׁשפחֹות ׁשּנאמר:21אֹו , ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מלחמּתֹו ּכלי ולעּׂשֹות קצירֹו ולקצר חריׁשֹו ּוכלי22"ולחרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹ

הּטֹובים ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרכּבֹו.
למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, חמֹוריכם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָואת

נׁשים„. יּׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח -23וכן נׁשים ּופילגׁשים: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
קּדּוׁשין ּובלא כתּבה ּבלא - ּופילגׁשים וקּדּוׁשין, ,24ּבכתּבה ְְְְְְִִִִִִִַָָֹֹֻֻ

ּביחּוד ההדיֹוט25אּלא אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבפילגׁש העברּיה26אסּור ּבאמה אּלא יעּוד27, אחרי .28ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

טּבחֹות לארמֹונֹו, ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעּׂשֹות רׁשּות לֹו 29ויׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
ורּקחֹות לרּקחֹות30ואֹופֹות יּקח ּבנֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּולאפֹות". ְְַָֹּולטּבחֹות
ּׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ּׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

חמּׁשים וּׂשרי אלפים31אלפים ּׂשרי לֹו "ולּׂשּום ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
חמּׁשים". ְֲִִֵָוּׂשרי

.Âוהּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּו32ולֹוקח לעבדיו והּכרמים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה,
ואת ּׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ּדמיהן, ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו" ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם .33ּכרמיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Êהאילנֹות ּומן הּזרעים מן מעּׂשר לֹו הּבהמה,34ויׁש ּומן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יעּׂשר". צאנכם וגֹו'. יעּׂשר וכרמיכם "וזרעיכם ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

.Áחלק יּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
עֹולם עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; .35אחד ְְְִֶֶַָָָָָָָָָֹ

.Ëהּמל הרּוגי לּמל36ּכל ממֹונן הּממלכֹות37- וכל . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,

ּבראׁש מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּומחצית38ּבֹוזזין , ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹ
הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, חֹולקין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָהּבּזה
ּכחלק "ּכי ׁשּנאמר: ּבׁשוה, חֹולקין לׁשמרן, ּבּמחנה הּכלים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

יחלקּו" יחּדו הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה .39הּירד ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
.Èׁשּכֹובׁש הארץ ּולאנׁשי40ּכל לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו. היא הרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה; מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל ּדין. ּדינֹו - הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּובכל

מגּמתֹו ותהיה האמת41ׁשמים, ּדת להרים ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּולהּלחם הרׁשעים זרֹוע ולׁשּבר צדק העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת

ה' לעּׂשֹות42מלחמֹות אּלא ּתחּלה מל ממליכין ׁשאין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לפנינּו44ּומלחמֹות43מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכרם. וזהו המלך מלאכתם.20)מבית לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם יונתן22)משלם כתרגום האומנות, בעלי אלו
וישראליות".23)שם. לויות כהנות שירצה מקום מכל נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין כא,24)תוספתא סנהדרין

אביו, לדוד מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל לעיני אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
מדבריו, נראה כתובה, בלא - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י לציין וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא
תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה בלא היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר וכבר בקידושין, לו מקודשת שהיא

סופרים. מדברי אלא אינה שהכתובה ולאשה.25)בקידושין, לשפחה לו להיות לו (הלכות26)שמייחדה רבינו פסק שכבר
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה קידושין בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): הלכה א, פרק אישות

קטנה.27) בהיותה אביה לו ייעוד,28)שמכרה "ומצוות יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה, לו שמייחדה
כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות שמעות קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי... מקודשת את הרי שניים: בפני לה אומר

ז). הלכה ד, פרק עבדים (הלכות ניתנו" לקידושין נשים.30)מבשלות.29)ממנו) ותמרוקי בשמים פי31)מתקנות על אף
בשררה. ולהתנהג הציבור עול במשא רוצים "דגנך32)שאינם יד) יא, (דברים ככתוב המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות

ויצהרך". כרם33)ותירושך מעשה על אחאב נענש למה כן אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין ובתוספות
מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו, השדות לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא, (מלכיםֿא היזרעאלי נבות
תירצו ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה, בשדה אלא
וברד"ק ה', מאת לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה ישראל כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין

השדה. לגוף ולא בלבד פירות להיתר הכתוב שכוונת מתרץ, שם המעשר34)לשמואל הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט לנשיא"35)ללויים חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא "והנותר כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז

ישראל ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז). המשיח מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה למדנו, וגו',
יט): מח, (יחזקאל שנאמר רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג שהחלק חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו מוטל רבים שעול (הנשיא העיר מיתה.36)"והעובד ונתחייבו בו שמרדו
בכתוב37) מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לעיל כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד ב) (מח, סנהדרין

שברך נבות על כשהעידו טז) כא, (גמרא(מלכיםֿא לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם מיד, ומלך, האלוקים את
מחצה.38)שם). ונוטל ראשון בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל הוא שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
למלחמה),39) איתי שהלכו (=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר אבינו, מאברהם זה? את דוד למד וממי

(שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם", יקחו הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול ענר איתי, הלכו אשר האנשים וחלק
אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה", נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא ""מהיום כה) שם,

ט). אות מ"ג פרשה בראשית רבה ח.40)(מדרש הלכה לעיל מבואר דינו המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
קדימה".41) פניהם "מגמת ט) א, (חבקוק הכתוב כלשון שם.42)שאיפתו, ובביאורנו ד הלכה י"א, פרק לקמן השווה
לרע".43) טוב בין להבין עמך, את לשפוט שומע לב לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו, איש בין בישראל,
טז,44) (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים ניתנה "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל. באויבי

כיסא". יכון בצדקה כי יב):



mdizenglneפב mikln zekld - xc` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמיׁשי 1ּפרק ¤¤£¦¦
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
את מֹוציא אינֹו ׁשלהרׁשּות, ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּה העם ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

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,

הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה למצרים.ּבּה. לׁשּוב ׁשּלא תֹורה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹ
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
ּביד והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא

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
ויֹוסף אבינּו מּיעקב ּולמד צא לׁשם. מתיהם מֹוליכים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהיּו

ִַַ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".

ׁשּׁשי 1ּפרק ¤¤¦¦
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
ׁשּקּבלּו אֹו העבדּות, קּבלּו ולא הּמס עליהם קּבלּו ."ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹועבדּו
ׁשּיקּבלּו עד להם, ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהעבדּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האיסור1) עמלק, זכר ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת מהי מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת
בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל, לארץ ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ הירידה איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור

בתוכה. העמים1)ולהיקבר לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה. לשלום שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין
שפטרום דברים שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת איסור שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא עד

כמח לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה קדוש.חכמים נה

mdizenglne mikln zekld - xc` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּ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
אנׁשי הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יּׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּזה.
ּ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
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,

ּבע אֹומר הּוא וכן נׁשמה", ּכל תחּיה אתלא "ּתמחה מלק: ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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:‰. נכנס ׁשּלא עד יהֹוׁשע ׁשלח כתבים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשלׁשה

וׁשלח: וחזר יברח. לברח, ׁשרֹוצה מי - להם ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה מי וׁשלח: וחזר יׁשלים. להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני אםּֿכן, 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
אּלא ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּבּׂשדה

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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ּ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
אנׁשי הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יּׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּזה.
ּ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
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,

ּבע אֹומר הּוא וכן נׁשמה", ּכל תחּיה אתלא "ּתמחה מלק: ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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:‰. נכנס ׁשּלא עד יהֹוׁשע ׁשלח כתבים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשלׁשה

וׁשלח: וחזר יברח. לברח, ׁשרֹוצה מי - להם ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה מי וׁשלח: וחזר יׁשלים. להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני אםּֿכן, 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
אּלא ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּבּׂשדה

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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ׁשביעי 1ּפרק ¤¤§¦¦
הרׁשּות‡. מלחמת ואחד מצוה מלחמת ּכהן2אחד ממּנין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמלחמה ּבׁשעת העם אל ּבׁשמן3לדּבר אֹותֹו ּומֹוׁשחין . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
"מׁשּוחֿמלחמה"4הּמׁשחה הּנקרא וזהּו ,5. ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אחת·. העם: אל מׁשּוחֿמלחמה מדּבר פעמים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּתי
לעם:6ּבּספר אֹומר הּמלחמה, ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ּבעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכׁשּיׁשמע - וגֹו'" חּללֹו ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ"מי
הּמלחמה7ּדבריו מעֹורכי יחזר הּמלחמה8, ּבעֹורכי ואחת ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּתחּפזּו" ואל ּתיראּו "אל .9אֹומר: ְְְְִֵַַַ
הּמערכֹות‚. ׁשעֹורכין מׁשּוח10ֿעת להּלחם, קרבים והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ואֹומר לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבּה ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹמלחמה
ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש הּיֹום11להם קרבים אּתם יּׂשראל "ׁשמע : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּתחּפזּו ואל ּתיראּו אל לבבכם יר אל איביכם, על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלּמלחמה
להּלחם עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואל
מׁשּוחֿ אֹומר ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם עם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלכם
ּבקֹול העם לכל אֹותֹו מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה,

ּבנה אׁשר האיׁש "מי מׁשּוחֿמלחמה: מדּבר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָרם.
האיׁש ּומי וגֹו'. ּכרם נטע אׁשר האיׁש ּומי וגֹו'. חדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָבית

וגֹו'" ארּׂש והּׁשֹוטר12אׁשר מדּבר, מׁשּוחֿמלחמה ּכאן עד . ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
וא רם. ּבקֹול העם לכל מעצמֹומׁשמיע הּׁשֹוטר מדּבר חרּֿכ ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב", ור הּירא האיׁש "מי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָואֹומר:
העם .13לכל ְָָָ

מתּקנין„. הּמלחמה, מעֹורכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
ּומעמידין העם, ּבראׁש צבאֹות ּׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאת
ועּזים, חזקים ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמאחֹור

הּמלחמה,14וכּׁשילין מן לחזר הרֹוצה - ּבידיהם ּברזל ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ניסה - נפילה ׁשּתחּלת ׁשֹוקֹו, את לחּת ּבידן .15הרׁשּות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

אּלּו אנׁשים ׁשּמחזירין אמּורים ּדברים מעֹורכי16ּבּמה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכל מצוה, ּבמלחמת אבל הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה?

מחּפתּה וכּלה מחדרֹו חתן ואפּלּו .17יֹוצאין, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּביתֿהּבקר,‰. הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ּביתֿהאֹוצרֹות לדירה18ּביתֿהעצים, וראּוי הֹואיל ואחד19, ; ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ
- הּיֹורׁש אֹו במּתנה לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבֹונה,

חֹוזר זה ּביתֿהּתבן20הרי הּבֹונה אבל ׁשער21. 22ּובית ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובהלה1) פחד הרהורי ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי יוצאים שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת
רעה. תגיעהו שלא לו מובטח פחד... בלא הנלחם כל ואיזוהי2)במלחמה. מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה

ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים פרק4)הדברים המקדש כלי הלכות וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה אלא5)א, כשרות שאינן המקדש, עבודות לעבוד שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד לתפקידו שנמשח

ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן למעלת מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב יב, בהוריות וראה בו.
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה - העם למלחמה.6)אל יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם

שהמערכות בעת שישמיע דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה שבפעם ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שילך משמעו, כהן" דברי וישמע ילך אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא שנינו וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו
מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות (שופטים ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם המלחמה, מערכות למקום

שמח). (אור וחוזר" לח:8)המלחמה יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים, בסדר הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
מערכה". עודרי מלחמה יותר9)"אנשי נוסח ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש הרדב"ז ולדעת א. מב, סוטה

שיערכ קודם מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי הדברנכון: כשישמע וכו', הלבב ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, ו
הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים בעת תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי ואחת המלחמה, מעורכי מיד חוזר
היו ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה, במלחמת עוסקת זו
ונוטע בית בונה על הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת עוסקת הבאה והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים

ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה מערכה".10)כרם. לקראת "מערכה כא) יז, (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
א.11) מב, ד.12)סוטה הלכה להלן כמבואר בה, משתתפים כולם מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה מג,13)וכל שם
יהלומון".14)א. וכילפות "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב אנשי15)קרדומות, "וינוסו א) לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו וכו'.16)ישראל... כרם ונוטעי בית מפרש:17)בוני שם, והרד"ק טז). ב, (יואל הכתוב מלשון והוא שם. סוטה
מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז, ולדעת חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים מהחליים - מחופתה
המצוות שבספר להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן, ומזון
מצוה, מלחמת אבל הרשות... במלחמת אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה מלחמה משוח "נאום רבינו: כותב קצא עשה
הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות (שם הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום לא זה מכל דבר שום בה אין
שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך והוא זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה מלחמת "אחד א:

סוף שם רבינו דברי כסיום רשות. מלחמת ואחד מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם שאין ובאור...ובין י"א. הלכה
משה... אותם "וישלח ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת שכן, מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
פי על מצוה מלחמת שהייתה מדין, במלחמת שגם הרי מלחמה" משוח זה - "פינחס א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת

מלחמה. משוח מינו ה', בו.18)צו דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו א.19)שאוצרים מג, מי20)סוטה שנאמר: שם,
אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", וגו', בנה אשר ויפה21)האיש עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית מדמים שם בגמרא

ר"מ. רומי בדפוס וכן וכו'. שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש שער22)הגיה לפני שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר

mdizenglne mikln zekld - xc` 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על24ּומרּפסת23אכסדרה אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין בית אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
אּמֹות ּבית25ארּבע הּגֹוזל אֹו חֹוזר.26, אינֹו זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַ

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
מאכל מיני מחמׁשת הּמברי27ואפּלּו ואחד הּנֹוטע, אחד .28 ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמרּכיב ּבערלה29ואחד חּיבת ׁשהיא והרּכבה .30הברכה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אבל במּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד הּיֹורׁש, ואחד הּלֹוקח, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו מאכל, אילני ארּבעה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּנֹוטע
חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן עליו. חֹוזר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּכרם

.31עליו ָָ
.Êהאלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ;32אחד ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יבמה לֹו נפלה אם אחד33וכן ּומת אחים חמּׁשה אפּלּו , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
חֹוזרין ּכּלן - ׁשניםֿעּׂשר34מהם ּולאחר מעכׁשו אּׁשה קּדׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

לֹו35חדׁש ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,36. ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
.Áּגרּוׁשתֹו את ּכגֹון37הּמחזיר עליו, האסּורה אּׁשה והמארס , ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ממזרת38אלמנה הדיֹוט, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
חֹוזרליּׂש39ּונתינה אינֹו - ּולנתין לממזר יּׂשראל ּבת .40ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

.Ëּדברי את ּכׁשּׁשֹומעין הּמלחמה מעֹורכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

ׁשּבּצבא, לאחיהם ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן,
הּדרכים את .41ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לעֹורכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ,42מטריחין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכרמֹו ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו יֹוצאין43והּנֹוּׂשא אין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וּׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

הּקּבלה מּפי לקח". אׁשר אׁשּתֹו נקי44את ׁשּיהיה למדּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנּׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה,

ּפריֹו לאכל .45ׁשהתחיל ְְֱִִִֶֶֹ
.‡Èולא ,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין הּׁשנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

העיר לפּסי נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשּום46ׁשֹומר עליו יעבר ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ּבעֹולם לכל47ּדבר עליו יעבר ולא ּבּצבא יצא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לצרכי48ּדבר" ולא העיר לצרכי לא לאוין, ּבׁשני לעבר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ
ְַהּגדּוד.

.·Èּׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים והּׂשּכירֹו ּבית הרי49ּבנה - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ׁשחנכֹו ּכמי -50זה חדׁש ׁשניםֿעּׂשר לאחר ּׂשכרֹו לֹו נתן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא .51הרי ְֲֲִֵֶַָָָֹ
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מקורה.23) ואינו הבית שלפני וברש"י).24)פרוזדור (שם לדירה ראויים אינם אלה וכל הבית, שלפני ראוי25)יציע שאינו
א). ג, (עירובין לגזול.26)לדירה פרט אחר, ולא - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו" "ולא שנאמר: א, מג, סוטה

הסובר27) כרש"י ולא עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז, פרק (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
זנב. יוצא ואחד שניים כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, ויצמיח28)(שם שורשים שיכה כדי בעפר, ומכסהו אילן של ענף שכופף

חדשים. ונושא29)ענפים הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו, ותוחב האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו, אילן
ב). עמוד שם (רש"י ממנו שנוטל אילן אותו חייבת30)ממין אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה כנטיעה דינה שאז

נטיעה, נחשבת אינה בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה עברו (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
"ואחד הנוסח: וינציאה ובדפוס בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר ובהלכות ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין

בערלה". חייבת שהיא (=בזקנה) בחברתה זקנה חלק31)המרכיב לשניהם שאין גפן, בו שאין לו, המיוחד כרמו זה שאין שם.
ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל יש שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף ולדעת (רש"י). בה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה א.32)ביתו. מג, סוטה
לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה לרבות מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח כי שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי

גרושתו. למחזיר פרט לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום, מכל - אשתו את קידשה33)ושימח שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו מכוח אלא לו,34)הוא, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי שם,

א). מג, (שם לו ובא חוזר במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם מקודשת35)כמבואר תהיה הזמן במשך בו יחזור לא אם
למפרע. חודש,36)לו י"ב לאחר קידשה אלא מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו שנתקדשה נתברר שהרי

המלחמה בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו, לתחולת המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה בתוך והוא הזמן והגיע
לפטור מעשה שום עשה שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע

ו משנה). (כסף לו הקנוה השמים מן אלא כאומרעצמו, מנת" "על האומר: שכל י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר כבר
(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה יחול מעכשיו שכוונתו לו.37)מעכשיו, חדשה מדברי38)שאינה לכוהן אסורה

ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא ושואבי39)סופרים, עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו שלא עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מד,40)מים סוטה

לקמן וראה איסור. לקיחת שהם עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה לקחה" ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א,
י"ד. הלכה בסוף א.41)בביאורנו מג, ינוס42)שם כן על למלחמה, ולא ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס

ה). כ, לדברים עזרא בן אברהם (רבי אחרים לחללם43)ויניס או בירושלים, לאכלם צריכים - שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
ירושלימה. דמיהם את ולהעלות בדמים, מסיני.44)(=לפדותם) למשה עד איש מפי איש החכמים לא45)שקיבלו ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו פרק46)עברה (תוספתא א ח, בתרא בבא וראה א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה א.47)ז, מד, הנזכר,48)סוטה הצבא על - עליו יעבור לא מפרש: שם, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא

ישגיח לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא אנשי על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור שלא יאמר,
בשמחתו. אלא מראש.49)עליהם, השכירות דמי השוכר השכירות.50)שנתן קבלת החינוך"51)משעת "ימי מחשבים ואין

לא ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת מעת אלא
(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל המבואר גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש
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על24ּומרּפסת23אכסדרה אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין בית אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
אּמֹות ּבית25ארּבע הּגֹוזל אֹו חֹוזר.26, אינֹו זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַ

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
מאכל מיני מחמׁשת הּמברי27ואפּלּו ואחד הּנֹוטע, אחד .28 ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמרּכיב ּבערלה29ואחד חּיבת ׁשהיא והרּכבה .30הברכה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אבל במּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד הּיֹורׁש, ואחד הּלֹוקח, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו מאכל, אילני ארּבעה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּנֹוטע
חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן עליו. חֹוזר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּכרם

.31עליו ָָ
.Êהאלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ;32אחד ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יבמה לֹו נפלה אם אחד33וכן ּומת אחים חמּׁשה אפּלּו , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
חֹוזרין ּכּלן - ׁשניםֿעּׂשר34מהם ּולאחר מעכׁשו אּׁשה קּדׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

לֹו35חדׁש ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,36. ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
.Áּגרּוׁשתֹו את ּכגֹון37הּמחזיר עליו, האסּורה אּׁשה והמארס , ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ממזרת38אלמנה הדיֹוט, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
חֹוזרליּׂש39ּונתינה אינֹו - ּולנתין לממזר יּׂשראל ּבת .40ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

.Ëּדברי את ּכׁשּׁשֹומעין הּמלחמה מעֹורכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

ׁשּבּצבא, לאחיהם ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן,
הּדרכים את .41ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לעֹורכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ,42מטריחין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכרמֹו ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו יֹוצאין43והּנֹוּׂשא אין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וּׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

הּקּבלה מּפי לקח". אׁשר אׁשּתֹו נקי44את ׁשּיהיה למדּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנּׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה,

ּפריֹו לאכל .45ׁשהתחיל ְְֱִִִֶֶֹ
.‡Èולא ,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין הּׁשנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

העיר לפּסי נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשּום46ׁשֹומר עליו יעבר ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ּבעֹולם לכל47ּדבר עליו יעבר ולא ּבּצבא יצא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לצרכי48ּדבר" ולא העיר לצרכי לא לאוין, ּבׁשני לעבר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ
ְַהּגדּוד.

.·Èּׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים והּׂשּכירֹו ּבית הרי49ּבנה - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ׁשחנכֹו ּכמי -50זה חדׁש ׁשניםֿעּׂשר לאחר ּׂשכרֹו לֹו נתן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא .51הרי ְֲֲִֵֶַָָָֹ
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מקורה.23) ואינו הבית שלפני וברש"י).24)פרוזדור (שם לדירה ראויים אינם אלה וכל הבית, שלפני ראוי25)יציע שאינו
א). ג, (עירובין לגזול.26)לדירה פרט אחר, ולא - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו" "ולא שנאמר: א, מג, סוטה

הסובר27) כרש"י ולא עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז, פרק (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
זנב. יוצא ואחד שניים כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, ויצמיח28)(שם שורשים שיכה כדי בעפר, ומכסהו אילן של ענף שכופף

חדשים. ונושא29)ענפים הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו, ותוחב האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו, אילן
ב). עמוד שם (רש"י ממנו שנוטל אילן אותו חייבת30)ממין אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה כנטיעה דינה שאז

נטיעה, נחשבת אינה בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה עברו (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
"ואחד הנוסח: וינציאה ובדפוס בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר ובהלכות ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין

בערלה". חייבת שהיא (=בזקנה) בחברתה זקנה חלק31)המרכיב לשניהם שאין גפן, בו שאין לו, המיוחד כרמו זה שאין שם.
ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל יש שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף ולדעת (רש"י). בה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה א.32)ביתו. מג, סוטה
לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה לרבות מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח כי שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי

גרושתו. למחזיר פרט לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום, מכל - אשתו את קידשה33)ושימח שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו מכוח אלא לו,34)הוא, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי שם,

א). מג, (שם לו ובא חוזר במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם מקודשת35)כמבואר תהיה הזמן במשך בו יחזור לא אם
למפרע. חודש,36)לו י"ב לאחר קידשה אלא מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו שנתקדשה נתברר שהרי

המלחמה בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו, לתחולת המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה בתוך והוא הזמן והגיע
לפטור מעשה שום עשה שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע

ו משנה). (כסף לו הקנוה השמים מן אלא כאומרעצמו, מנת" "על האומר: שכל י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר כבר
(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה יחול מעכשיו שכוונתו לו.37)מעכשיו, חדשה מדברי38)שאינה לכוהן אסורה

ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא ושואבי39)סופרים, עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו שלא עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מד,40)מים סוטה

לקמן וראה איסור. לקיחת שהם עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה לקחה" ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א,
י"ד. הלכה בסוף א.41)בביאורנו מג, ינוס42)שם כן על למלחמה, ולא ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס

ה). כ, לדברים עזרא בן אברהם (רבי אחרים לחללם43)ויניס או בירושלים, לאכלם צריכים - שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
ירושלימה. דמיהם את ולהעלות בדמים, מסיני.44)(=לפדותם) למשה עד איש מפי איש החכמים לא45)שקיבלו ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו פרק46)עברה (תוספתא א ח, בתרא בבא וראה א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה א.47)ז, מד, הנזכר,48)סוטה הצבא על - עליו יעבור לא מפרש: שם, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא

ישגיח לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא אנשי על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור שלא יאמר,
בשמחתו. אלא מראש.49)עליהם, השכירות דמי השוכר השכירות.50)שנתן קבלת החינוך"51)משעת "ימי מחשבים ואין

לא ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת מעת אלא
(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל המבואר גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש
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.‚Èצרי היה אם עליהם: ונעל חפציו ּבֹו ונתן ּבית ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה
ׁשמירתן52לבּטל ליׁשב53על והתחיל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּולׁשֹומרן54ּבֹו ליׁשב צריכין אינן ואם ׁשּלא55; ּכמי זה הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
.56חנכֹו ֲָ

.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נֹוטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל
עליהן .57חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד ּבקׁשרי58ּכח ׁשּיּכנס ּומאחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

צרה ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יּׂשראל מקוה על יּׁשען ,59הּמלחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
מלחמה עֹוּׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל נפׁשֹו60וידע ויּׂשים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ולא61ּבכּפֹו באׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹ
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו זכרֹונם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

ואלע ּתיראּו אל לבבכם יר "אל ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹובר
מּפניהם" ּתערצּו ואל ּדמי62ּתחּפזּו ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מלחמה63יּׂשראל עּׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו. ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
הּכל ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי נפׁשֹו, ּובכל לּבֹו ,64ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו65ּבּקּבלה מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עשה "ארּור : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לקּדׁש כּונתֹו ותהיה פחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
ּבלבד הּׁשם תּגיעהּו66את ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביּׂשראל, נכֹון ּבּית לֹו ויבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרעה,
יעּׂשה עּׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעֹולם,

ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני לא67ה' ורעה נלחם אדני ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וגֹו'. ב את68תּמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

."אלהי ֱֶֹה'

ׁשמיני 1ּפרק ¤¤§¦¦
ויׁשּבּו‡. ויכּבׁשּום העּכּו"ם ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו צבא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָחלּוצי

וכּיֹוצא ּובּׂשרֿחזיר ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להן מּתר - ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמהן
אּלּו מאכלֹות אּלא ּיאכל מה מצא ולא ירעב אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹבֹו,
"ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה מּפי .ייןֿנס ׁשֹותה וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאסּורים.

בהן. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמלאים
לא·. אבל יצרֹו; ּתקפֹו אם ּבגֹויּותּה אּׁשה ּבֹועל ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹוכן

"וראית ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיבעלּנה
ׁשנּיה ּביאה אֹותּה לבעל ואסּור יפתּֿתאר". אׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. ִֶֶַָָעד
ׁשּנאמר:‚. הּׁשבּיה, ּבׁשעת אּלא מּתרת יפתּֿתאר אׁשת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאין

אׁשתֿאיׁש; ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין ּבּׁשביה". ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"וראית
יפה. ׁשאינּה אףֿעלּֿפי - "וחׁשקּת" לעּכּו"ם. איׁשּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ׁשּלא בחברּתּה, ולא - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ"ּבּה"
לאביו אחת ויּניח אחת, ויבעל ׁשּתים יּקח ׁשּלא - ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹלאּׁשה"
ׁשּנאמר: ּבּמלחמה? ילחצּנה ׁשּלא ּומּנין לאחיו. ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
יבעֹול. ואחרּֿכ למקֹום יכניסּה - "ּבית ּתֹו אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והבאתּה

דּברה„. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּביפתּֿתאר מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן
,אחרּֿכ לּׂשאּנה יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה

גּירת. ׁשהיא ְִִִֵֶֶֹמּפני
ּביאה‰. ׁשּיבעלּנה אחרי ּביפתּֿתאר? יּׂשראל ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכיצד

ּכנפי ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם בגֹויּותּה: והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ּתׁשב - קּבלה לא ואם מּיד; ּגרּות לׁשם מטּבילּה - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבביתֹו
את ּומגּדלת מֹונעּה, ואינֹו ּדתּה על ּבֹוכה וכן ימים", ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא ישיבתו.54)אילו זוהי בבית נגנבים55)נתינתם שאינם וכבדים, גדולים חפצים שהם
בחוץ. שם).56)ומתקלקלים (ירושלמי כלום להם הועיל לא שאינו57)שביתו זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,

מצוה סעודות אינן חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל, בשם הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם ובמגן שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי
שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע, מעין ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה עשה אלא בבית, ראש

חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל ללדת) ראויה שאינה (אשה האיילונית את הנושא הוסיפו: ו כשמתקשרים58)הלכה
הירא האומר: שם, הגלילי יוסי לרבי בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה אויבים יפרידום שלא צפופים, לעמוד
שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי שבידו. העבירות מן המתיירא זה -

הירא, אומר, עקיבא רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות). (הגהות לומרכוחו הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה
כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא שנאמר: חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו הכתוב59)לך, כלשון

ח. יד, ואתם60)ירמיה ודם, בשר של בנצחונו באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם ה' "כי ד) כ, (דברים ככתוב
א). מב, (סוטה מקום של בנצחונו ג).61)באים יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, בסוטה62)יסכן (משנה חכמינו פירשו

להשמיע בזה, זה המגינים (=צלצול תריסים הגפת מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני - לבבכם ירך "אל שם):
צווחות. קול מפני - תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת ולאיים) פחדנותו63)קול בגלל בקרב, הנשפכים

סוף64)ועריקתו. למלחמה, לבו מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה, פרשה רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
במלחמה". נופל ו.65)שהוא הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו וכמבואר הנביאים, להושיענו.66)בדברי אויבינו עם הנלחם שהוא

ה'.67) עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' לייחוד צרור68)המכוונת ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים ַ
יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון מאכלות1)החיים" היתר

מה - זרה עבודה לעזוב רצתה שלא תואר יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל דיני במלחמה. צבא לחלוצי אסורות
הראו ומיהו תושב: גר דיני בה. העולם.ייעשה אומות מחסידי חסיד להיקרא י
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ּכדי אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבּית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו
ורצה קּבלה אם - ׁשּתקּבל ּכדי עּמּה ּומגלּגל ּבּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקּוץ

הּגרים. ּככל וטֹובלת מתּגּירת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָבּה,
.Âּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹּוצריכה

ּבּה חפץ לא ואם וקּדּוׁשין. ּבכתּבה ונֹוּׂשאּה אחריו. ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻחדׁשים
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר - מכרּה ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה -ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מכּורה, אינּה - מכרּה ואם ּבּכסף". תמּכרּנה לא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ"ּומכר
ׁשפחה לׁשם ׁשּנבעלה, אחר ּכבׁשּה אם וכן הּדמים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומחזיר
תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְִֵֶַָָֹּבּה",
.Êלא חדׁש. ׁשניםֿעּׂשר עּמּה מגלּגלין - להתּגּיר רצתה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצתה
נֹוּׂשאּה, ואינֹו הּתֹוׁשבים; הּגרים ּככל היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלנפׁשּה,

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

ביתּֿדין אּלא העּכּו"ם; מן ׁשהּוא מּפני הּדברים, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלדבר
ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתם. על אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָמטּבילין
הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה; ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹיפתּֿתאר
לאמנֹון. להּנּׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ּתמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנמצאת
מּמּך". ימנעני לא ּכי הּמל אל "ּדּברֿנא אֹומר: הּוא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

.Ëֿהּׁשנים אחר זרה עבֹודה להּניח רצתה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹיפתּֿתאר
ּכֹורתין אין ׁשהׁשלימה, עיר וכן אֹותּה. הֹורגין - חדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעּׂשר
ּכל את ויאּבדּו זרה ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלהן
ׁשּכל נח, בני ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאר ויקּבלּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹומֹותיה
אם אֹותֹו הֹורגין נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹעּכּו"ם

ידנּו. ּתחת ְֵֶַַָיׁשנֹו
.È,ליּׂשראל אּלא והּמצֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

להתּגּיר הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
- רצה ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
מּפי רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
בני ׁשּנצטּוּו מצֹות לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגבּורה
הּנקרא הּוא אֹותם, והמקּבל יהרג. - יקּבל ׁשּלא מי וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹנח,
ׁשלׁשה ּבפני עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ"גר
ׁשניםֿעּׂשר עליו ועברּו למּול, עליו המקּבל וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָחברים.

האּמֹות. ּכמן זה הרי - מל ולא ְְֲִֵֶֶָָֹֹֻחדׁש
.‡Èמחסידי זה הרי לעּׂשֹותן, ונזהר מצֹות ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל

אֹותן ׁשּיקּבל והּוא, הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמֹות
ּבּתֹורה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויעּׂשה
בהן. נצטּוּו מּקדם נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהֹודיענּו
ואינֹו ּתֹוׁשב, גר זה אין - הּדעת הכרע מּפני עּׂשאן אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאבל

מחכמיהם. ולא העֹולם אּמֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻמחסידי

ּתׁשיעי 1ּפרק ¤¤§¦¦
זרה,‡. עבֹודה על הראׁשֹון: אדם נצטּוה דברים ׁשּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָעל

ועל ּגּלּויֿעריֹות, ועל ׁשפיכּותּֿדמים, ועל הּׁשם, ּברּכת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָועל
בידינּו קּבלה הן ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי הּדינים; ועל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּגזל,
יראה, תֹורה ּדברי מּכלל - להן נֹוטה והּדעת רּבנּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמׁשה
א" ׁשּנאמר: החי, מן איבר לנח הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעל
היה וכן מצֹות, ׁשבע נמצאּו - תאכלּו" לא דמֹו ּבנפׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבּׂשר
על יתר ונצטּוה אברהם ּבא אברהם. עד העֹולם ּבכל ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּדבר

ה ויצחק ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה. מעּׂשראּלּו פריׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּנׁשה ּגיד הֹוסיף ויעקב הּיֹום. לפנֹות אחרת ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהֹוסיף
עד יתרֹות, ּבמצֹות עמרם נצטּוה ּובמצרים ערבית. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָוהתּפּלל

עלֿידֹו. תֹורה ונׁשלמה רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבא
ׁשּיעבד·. והּוא, חּיב. זה הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבןֿנח

ממיתין יּׂשראל ׁשל ׁשּביתּֿדין זרה עבֹודה וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכדרּכּה.
יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ׁשאין וכל עליה; נהרג ּבןֿנח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹעליה
ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי עליה. נהרג ּבןֿנח אין - עליה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹממיתין
ולא מּצבה, להקים אֹותֹו מּניחין ואין ּבּכל. אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנהרג

לנֹוי. בהן וכּיֹוצא צּורֹות לעּׂשֹות ולא אׁשרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹלּטע
ּבין‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבןֿנח

ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבר
עליו.„. נהרג - עּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבןֿנח

ׁשהּניחֹו אֹו ארי, לפי ּונתנֹו ׁשּכפתֹו אֹו טרפה, הרג אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוכן
אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית הֹואיל - ׁשּמת עד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּברעב
מה עליו; נהרג - מאיבריו ּבאחד להּצילֹו ׁשּיכֹול רֹודף ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרג

ּביּׂשראל. ּכן ְְִֵֵֵֶָּׁשאין
האב,‰. ואׁשת האם, נח: ּבני על אסּורֹות עריֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש

"עלּֿכן ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשתֿאיׁש,
- אּמֹו" "ואת אביו, אׁשת זֹו - אביו" את איׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָיעזב
"ּבאׁשּתֹו" חברֹו, באׁשת ולא - ּבאׁשּתֹו" "ודבק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכמׁשמעּה,
חּיה בהמה, להֹוציא - אחד" לבּׂשר "והיּו בזכּור, ולא -ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אבי בת "אחֹותי ונאמר: אחד; ּבּׂשר והם הּוא ׁשאין ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועֹוף,

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת לא א ְְִִִִִִַַַָֹהיא
.Âאּמֹו היא הרי - אביו ואנּוסת אביו מפּתת על חּיב ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּבןֿנח

אביו. מיתת לאחר אפּלּו אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכל
קטּנה, ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול, ּבין קטן, ּבין הּזכּור, על ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּבהמה; את הֹורגין ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָּבין

יּׂשראל. אּלא ּבהמה ּבהריגת נצטּוּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב ּבןֿנח ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה ׁשּנכנסה אֹו מארסה, אבל לבעלּה; ׁשּנבעלה ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּבעל". ּבעּלת "והיא ׁשּנאמר: עליה, חּיבין אין - נבעלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולא
עּכּו"ם אבל ּבתֿנח, על ׁשּבא ּבבןֿנח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּמה
חּיב. - כדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין הּיּׂשראלית, על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבא
ּבא יּׂשראל. ּכדיני עליה נסקל - מארסה נערה היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹואם
ּכדיני ּבחנק זה הרי - נבעלה ולא לחּפה ׁשּנכנסה אחר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
הרי - ׁשּנבעלה אחר יּׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל.

ּבסיף. ויהרג חברֹו, עּכּו"ם אׁשת על ׁשּבא ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָזה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשתֿאיש1) איסור נפקע במה נח. בני על האסורות העריות נח. על הקדושֿברוךֿהוא הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות
להיהרג. שכם בני נתחייבו למה הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני
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ּכדי אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבּית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו
ורצה קּבלה אם - ׁשּתקּבל ּכדי עּמּה ּומגלּגל ּבּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקּוץ

הּגרים. ּככל וטֹובלת מתּגּירת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָבּה,
.Âּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹּוצריכה

ּבּה חפץ לא ואם וקּדּוׁשין. ּבכתּבה ונֹוּׂשאּה אחריו. ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻחדׁשים
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר - מכרּה ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה -ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מכּורה, אינּה - מכרּה ואם ּבּכסף". תמּכרּנה לא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ"ּומכר
ׁשפחה לׁשם ׁשּנבעלה, אחר ּכבׁשּה אם וכן הּדמים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומחזיר
תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְִֵֶַָָֹּבּה",
.Êלא חדׁש. ׁשניםֿעּׂשר עּמּה מגלּגלין - להתּגּיר רצתה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצתה
נֹוּׂשאּה, ואינֹו הּתֹוׁשבים; הּגרים ּככל היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלנפׁשּה,

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

ביתּֿדין אּלא העּכּו"ם; מן ׁשהּוא מּפני הּדברים, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלדבר
ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתם. על אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָמטּבילין
הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה; ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹיפתּֿתאר
לאמנֹון. להּנּׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ּתמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנמצאת
מּמּך". ימנעני לא ּכי הּמל אל "ּדּברֿנא אֹומר: הּוא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

.Ëֿהּׁשנים אחר זרה עבֹודה להּניח רצתה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹיפתּֿתאר
ּכֹורתין אין ׁשהׁשלימה, עיר וכן אֹותּה. הֹורגין - חדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעּׂשר
ּכל את ויאּבדּו זרה ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלהן
ׁשּכל נח, בני ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאר ויקּבלּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹומֹותיה
אם אֹותֹו הֹורגין נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹעּכּו"ם

ידנּו. ּתחת ְֵֶַַָיׁשנֹו
.È,ליּׂשראל אּלא והּמצֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

להתּגּיר הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
- רצה ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
מּפי רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
בני ׁשּנצטּוּו מצֹות לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגבּורה
הּנקרא הּוא אֹותם, והמקּבל יהרג. - יקּבל ׁשּלא מי וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹנח,
ׁשלׁשה ּבפני עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ"גר
ׁשניםֿעּׂשר עליו ועברּו למּול, עליו המקּבל וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָחברים.

האּמֹות. ּכמן זה הרי - מל ולא ְְֲִֵֶֶָָֹֹֻחדׁש
.‡Èמחסידי זה הרי לעּׂשֹותן, ונזהר מצֹות ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל

אֹותן ׁשּיקּבל והּוא, הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמֹות
ּבּתֹורה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויעּׂשה
בהן. נצטּוּו מּקדם נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהֹודיענּו
ואינֹו ּתֹוׁשב, גר זה אין - הּדעת הכרע מּפני עּׂשאן אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאבל

מחכמיהם. ולא העֹולם אּמֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻמחסידי

ּתׁשיעי 1ּפרק ¤¤§¦¦
זרה,‡. עבֹודה על הראׁשֹון: אדם נצטּוה דברים ׁשּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָעל

ועל ּגּלּויֿעריֹות, ועל ׁשפיכּותּֿדמים, ועל הּׁשם, ּברּכת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָועל
בידינּו קּבלה הן ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי הּדינים; ועל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּגזל,
יראה, תֹורה ּדברי מּכלל - להן נֹוטה והּדעת רּבנּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמׁשה
א" ׁשּנאמר: החי, מן איבר לנח הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעל
היה וכן מצֹות, ׁשבע נמצאּו - תאכלּו" לא דמֹו ּבנפׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבּׂשר
על יתר ונצטּוה אברהם ּבא אברהם. עד העֹולם ּבכל ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּדבר

ה ויצחק ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה. מעּׂשראּלּו פריׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּנׁשה ּגיד הֹוסיף ויעקב הּיֹום. לפנֹות אחרת ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהֹוסיף
עד יתרֹות, ּבמצֹות עמרם נצטּוה ּובמצרים ערבית. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָוהתּפּלל

עלֿידֹו. תֹורה ונׁשלמה רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבא
ׁשּיעבד·. והּוא, חּיב. זה הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבןֿנח

ממיתין יּׂשראל ׁשל ׁשּביתּֿדין זרה עבֹודה וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכדרּכּה.
יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ׁשאין וכל עליה; נהרג ּבןֿנח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹעליה
ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי עליה. נהרג ּבןֿנח אין - עליה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹממיתין
ולא מּצבה, להקים אֹותֹו מּניחין ואין ּבּכל. אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנהרג

לנֹוי. בהן וכּיֹוצא צּורֹות לעּׂשֹות ולא אׁשרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹלּטע
ּבין‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבןֿנח

ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבר
עליו.„. נהרג - עּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבןֿנח

ׁשהּניחֹו אֹו ארי, לפי ּונתנֹו ׁשּכפתֹו אֹו טרפה, הרג אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוכן
אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית הֹואיל - ׁשּמת עד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּברעב
מה עליו; נהרג - מאיבריו ּבאחד להּצילֹו ׁשּיכֹול רֹודף ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרג

ּביּׂשראל. ּכן ְְִֵֵֵֶָּׁשאין
האב,‰. ואׁשת האם, נח: ּבני על אסּורֹות עריֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש

"עלּֿכן ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשתֿאיׁש,
- אּמֹו" "ואת אביו, אׁשת זֹו - אביו" את איׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָיעזב
"ּבאׁשּתֹו" חברֹו, באׁשת ולא - ּבאׁשּתֹו" "ודבק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכמׁשמעּה,
חּיה בהמה, להֹוציא - אחד" לבּׂשר "והיּו בזכּור, ולא -ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אבי בת "אחֹותי ונאמר: אחד; ּבּׂשר והם הּוא ׁשאין ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועֹוף,

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת לא א ְְִִִִִִַַַָֹהיא
.Âאּמֹו היא הרי - אביו ואנּוסת אביו מפּתת על חּיב ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּבןֿנח

אביו. מיתת לאחר אפּלּו אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכל
קטּנה, ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול, ּבין קטן, ּבין הּזכּור, על ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּבהמה; את הֹורגין ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָּבין

יּׂשראל. אּלא ּבהמה ּבהריגת נצטּוּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב ּבןֿנח ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה ׁשּנכנסה אֹו מארסה, אבל לבעלּה; ׁשּנבעלה ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּבעל". ּבעּלת "והיא ׁשּנאמר: עליה, חּיבין אין - נבעלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולא
עּכּו"ם אבל ּבתֿנח, על ׁשּבא ּבבןֿנח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּמה
חּיב. - כדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין הּיּׂשראלית, על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבא
ּבא יּׂשראל. ּכדיני עליה נסקל - מארסה נערה היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹואם
ּכדיני ּבחנק זה הרי - נבעלה ולא לחּפה ׁשּנכנסה אחר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
הרי - ׁשּנבעלה אחר יּׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל.

ּבסיף. ויהרג חברֹו, עּכּו"ם אׁשת על ׁשּבא ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
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אשתֿאיש1) איסור נפקע במה נח. בני על האסורות העריות נח. על הקדושֿברוךֿהוא הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות
להיהרג. שכם בני נתחייבו למה הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני
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.Áנהרג זה הרי - עליה ּובא לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבןֿנח
ׁשּיּפׁשט עד עליה חּיב ואינֹו חברֹו. אׁשת מּׁשּום ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליה
ּומאימתי ּפלֹוני!" עבד ּדבית "זֹו העם: לּה ויאמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּדבר,
ּבּׁשּוק. ראׁשּה ויפרע מעבּדֹו מּׁשּיפריׁשּנה להּתרה? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר
מּׁשּיֹוציאּנה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב. ּגרּוׁשין להן ׁשאין לּה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

ׁשּיר זמן ּכל אּלא -לבד, מּזה זה לפרׁש היא אֹו הּוא צה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ְִּפֹורׁשין.

.Ëׁשּגזל ּבין עּכּו"ם, ׁשּגזל ּבין - הּגזל על חּיב ֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבןֿנח
אֹו נפׁש, גֹונב אֹו ממֹון הּגֹונב אֹו הּגֹוזל ואחד ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל,
ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו בֹו, וכּיֹוצא ּׂשכרּֿׂשכיר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכֹובׁש
ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - מלאכה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹבׁשעת
מּׁשוהֿפרּוטה. ּפחֹות על חּיב וכן ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמה
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא מּׁשוהֿפרּוטה, ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובןֿנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È.ׁשהּוא ּבכל החי, מן ּבּׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

ּבדם הּוא ּומּתר ּבלבד. ליּׂשראל אּלא הּׁשעּורין נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִֶָמן

.‡È;החּיה מן אֹו הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבּׂשר אֹו האבר ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחד
החי מן אבר על נהרג ּבןֿנח ׁשאין לי יראה - העֹוף ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

ִֶמּמּנּו.
.·È- הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו הּבהמה, את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

אסּורין מּמּנה, הּפֹורׁשין ּובּׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל
החי. מן אבר מּׁשּום נח ְִִִֵֵֶֶַָֹלבני

.‚Èעל אסּור - החי מן אבר מּׁשּום יּׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
אחד - נח ׁשּבני יּׂשראל; ולא חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום עליה חּיבין - טהֹורה ּבין טמאה, ּבין וחּיה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהמה

הּפֹורׁשין ּובּׂשר ואבר החי. מן ּבּׂשר ּומּׁשּום החי מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבר
- סימנין ׁשני יּׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט אףֿעלּֿפי המפרּכסת, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמן

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי
.„Èּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על הן מצּוין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּולהזהיר אּלּו מצֹות ּבׁשׁש לדּון ּופל ּפל ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָוׁשֹופטים
יהרג - אּלּו מצֹות מּׁשבע אחת על ׁשעבר ּובןֿנח העם. ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת
ׁשכם ׁשהרי הריגה, ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ּומּפני ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבסיף.
אחד ּבעד נהרג ּובןֿנח דנּוהּו. ולא וידעּו ראּו והם ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּגזל,
ּבעדּות לא אבל קרֹובין, ועלּֿפי התראה, ּבלא אחד, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובדּין

להם. אּׁשה תדּון ולא ְִִֶָָָָֹאּׁשה,

ה'תשע"ב אדר ח' שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק ¤¤£¦¦
מּמצֹותיו‡. ּבאחת ׁשּׁשגג מּכלּום2ּבןֿנח ּפטּור חּוץ3- , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

הּדם ּגֹואל הרגֹו ׁשאם ּבׁשגגה, עליו4מרֹוצח נהרג אינֹו -5, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מקלט עיר לֹו אֹותֹו.6ואין ממיתין אין ּבּתיֿדיניהן אבל ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

אמּורים ּדברים ּבלא7ּבּמה ועבר מּמצֹות ּבאחת ּבׁשגג ? ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹ
פנּויה; אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָכּונה,
אסּורה ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו; מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו,
ונהרג למזיד קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא ;8והּוא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו תחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא
אּנס·. ׁשאנסֹו לֹו9ּבןֿנח מּתר - מּמצֹותיו אחת על לעבר ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

זרה עבֹודה לעבֹוד נאנס אפּלּו ׁשאינם10לעבר. לפי עֹובד, - ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
קּדּוׁשֿהּׁשם על קטן11מצּוין לא מהן, עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חרׁש מצֹות12ולא ּבני ׁשאינם לפי ׁשֹוטה, .13ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
וטבל‚. ּומל ׁשּנתּגּיר מאחרי14ּבןֿנח לחזר רצה ואחרּֿכ , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
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ורוצה1) שנתגייר נח בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו שאסור ידע שלא או בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן
בתורה שעוסק גוי דיני מילה. במצוות היום חייבים ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו נח שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור

אותם. דנים איך לפנינו לדון שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה קבלת ממלאכתו. ששבת בלא2)או עליהן שעבר
בסמוך. וכמבואר כ,3)כוונה, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך באבימלך מצינו וכן שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת גם

נח. בבן לפטור מספיקה שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון לבבי "בתום הנרצח.4)ה): של לישראל5)קרובו בניגוד
בהלכות כמבואר עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום הדם גואל הרגו שאם חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג

י"א. הלכה ה, פרק ב)6)רוצח יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי מקלט ערי דין שאין אלא, מכלום, פטור שהשוגג נתבאר, שכבר
זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו, נח בן את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים" ולא - לך "תבדיל

א. ט, מכות וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם פטור.7)נהרג, ששגג נח ב8)שבן ז, שם וכן שם. מכות
שמותר דעתו, על שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, פרק רוצח הלכות והשווה הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני

ו למזיד קרוב זה הרי ומהלהרוג, דין, בית ידי על נהרג אינו וגם פטור, והרגו מקום בכל הדם גואל מצאו אם ולפיכך נקלט, אינו
ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו וישמור ישב זה? ותקיף.9)יעשה אלים ולא10)אדם להיהרג עליה מצווה שישראל

אֿב. הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה עבודה11)לעבוד, לעבוד שלא עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה, סנהדרין
ידי על נשען והוא להשתחוות... אדוני... בבוא לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר זרה,
המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת בדבר. איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו: ענה ואלישע רמון", בית והשתחוויתי
"ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש על מצווים ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא שאפילו איתא, ואם
ובירושלמי ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות המצוות מכל אחת על אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני בתוך
השם". קידוש על מצווים הגויים ואין השם, קידוש על מצווים ישראל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית

מדבר.12) ואינו שומע לאו13)שאינו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב, ובגיטין יא. ט, הלכה ט, פרק עדות הלכות לעיל השווה
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות וראה הם". דעת ב).14)בני מו, (יבמות ויטבול שיימול עד גר שאינו להלכה, בהתאם

mdizenglne mikln zekld - xc` 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ׁשֹומעין15ה' אין - מּקדם ּכׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
יהרג אֹו ּדבר, לכל כיּׂשראל יהיה אּלא קטן16לֹו, היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ביתּֿדין למחֹות17ּכׁשהטּבילּוהּו יכֹול ׁשּיגּדיל,18- ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבלבד ּתֹוׁשב גר ּבׁשעתֹו19ויהיה מחה ׁשּלא וכיון ׁשּוב20. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

מֹוחה יּׂשראל21אינֹו ּבא אם לפיכ גרֿצדק. הּוא הרי אּלא , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּכתּבתּה ּכסף - ביתּֿדין ׁשהטּבילּוה קטּנה אֹונס22על קנס אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מפּתה ולא23אֹו ׁשּתגּדיל עד ּביתּֿדין, יד ּתחת הּכל יהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
ּבּגרּות זֹו24תמחה ונמצאת ּותמחה, ותגּדיל תּטל ׁשּמא ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבגֹויּותּה לּה25אֹוכלת ׁשאין ּבדינימעֹות אּלא ּבהן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
.26יּׂשראל ְִֵָ

.„ׁשּבר אֹו27ּבןֿנח זרה, עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפטּור - ונתּגּיר חברֹו ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על הרג28ׁשּבא . ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

חּיב - ונתּגּיר יּׂשראל אׁשת על ׁשּבא אֹו .29ּבןֿיּׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יּׂשראל אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין ּבןֿיּׂשראל, על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

דינֹו נׁשּתּנה ׁשהרי .30ׁשּבעל, ְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבארנּו‰. ּבעל31ּכבר אם אּלא ּבסיף; נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹו יּׂשראל אחר32אׁשת ּבעלּה ואם יּסקל. - מארסה נערה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

יחנק - ׁשּתּבעל קדם לחּפה .33ׁשּנכנסה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
.Âהּקּבלה ּבהמה34מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני ,35 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אילן עליהן37ּבלבד36ּובהרּכבת נהרגין ואין ועּכּו"ם38, . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלֿׁשהּוא ּבֹו חבל אפּלּו - יּׂשראל אףֿעלּֿפי39ׁשהּכה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מיתה חּיב נהרג40ׁשהּוא אינֹו -41. ֱִֵֶֶַָָָ
.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה ׁשּנאמר:42הּמילה, , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא - "אחרי וזרע ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ"אּתה
זרע" ל יּקרא ביצחק עּׂשו43"ּכי ויצא אמר44, יצחק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

מּכלל, ,"ּולזרע ל אברהם ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה45היׁשרה המחּיבין והם ,46. ְְְְִִֵַַָָָָֻ
.Áחכמים אברהם47אמרּו ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ויצחק יׁשמעאל אחר ּבמילה48ׁשּבא חּיבין והֹואיל49- . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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י.15) הלכה ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה ישראל, בארץ בינינו להושיבו לנו שהרי16)שמותר
הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג או גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה ב). מז, (יבמות מומר כישראל הוא

קידושין". שקידושיו משומד, כישראל הוא הרי זרה עבודה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה י"ג, פרק ביאה שאביו17)איסורי כגון
משנה). (כסף עמהם והוא נתגיירו, אמו לסורו.18)או וחוזר גר להיות אפשי אי מצוות19)לומר, שבע אלא עליו מקבל שאינו

וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה - ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח כשהגדיל.20)בני מיד
(שם).21) ייהרג או גמור, כישראל וגירשה.22)ויהיה קידשה אם לה לתת לה23)שחייב לתת שחייב שקלים חמישים הם

י. הלכה א, פרק בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין לשם שלא עליה בא לה24)אם ימסור הדין בית ואז
הכסף. גוייה.25)את א).26)כשהיא יא, (כתובות מפותה או לאנוסה קנס תשלומי אין נח בני בדיני קילל.27)כי

התראה,28) צריך הוא עכשיו ואילו התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה דינו ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף, אלא אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה), עשרים של דין ובית ועדים
על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה במיתה מתחילה נתחייב לא והוא זרה, ועבודה השם ברכת על סקילה חייב
ולדעת וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על עכשיו בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו אשת
י"א) הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר "גוי הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז

ב.ו הלכה י"ג, פרק עדות הלכות לעיל יהרוג29)השווה אם עכשיו גם שהרי מיתתו, נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
(שם קלה מיתה חמורה מיתה בכלל ויש מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על יבוא ואם סייף, מיתתו ישראל

חנק,30)וברש"י). אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת על בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר ואי
קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף, קלה לעיל31)שהיא

י"ד. הלכה ט, נערה32)פרק ישראל אשת בעל אם "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל דפוס, שגיאת כאן יש
איננה. "או" ותיבת ייסקל", בזה33)מאורסה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו חזר ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי מיתה במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני דין בית מיתת שקיבלו34)בחייבי
מסיני. למשה עד רבו מפי אישֿאיש מינו.35)חכמינו שאינו על מינו.36)מין בשאינו בלבישת37)מין הם מותרים אבל

לא בהמתך תשמורו חוקותי "את דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או בשדה כלאיים לזרוע וכן כלאיים, בגדי
כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את - יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע

מינו. שאינו על אילן להרכיב שלא בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים תזרע לא נהרג38)ושדך נח בן מצינו שלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל לא כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על הרגו.39)אלא ולא

בחול".40) ויטמנהו המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא יא) ב, (שמות שנאמר ב, נח, לעיל,41)שם האמור מטעם
ט. הלכה סוף לקמן והשווה משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם: שאמרו מה כורחך שאר42)ועל ולא

נח. ב.43)בני נט, יצחק.44)סנהדרין של בנו שהוא פי על כי45)אף לאברהם: באמרו הקדושֿברוךֿהוא התכוון ועליו
פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל ולא מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם ובסנהדרין זרע. לך ייקרא ביצחק
מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא מי "כל עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק, אמרו: יב אות נ"ג

זרע". לך ייקרא לא שם), רש"י המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה פרק46)שאינו נדרים הלכות השווה
כ"א. הלכה ב.47)ט, נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית בשר49)ראה את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שישה אותם אלא במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה. שחייבים קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים



פט mdizenglne mikln zekld - xc` 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ׁשֹומעין15ה' אין - מּקדם ּכׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
יהרג אֹו ּדבר, לכל כיּׂשראל יהיה אּלא קטן16לֹו, היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ביתּֿדין למחֹות17ּכׁשהטּבילּוהּו יכֹול ׁשּיגּדיל,18- ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבלבד ּתֹוׁשב גר ּבׁשעתֹו19ויהיה מחה ׁשּלא וכיון ׁשּוב20. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

מֹוחה יּׂשראל21אינֹו ּבא אם לפיכ גרֿצדק. הּוא הרי אּלא , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּכתּבתּה ּכסף - ביתּֿדין ׁשהטּבילּוה קטּנה אֹונס22על קנס אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מפּתה ולא23אֹו ׁשּתגּדיל עד ּביתּֿדין, יד ּתחת הּכל יהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
ּבּגרּות זֹו24תמחה ונמצאת ּותמחה, ותגּדיל תּטל ׁשּמא ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבגֹויּותּה לּה25אֹוכלת ׁשאין ּבדינימעֹות אּלא ּבהן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
.26יּׂשראל ְִֵָ

.„ׁשּבר אֹו27ּבןֿנח זרה, עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפטּור - ונתּגּיר חברֹו ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על הרג28ׁשּבא . ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

חּיב - ונתּגּיר יּׂשראל אׁשת על ׁשּבא אֹו .29ּבןֿיּׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יּׂשראל אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין ּבןֿיּׂשראל, על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

דינֹו נׁשּתּנה ׁשהרי .30ׁשּבעל, ְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבארנּו‰. ּבעל31ּכבר אם אּלא ּבסיף; נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹו יּׂשראל אחר32אׁשת ּבעלּה ואם יּסקל. - מארסה נערה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

יחנק - ׁשּתּבעל קדם לחּפה .33ׁשּנכנסה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
.Âהּקּבלה ּבהמה34מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני ,35 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אילן עליהן37ּבלבד36ּובהרּכבת נהרגין ואין ועּכּו"ם38, . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלֿׁשהּוא ּבֹו חבל אפּלּו - יּׂשראל אףֿעלּֿפי39ׁשהּכה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מיתה חּיב נהרג40ׁשהּוא אינֹו -41. ֱִֵֶֶַָָָ
.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה ׁשּנאמר:42הּמילה, , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא - "אחרי וזרע ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ"אּתה
זרע" ל יּקרא ביצחק עּׂשו43"ּכי ויצא אמר44, יצחק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

מּכלל, ,"ּולזרע ל אברהם ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה45היׁשרה המחּיבין והם ,46. ְְְְִִֵַַָָָָֻ
.Áחכמים אברהם47אמרּו ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ויצחק יׁשמעאל אחר ּבמילה48ׁשּבא חּיבין והֹואיל49- . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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י.15) הלכה ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה ישראל, בארץ בינינו להושיבו לנו שהרי16)שמותר
הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג או גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה ב). מז, (יבמות מומר כישראל הוא

קידושין". שקידושיו משומד, כישראל הוא הרי זרה עבודה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה י"ג, פרק ביאה שאביו17)איסורי כגון
משנה). (כסף עמהם והוא נתגיירו, אמו לסורו.18)או וחוזר גר להיות אפשי אי מצוות19)לומר, שבע אלא עליו מקבל שאינו

וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה - ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח כשהגדיל.20)בני מיד
(שם).21) ייהרג או גמור, כישראל וגירשה.22)ויהיה קידשה אם לה לתת לה23)שחייב לתת שחייב שקלים חמישים הם

י. הלכה א, פרק בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין לשם שלא עליה בא לה24)אם ימסור הדין בית ואז
הכסף. גוייה.25)את א).26)כשהיא יא, (כתובות מפותה או לאנוסה קנס תשלומי אין נח בני בדיני קילל.27)כי

התראה,28) צריך הוא עכשיו ואילו התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה דינו ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף, אלא אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה), עשרים של דין ובית ועדים
על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה במיתה מתחילה נתחייב לא והוא זרה, ועבודה השם ברכת על סקילה חייב
ולדעת וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על עכשיו בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו אשת
י"א) הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר "גוי הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז

ב.ו הלכה י"ג, פרק עדות הלכות לעיל יהרוג29)השווה אם עכשיו גם שהרי מיתתו, נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
(שם קלה מיתה חמורה מיתה בכלל ויש מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על יבוא ואם סייף, מיתתו ישראל

חנק,30)וברש"י). אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת על בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר ואי
קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף, קלה לעיל31)שהיא

י"ד. הלכה ט, נערה32)פרק ישראל אשת בעל אם "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל דפוס, שגיאת כאן יש
איננה. "או" ותיבת ייסקל", בזה33)מאורסה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו חזר ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי מיתה במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני דין בית מיתת שקיבלו34)בחייבי
מסיני. למשה עד רבו מפי אישֿאיש מינו.35)חכמינו שאינו על מינו.36)מין בשאינו בלבישת37)מין הם מותרים אבל

לא בהמתך תשמורו חוקותי "את דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או בשדה כלאיים לזרוע וכן כלאיים, בגדי
כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את - יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע

מינו. שאינו על אילן להרכיב שלא בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים תזרע לא נהרג38)ושדך נח בן מצינו שלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל לא כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על הרגו.39)אלא ולא

בחול".40) ויטמנהו המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא יא) ב, (שמות שנאמר ב, נח, לעיל,41)שם האמור מטעם
ט. הלכה סוף לקמן והשווה משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם: שאמרו מה כורחך שאר42)ועל ולא

נח. ב.43)בני נט, יצחק.44)סנהדרין של בנו שהוא פי על כי45)אף לאברהם: באמרו הקדושֿברוךֿהוא התכוון ועליו
פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל ולא מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם ובסנהדרין זרע. לך ייקרא ביצחק
מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא מי "כל עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק, אמרו: יב אות נ"ג

זרע". לך ייקרא לא שם), רש"י המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה פרק46)שאינו נדרים הלכות השווה
כ"א. הלכה ב.47)ט, נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית בשר49)ראה את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שישה אותם אלא במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה. שחייבים קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים
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הּכל יתחּיבּו - קטּורה ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹונתערבּו
ּבּׁשמיני עליה50ּבמילה נהרגין ואין ;51. ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

.Ëמיתה חּיב - ּבּתֹורה ׁשעסק אּלא52עּכּו"ם יעסק לא . ֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
מצֹות ׁשּׁשבת53ּבׁשבע עּכּו"ם וכן ּבלבד. ּביֹום54ׁשּלהן אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבת ּכמֹו לעצמֹו עּׂשאהּו אם החל, מיתה55מימֹות חּיב -56; ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹ
לעצמֹו מֹועד עּׂשה אם לֹומר צרי ּדבר:57ואין ׁשל ּכללֹו . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדת לחּדׁש אֹותן מּניחין לעצמן58אין מצֹות ולעּׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
יעמד אֹו הּמצֹות, ּכל ויקּבל גרֿצדק יהיה אֹו אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּדעּתן;
אֹו ׁשבת אֹו ּבּתֹורה עסק ואם יגרע. ולא יֹוסיף ולא ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹּבתֹורתֹו
ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר ְְִִִִִֵֶַָָחּדׁש

נהרג אינֹו אבל זה, על מיתה .59חּיב ֱֲִֵֶֶַַָָָָ
.Èהּתֹורה מצֹות מּׁשאר מצוה לעּׂשֹות ׁשרצה ּכדי60ּבןֿנח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּׂשכר ואם61לקּבל ּכהלכתּה. לעּׂשֹותּה אֹותֹו מֹונעין אין - ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
מּמּנּו מקּבלין - עֹולה מּמּנּו62הביא מקּבלין - צדקה נתן .63; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והּוא הֹואיל יּׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, נּזֹון64ויראה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
להחיֹותֹו עליהם ּומצוה העּכּו"ם65מּיּׂשראל, אבל ׁשּנתן66; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו מקּבלין - עּכּו"ם67צדקה לענּיי אֹותּה .68ונֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעּׂשֹות יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

האּלּו הּמׁשּפטים עלּֿפי להן לדּון הּתֹוׁשבים, ּכדי69הּגרים , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ביתּֿדין ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
מעמ70מהן מּיּׂשראל- להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם -71ידין, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.72מעמידין ֲִִַ
.·Èורצּו יּׂשראל ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו עּכּו"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

ּדנין - ּדיןּֿתֹורה לדּון אינּנּו73ׁשניהם והאחד רֹוצה האחד . ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבדיניהן אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - יּׂשראל74רֹוצה היה . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבדיניהם לֹו ּדנין - ּבדיניהם לּיּׂשראל זכּות יׁש אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָועּכּו"ם,
- ּבדינינּו לּיּׂשראל זכּות יׁש ואם ּדיניכם! ּכ לֹו: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָואֹומרים

ּדינינּו ּכ לֹו: ואֹומרים דיןּֿתֹורה לֹו לי,75ּדנין ויראה ! ְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
ּתֹוׁשב לגר ּכן עֹוּׂשין ּבדיניהם.76ׁשאין לֹו ּדנין לעֹולם אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבדרֿארץ תֹוׁשב ּגרי עם ׁשּנֹוהגין לי, יראה ּוגמילּות77ֿוכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
להחיֹותן מצּוין אנּו ׁשהרי ּכיּׂשראל, ׁשּנאמר:78חסדים , ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ׁשאמרּו79"לּגר וזה . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלֹום80חכמים להם ּכֹופלין אין ּבעּכּו"ם81: בגר82- לא , ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

חכמים צּוּו העּכּו"ם, אפּלּו ולקּבר83ּתֹוׁשב. חֹוליהם לבּקר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
יּׂשראל מתי עם ענּיי84מתיהם ּבכלל ענּייהם ּולפרנס , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשלֹום דרכי מּפני לּכל,85יּׂשראל, ה' "טֹוב נאמר: הרי . ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: מעּׂשיו", ּכל על ְְְְְֱֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹורחמיו
ׁשלֹום" .86נתיבתיה ְִֶָָֹ
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למלך).51)מספק.50) (משנה הספק על הורגים ציוהביד52)שאין "תורה ד) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין שמים י
אותו שרואים מתוך משלנו, שהוא עליו, סבורים שאנשים מפני שם: המאירי וכתב להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו

אחריו. לטעות ויבואו גדול".53)יודע, ככהן הוא הרי בתורה ועוסק גוי "שאפילו שם: נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן
שלם.54) יום שלם.55)ממלאכתו, יום ממלאכה בו לא56)ששובתים ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב, נח, שם

אחריו לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני הוא כאילו נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב וזה - ישבותו"
שם). "יום57)(מאירי בתורת החיובית שביתתו את מבליט הוא שבזה ובמשתה, במאכל בו ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,

להתעסק. ובמה לעשות מה לו שאין מפני ולא דבר.58)שבתון", לחדש התימנים: יד אלא59)בכתב נהרג נח בן מצינו שלא
בלבד. שמים בידי מיתה אלא מיתה" "חייב שם אמרו לא כורחך ועל בלבד, מצוות שבע ותלמודֿתורה.60)על לשבת פרט

שכר.61) לקבל כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם אלא מצּווה, בתורת שנאמר62)לא ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים ְְֶֶ
וראה עולה". שמקריבים הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה' יקריבו אשר הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא

ציבור. משל קרבים נסכיה אבל נסכים, עימה מביאים שאין ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה והצדקה63)בהלכות א, ח, בתרא בבא
העולם". אומות על מכפרת צדקה כך ישראל, על מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם שאמרו כמו עליו, תושב64)מכפרת גר

נח. בני מצוות שבע שמקיים וכן65)זה, א). סה, זרה (עבודה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה, (ויקרא ככתוב ולפרנסו, לזונו
שאינו שם, ידובר תושב ובגר להחיותו. מצּווה אתה שגר לנכרי, ממכירתה לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים ְֶאמרו

שם. רש"י כפירוש נבילות, ואוכל זרה עבודה מצוות.66)עובד שבע לקיים עליו קיבל שאם67)שלא שלום, דרכי משום
לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן שר או "מלך ט הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה איבה. לנו ייטור לקבלה נסרב

ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו, אותו מחזירים עצמו68)אין שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
שם. ובביאורנו ה הלכה י"א, פרק עדות הלכות לעיל והשווה שם. וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, שם ומחלל

שלפנינו.69) טֿי בפרקים לשפוט.70)המבוארים הראויים אנשים ביניהם לכך.71)שיש שראוי מי בהם משל72)שאין
וכמסופר סדום, את להשחית לא להתפלל, ה' לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו וכן וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל,

כג. יח, בראשית איננה.73)בתורה "דנין" ותיבת תורה, דין להם דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
וכמשפטיהם.74) דיניהם בתי א.75)כנימוסי קיג, קמא נח.76)בבא בני מצוות שבע לקיים עליו ובכבוד.77)שקיבל בנימוס
ולתמכם.78) לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, א.80)פסחים סב, פעמים.81)גיטין שתי שלום, שלום להם; לומר
נח.82) בני מצוות שבע עליו קיבל א.83)שלא סא, אצל84)שם רשע לקבור אסור שהרי ישראל, אצל אותם שיקברו לא

מתי "קוברים י"ב הלכה י"ד, פרק אבל הלכות לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר אלא א, מז, סנהדרין ראה צדיק,
אבליהם". ומנחמים עניי85)גויים, עם גויים עניי ומכסים "מפרנסים ז הלכה ז, פרק עניים מתנות הלכות והשווה שם, גיטין

לבין86)ישראל". ישראל שגלו בזמן אלא אמורים, האלו הדברים כל ש"אין ו הלכה י, פרק זרה עבודה בהלכות נתבאר וכבר
זרה עבודה עובד גוי להניח לנו אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות,

שעה". לפי אפילו בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות שבע עליו שיקבל עד בארצנו...

mdizenglne mikln zekld - xc` 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד־עּׂשר 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּדוד‡. מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח 2הּמל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמקּדׁש3ליׁשנּה ּובֹונה הראׁשֹונה, לּממׁשלה נדחי4, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מּקדם ּכׁשהיּו ּבימיו הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין .5יּׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוּׂשין קרּבנֹות, מצותּה6מקריבין ּככל , ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹו מי אֹו ּבֹו מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמּורה
אּלא כֹופר, הּוא ּבלבד נביאים בׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה

העידה הּתֹורה ׁשהרי רּבנּו. ּובמׁשה ׁשּנאמר:7ּבּתֹורה עליו, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אם וגֹו'. וקּבצ וׁשב ,ורחמ ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָֹ"וׁשב

ה'" והביא וגֹו'. הּׁשמים ּבקצה נּדח הּדברים8יהיה ואּלּו . ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עלֿידי ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
את ׁשהֹוׁשיע דוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים:
מּבניו, ׁשעֹומד האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
"אראּנּו אֹומר: הּוא וׁשם ּבאחרֹונה. יּׂשראל את ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹוׁשיע

דוד זה - עּתה" מל9ולא זה - קרֹוב" ולא "אׁשּורּנּו , ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשבט "וקם דוד, זה - מּיעקב" ּכֹוכב ּדר" ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשיח;

ּפ "ּומחץ הּמׁשיח; מל זה - זהמּיּׂשראל" - מֹואב" אתי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחבל",10דוד וימּדדם מֹואב את וּי" אֹומר: הּוא וכן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו:11"וקרקר ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ים" עד מּים דוד,12"ּומׁשלֹו זה - ירׁשה" אדֹום "והיה ; ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָ
אדֹום "וּתהי ירׁשה"13ׁשּנאמר: "והיה וגֹו'", לעבדים לדוד ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.14וגֹו'" ְ

את·. אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא ּבעריֿמקלט ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאף
היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ...ְְְְְְִֵַָָָָָָָֹֻּגבל

זה לּתהּו15דבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה ולא ּבדברי16, אבל ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּבדבר מלאים הּספרים ׁשּכל ראיה, צרי הּדבר אין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנביאים

.17זה ֶ
לעּׂשֹות‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ּדעּת על יעלה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָואל

ּומֹופתים מחּיה18אֹותֹות אֹו ּבעֹולם ּדברים ּומחּדׁש , ְְְְִִֵֶַַָָָ
אּלּו19מתים בדברים רּבי20וכּיֹוצא ׁשהרי ,ּכ הּדבר אין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

נֹוּׂשא היה והּוא היה, הּמׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָָעקיבא
הּמל21כליו ּבןּֿכֹוזיבא עליו22ׁשל אֹומר היה והּוא , ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּמׁשיח הּמל ׁשהּוא23ׁשהּוא דֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמּו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבעֹונֹות ׁשּנהרג עד הּמׁשיח, נֹודע24הּמל ׁשּנהרג, ּכיון . ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ולא אֹות לא חכמים מּמּנּו ׁשאלּו ולא ׁשאינֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹֹלהם
חּקיה25מֹופת הּזאת, ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
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ובמשה1) בתורה כופר בו, הכופר וכל בתורה מפורשת במשיח שהאמונה כקדם. התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך
האמיתי. המשיח שזהו לוודא, אפשר במה דוד.2)רבינו. בית מלכות התימנים: יד בכתב וכן רומי שהייתה3)ובדפוס כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו ב) סט, (יומא התלמוד מליצת פי על "הילכתא4)לפנים. א: מה, זבחים
המקדש". בית כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה רש"י: ומפרש למשיחא"!5)למשיחא", "הלכתא ב נא, סנהדרין

למקומן. דין בית מיתות ארבע שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה רש"י: כל6)ומפרש בישיבת תלויים שהם
ח. הלכה י, פרק ויובל שמיטה בהלכות וכמבואר יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל

ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל יהיה "ואם יג: פרשתא ויקרא פרשת כהנים ואלה8)הבטיחה.7)ובתורת
היו לא בבל ובגלות וגו', הפיצך" אשר העמים מכל וקיבצך "ושב אמר: שהרי ובגאולתה, הארוכה בגלותנו מדברים הכתובים
וראה ספר). (קרית שנית גלו שהרי מאבותיך", והרבך והטיבך וירישתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן העמים, כל בין מפוזרים
לא האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה היא מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז, כו, ויקרא ברמב"ן
- מאבותיך והרבך והטיבך אמרו: ח הלכה א פרק קידושין ובירושלמי בבל. עליית בימי ששבו ובנימין, יהודה העם, לשישית

משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם אתם אבל ונשתעבדו, חזרו שנגאלו פי על אף ד,9)אבותיך פרק תענית בירושלמי
יז. אות א, פרשה דברים רבה במדרש וכן מישראל" משיחא "ויתרבא תרגם: ואונקלוס המשיח. על זה פסוק דרשו ה הלכה

שם.10) לתורה ברש"י שם).11)וכן עזרא (אבן קיר" "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון מן12)הורס, יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון אדם של בנו יד.13)שת שם ראה אולם ארם, לפני14)בפסוק: ישראל "אמרו אמרו: שם רבה ובמדרש

וקם מיעקב כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם: אמר עשיו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקדושֿברוךֿהוא,
ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם ואמלוך מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... מקלט,15)שבט ערי תשע שיהיו

ב. ט, ובמכות יד, לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלוש המזרחי, הירדן בעבר שלוש אלא היו ועל16)שלא ולבטלה, לחינם
ירחיב שאז שלוש", עוד מפרישים לבוא "ולעתיד ו: הלכה ב, פרק מכות בירושלמי שאמרו כמו לבוא, לעתיד נאמר זה פסוק כורחך
ח, פרק רוצח הלכות והשווה ח. הלכה א, פרק קידושין בירושלמי כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ, את לנו ה'

ד. ועוד.17)הלכה יב ובדניאל עב, תהילים ג, מלאכי ד, במיכה וכן יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח אות18)בדבר
ב). יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; רבינו19)- (לשון עולם" של מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

א). הלכה י, פרק התורה יסודי אומרים".20)בהלכות "שהטפשים אלו, בדברים תימן: יד בכתב וכן קדומים נמשך21)בדפוסים
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב מלשון בו, ותומך לאחר22)אחריו הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד כוכבא בר הוא

בבבא וראה הדורות). (סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו אדריאנוס בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית חורבן
כוזיבא. בן של מטבע רש"י: ומפרש כוזביות" "מעות ב צז, "דרך23)קמא עליו: דורש והיה ה. הלכה ד, פרק תענית ירושלמי

מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב המודעי,24)כוכב אלעזר רבי את "הרגת ואמרה: קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
ה, פרק תעניות הלכות והשווה שם), (ירושלמי ביתר" נלכדה מיד תיבש... ייבש איש אותו של זרועו לפיכך ישראל, של זרועם
ב. פסוק ב, פרשה איכה רבה במדרש וראה המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והייתה כולם, ונהרגו גויים ביד "ונפל ג הלכה

הוא25) אם לבדקו אחריו חכמים שלחו משיח, שהוא עצמו על כוזיבא בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג: והראב"ד
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אחד־עּׂשר 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּדוד‡. מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח 2הּמל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמקּדׁש3ליׁשנּה ּובֹונה הראׁשֹונה, לּממׁשלה נדחי4, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מּקדם ּכׁשהיּו ּבימיו הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין .5יּׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוּׂשין קרּבנֹות, מצותּה6מקריבין ּככל , ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹו מי אֹו ּבֹו מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמּורה
אּלא כֹופר, הּוא ּבלבד נביאים בׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה

העידה הּתֹורה ׁשהרי רּבנּו. ּובמׁשה ׁשּנאמר:7ּבּתֹורה עליו, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אם וגֹו'. וקּבצ וׁשב ,ורחמ ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָֹ"וׁשב

ה'" והביא וגֹו'. הּׁשמים ּבקצה נּדח הּדברים8יהיה ואּלּו . ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עלֿידי ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
את ׁשהֹוׁשיע דוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים:
מּבניו, ׁשעֹומד האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
"אראּנּו אֹומר: הּוא וׁשם ּבאחרֹונה. יּׂשראל את ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹוׁשיע

דוד זה - עּתה" מל9ולא זה - קרֹוב" ולא "אׁשּורּנּו , ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשבט "וקם דוד, זה - מּיעקב" ּכֹוכב ּדר" ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשיח;

ּפ "ּומחץ הּמׁשיח; מל זה - זהמּיּׂשראל" - מֹואב" אתי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחבל",10דוד וימּדדם מֹואב את וּי" אֹומר: הּוא וכן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו:11"וקרקר ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ים" עד מּים דוד,12"ּומׁשלֹו זה - ירׁשה" אדֹום "והיה ; ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָ
אדֹום "וּתהי ירׁשה"13ׁשּנאמר: "והיה וגֹו'", לעבדים לדוד ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.14וגֹו'" ְ

את·. אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא ּבעריֿמקלט ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאף
היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ...ְְְְְְִֵַָָָָָָָֹֻּגבל

זה לּתהּו15דבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה ולא ּבדברי16, אבל ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּבדבר מלאים הּספרים ׁשּכל ראיה, צרי הּדבר אין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנביאים

.17זה ֶ
לעּׂשֹות‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ּדעּת על יעלה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָואל

ּומֹופתים מחּיה18אֹותֹות אֹו ּבעֹולם ּדברים ּומחּדׁש , ְְְְִִֵֶַַָָָ
אּלּו19מתים בדברים רּבי20וכּיֹוצא ׁשהרי ,ּכ הּדבר אין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

נֹוּׂשא היה והּוא היה, הּמׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָָעקיבא
הּמל21כליו ּבןּֿכֹוזיבא עליו22ׁשל אֹומר היה והּוא , ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּמׁשיח הּמל ׁשהּוא23ׁשהּוא דֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמּו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבעֹונֹות ׁשּנהרג עד הּמׁשיח, נֹודע24הּמל ׁשּנהרג, ּכיון . ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ולא אֹות לא חכמים מּמּנּו ׁשאלּו ולא ׁשאינֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹֹלהם
חּקיה25מֹופת הּזאת, ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובמשה1) בתורה כופר בו, הכופר וכל בתורה מפורשת במשיח שהאמונה כקדם. התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך
האמיתי. המשיח שזהו לוודא, אפשר במה דוד.2)רבינו. בית מלכות התימנים: יד בכתב וכן רומי שהייתה3)ובדפוס כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו ב) סט, (יומא התלמוד מליצת פי על "הילכתא4)לפנים. א: מה, זבחים
המקדש". בית כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה רש"י: ומפרש למשיחא"!5)למשיחא", "הלכתא ב נא, סנהדרין

למקומן. דין בית מיתות ארבע שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה רש"י: כל6)ומפרש בישיבת תלויים שהם
ח. הלכה י, פרק ויובל שמיטה בהלכות וכמבואר יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל

ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל יהיה "ואם יג: פרשתא ויקרא פרשת כהנים ואלה8)הבטיחה.7)ובתורת
היו לא בבל ובגלות וגו', הפיצך" אשר העמים מכל וקיבצך "ושב אמר: שהרי ובגאולתה, הארוכה בגלותנו מדברים הכתובים
וראה ספר). (קרית שנית גלו שהרי מאבותיך", והרבך והטיבך וירישתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן העמים, כל בין מפוזרים
לא האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה היא מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז, כו, ויקרא ברמב"ן
- מאבותיך והרבך והטיבך אמרו: ח הלכה א פרק קידושין ובירושלמי בבל. עליית בימי ששבו ובנימין, יהודה העם, לשישית

משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם אתם אבל ונשתעבדו, חזרו שנגאלו פי על אף ד,9)אבותיך פרק תענית בירושלמי
יז. אות א, פרשה דברים רבה במדרש וכן מישראל" משיחא "ויתרבא תרגם: ואונקלוס המשיח. על זה פסוק דרשו ה הלכה

שם.10) לתורה ברש"י שם).11)וכן עזרא (אבן קיר" "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון מן12)הורס, יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון אדם של בנו יד.13)שת שם ראה אולם ארם, לפני14)בפסוק: ישראל "אמרו אמרו: שם רבה ובמדרש

וקם מיעקב כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם: אמר עשיו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקדושֿברוךֿהוא,
ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם ואמלוך מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... מקלט,15)שבט ערי תשע שיהיו

ב. ט, ובמכות יד, לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלוש המזרחי, הירדן בעבר שלוש אלא היו ועל16)שלא ולבטלה, לחינם
ירחיב שאז שלוש", עוד מפרישים לבוא "ולעתיד ו: הלכה ב, פרק מכות בירושלמי שאמרו כמו לבוא, לעתיד נאמר זה פסוק כורחך
ח, פרק רוצח הלכות והשווה ח. הלכה א, פרק קידושין בירושלמי כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ, את לנו ה'

ד. ועוד.17)הלכה יב ובדניאל עב, תהילים ג, מלאכי ד, במיכה וכן יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח אות18)בדבר
ב). יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; רבינו19)- (לשון עולם" של מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

א). הלכה י, פרק התורה יסודי אומרים".20)בהלכות "שהטפשים אלו, בדברים תימן: יד בכתב וכן קדומים נמשך21)בדפוסים
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב מלשון בו, ותומך לאחר22)אחריו הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד כוכבא בר הוא

בבבא וראה הדורות). (סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו אדריאנוס בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית חורבן
כוזיבא. בן של מטבע רש"י: ומפרש כוזביות" "מעות ב צז, "דרך23)קמא עליו: דורש והיה ה. הלכה ד, פרק תענית ירושלמי

מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב המודעי,24)כוכב אלעזר רבי את "הרגת ואמרה: קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
ה, פרק תעניות הלכות והשווה שם), (ירושלמי ביתר" נלכדה מיד תיבש... ייבש איש אותו של זרועו לפיכך ישראל, של זרועם
ב. פסוק ב, פרשה איכה רבה במדרש וראה המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והייתה כולם, ונהרגו גויים ביד "ונפל ג הלכה

הוא25) אם לבדקו אחריו חכמים שלחו משיח, שהוא עצמו על כוזיבא בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג: והראב"ד
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עֹולמים ּולעֹולמי לעֹולם עליהן26ּומׁשּפטיה מֹוסיפין ואין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
מהן גֹורעין .27ולא ְְִֵֶֹ

הֹוגה„. מּביתּֿדוד, מל יעמד ּבמצֹות28ואם ועֹוסק ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּׂשראל ּכל ויכף וׁשּבעלּֿפה, ׁשּבכתב תֹורה ּכפי אביו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכדוד

ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ה'29ליל מלחמֹות ויּלחם זה30, הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מׁשיח ׁשהּוא והצליח31ּבחזקת עּׂשה אם מקּדׁש32. ּובנה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי מׁשיח זה הרי - נדחיֿיּׂשראל וקּבץ .33ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר:34ויתּקן ּביחד, הּׁשם את לעבד ּכּלֹו העֹולם את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ה' ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה, ּׂשפה עּמים אל אהּפ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ"ּכיֿאז
אחד" ׁשכם ואם35לעבדֹו .36- נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ּככל הּוא והרי ּתֹורה, עליו ׁשהבטיחה זה ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידּוע
העמידֹו ולא ׁשּמתּו. והּכׁשרים הּׁשלמים ּביתּֿדוד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמלכי
"ּומן ׁשּנאמר: רּבים, ּבֹו לנּסֹות אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּולבר ּבהם לצרֹוף יּכׁשלּו ּכיהּמּׂשּכילים קץ, עת עד וללּבן ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּנֹוצרי יׁשּוע אף לּמֹועד". ונהרג37עֹוד מׁשיח ׁשּיהיה ׁשּדּמה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפריצי38ּבביתּֿדין "ּובני ׁשּנאמר: דנּיאל, בֹו נתנּבא ּכבר , ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חזֹון להעמיד יּנּׂשאּו ּגדֹול39עּמ מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּומֹוׁשיעם, יּׂשראל ּגֹואל ׁשּמׁשיח ּדּברּו הּנביאים ׁשּכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה,

נדחיהם יּׂשראל40ּומקּבץ לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּתֹורה ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולפּזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבחרב,
אבל ה'. מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם רב ְְְֱֲֲֲִֵַַַַָָָֹֹּולהטעֹות
לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין העֹולם ּבֹורא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹמחׁשבֹות

מחׁשבֹותיו מחׁשבֹותינּו ולא דרכיו הּדברים41דרכינּו וכל ; ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹ
זה וׁשל הּנֹוצרי יׁשּוע ׁשל אחריו,42האּלּו ׁשעמד הּיׁשמעאלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדר ליּׁשר אּלא ּכּלֹו43אינן העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, לּמל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אז "ּכי ׁשּנאמר: ּביחד, ה' את ּׂשפה44לעבד עּמים אל אהּפ ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכבר ּכיצד? אחד". ׁשכם לעבדֹו ה' ּבׁשם כּלם לקרא ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻברּורה
הּמׁשיח מּדברי ּכּלֹו העֹולם הּתֹורה45נתמּלא ּומּדברי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

ּובעּמים רחֹוקים ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָּומּדברי
ּובמצוֹות אּלּו ּבדברים ונֹותנים נֹוּׂשאים והם ערליֿלב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָרּבים
ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר היּו אמת אּלּו מצֹות אֹומרים: אּלּו ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

ּדברים46הּזה אֹומרים: ואּלּו לדֹורֹות; נֹוהגֹות היּו ולא , ְְְְְֲִִֵֶַָָֹ
ּכפׁשּוטן ואינן ּבהן יׁש מׁשיח47נסּתרים ּבא ּוכבר וגּלה48, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

וירֹום ויצליח ּבאמת הּמׁשיח הּמל ּוכׁשּיעמד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנסּתריהם.
נחלּו49ויּנּׂשא ׁשּׁשקר ויֹודעים חֹוזרים ּכּלם הם מּיד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ

הטעּום ואבֹותיהם וׁשּנביאיהם .50אבֹותיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַ
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אוזניו למשמע ולא ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
כירושלמי סובר רבינו אולם אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. ודאין" "מריח שאינו שראו כיוון דלים"), בצדק ושפט יוכיח
בלבד" מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו, הרגוהו שהגויים הנ"ל
(כסף הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ב), הלכה י"ב, פרק לקמן (ראה

דברי26)משנה). שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
א). הלכה ט, פרק התורה יסודי בהלכות רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצּווים ואמשטרדם27)תורה רומי ובדפוס כאן, חסר ְִ

רשע בוודאי, זה הרי מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה או גורע, או המוסיף "וכל תימן: יד בכתב וכן
ואפיקורוס. ורשע בדאי וודאי זה הרי הנ"ל: ובדפוסים ומתעמק.28)ואפיקורוס". הכתוב29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה

בדק". שם יימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, השונ30)(מלכיםֿב, שכל ישראל, עם שונאבשונאי ישראל את א
בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה אומר שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו "ומשנאיך גֿד) פג, (תהילים שנאמר ה', את

נלחם. הוא - ה' מלחמת בהם, הלוחם נמצא פד), אות בהעלותך פרשת (ספרי מעלה כלפי כביכול, עינו", בבבת בחזקת31)נוגע
וודאי. משיח לא אבל וכו'.32)- מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן: יד בכתב וכן הנ"ל ובדפוס כאן, שכן33)חסר

חוטר "ויצא א: יא, ושם הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים באחרית "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו
שיעמוד המלך "שאותו רבינו: מוסיף ב הלכה ט, פרק תשובה ובהלכות הארץ". כנפות ...מארבע ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע

שם. בביאורנו וראה רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה, יתר יהיה חכמה בעל דוד, בסמוך34)מזרע וראה כאן, חסר
תימן. יד שבכתב מצונזר בלתי מלא נוסח לפי החסר, כל את השלמנו הפרק, גרים35)בסוף "כולם א) כד, זרה (עבודה אמרו וכן

תהא והאומות ישראל בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד", שכם ולעבדו אהפך... אז כי שנאמר: לבוא, לעתיד הם גרורים
מצוותיו". בכל שווה ונמצא36)עבודתם צנזורה, מטעמי ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק סוף עד הזה הקטע כל

התימני החכם בידי הנמצא תימן, יד כתב לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים
בירושלים. שליט"א קפאח יוסף נולד.37)הרב בה נצרת, במלכות38)מעיר כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות שמסרוהו

קיט. עמוד קוק הרב מוסד הוצאת תימן. איגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז כנביא,39)על העם לפני להופיע
קיח). עמוד (שם ה' לתורת הנוגדת דת קכ.40)ולחדש עמוד שם תימן, איגרת והשווה ד, סעיף סוף לעיל בביאורנו על41)ראה

ח. נו, בישעיה הכתוב דניאל42)פי אמר ועליו משוגע. רבינו: מכנהו קכא עמוד שם תימן ובאיגרת האיסלם, דת למייסד הכוונה
"ויסבר כה) ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה להפר תהיה וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית "משתכל ח) (ז,

קכהֿכו). (שם ודת" זמנין ולהכשיר.43)להשניה ידעו44)לסלול ומשקריהם המדומים המשיחים מרשעת שיתאכזבו אחרי
ובאמיתתו. ה' משיח בצדקת ולהכיר והמדומה.45)להבחין קיח.46)הבדאי עמוד הנ"ל באיגרת רבינו הזכירה הנוצרי, כדעת

משל.47) דברי לישמעאלי.48)אלא והכוונה השקר. ונישא"49)משיח ירום עבדי ישכיל "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון
דוד. בן משיח על יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ארץ,50)ודרשוהו מאפסי יבואו גויים "אליך יט* טז, (ירמיה הכתוב כלשון

אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו
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ׁשנים־עּׂשר 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הּלב‡. על יעלה מּמנהגֹו2אל ּדבר יּבטל הּמׁשיח 3ׁשּבימֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

בראׁשית ּבמעּׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, אּלא4ׁשל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עם זאב "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה נֹוהג. ּכמנהגֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם

ירּבץ" ּגדי עם ונמר הּדבר,5ּכבּׂש ענין - וחידה מׁשל - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עּכּו"ם רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יּׂשראל הּמׁשּולים6ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

על ׁשקד נמר יׁשדדם, ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכזאב
יׁשחיתּו, ולא יגזלּו ולא האמת, לדת כּלם ויחזרּו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻעריהם",

ּבנחת הּמּתר דבר יאכלּו "ואריה7אּלא ׁשּנאמר: יּׂשראל, עם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבענין הּדברים באּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתבן". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכּבקר

מׁשלים הם לאי8הּמׁשיח לּכל, יּודע הּמׁשיח הּמל ּובימֹות ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
בהן. רמזּו ענין ּומה מׁשל, היה דבר ְְִֶֶָָָָָָָָָָזה

הּמׁשיח10חכמים9אמרּו·. לימֹות הּזה העֹולם ּבין אין : ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד מלכּיֹות ׁשעּבּוד ּדברי11אּלא ׁשל מּפׁשּוטן יראה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּגֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָהּנביאים,
יּׂשראל12ּומגֹוג ליּׁשר נביא יעמד ּומגֹוג ּגֹוג מלחמת וׁשּקדם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אלּיה13ּולהכין את לכם ׁשלח אנכי "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּטהֹור14הּנביא לטּמא לא בא, ואינֹו לטהר15וגֹו'", ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹ
אנׁשים16הּטמא לפסל ולא ולא17, ּכׁשרּות ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבעֹולם ׁשלֹום לּׂשּום אּלא פסּולין, ׁשהחזקּו מי ,18להכׁשיר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
ּבנים" על אבֹות לב "והׁשיב החכמים19ׁשּנאמר: מן ויׁש . ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אלּיהּו יבֹוא הּמׁשיח ּביאת ׁשּקדם אּלּו20ׁשאֹומרים, וכל . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיהיּו, עד יהיּו אי אדם ידע לא - בהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
להם אין החכמים ּגם הּנביאים, אצל הן סתּומים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים

הכרע21קּבלה לפי אּלא אּלּו, ּולפיכ22ּבדברים הּפסּוקים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אּלּו ּבדברים מחלקת להם סּדּור23יׁש אין ועלּֿכלּֿפנים ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּדת עּקר דקּדּוקיהן ולא אּלּו ּדברים לא24הוית ּולעֹולם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּבּמדרׁשֹות יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיתעּסק

וכּיֹוצ אּלּו ּבענינים ׁשאיןהאמּורים עּקר; יּׂשימם ולא בהן, א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יראה לידי לא אהבה25מביאין לידי יחּׁשב26ולא לא וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹ

חכמים27הּקּצין אמרּו רּוחם28. ּתּפח מחּׁשבי29: ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ויאמין30הּקּצים יחּכה אּלא הּדבר31. ּכמֹו32ּבכלל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

.33ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אליו‚. ויתקּבצּו ממלכּתֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבימי

יתיחסּו - יּׂשראל ׁשּתנּוח34ּכל ּברּוחֿהּקדׁש ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מטהר לוי ּובני וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: 35עליו, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מיחס וזה ּכהן מיחס זה ואֹומר: את36ּתחּלה ודֹוחה לוי! ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻֻ
ליּׂשראל מיחסין "וּיאמר37ׁשאינן אֹומר: הּוא הרי . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זמן1) יחשוב לא וכן בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם יתעסק שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם
בהם לזכות אלא אינה, המשיח, לימי החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח פי על לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ.

הבא. העולם דעתך.2)לחיי על יעלה אל תימן: יד רבינו4)מטבעו.3)ובכתב (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה
סנהדרין). ממסכת העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בראשית.5)בפירושו במעשה שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה

העולם.6) רשעי רומי: כישראל.7)ובדפוס בנחת רומי: ובדפוס ּתוׁשעון". ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ובמתינות, ִֵָבמנוחה
אין8) נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר והלא שואל: והראב"ד

שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך התורה דברי את לפרש
המשנה). (מרכבת הטבע דרך פי על מהישוב, החיות יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ, בכתב9)ישרור וכן רומי בדפוס

וכו'. מפשוטן יראה מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת, להלכה קשורה זו פיסקא תימן: ב.10)יד לד, ברכות
זרות.11) למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל מלכות ככתוב12)שתחזור האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג

שם וייפול בהם, להילחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה והוא וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י, (בראשית
ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי שבשמים.13)על יום14)לאביהם וזהו והנורא", הגדול ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב), לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל הרי על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת
ה'". "יום וזהו ז) לט, בטעות.15)(שם המשנה16)שטיהרוהו (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי בטעות, שטימאוהו

בתורה כתבת וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים "לא ב) נט, מציעא (בבא אמרו וכן ז). משנה ח, פרק עדיות לרבינו
מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות "אלה ב) ב, (מגילה אמרו וכן להטות", רבים עליהם,17)אחרי יאמר לא ליוחסין,

ג. הלכה בסוף בסמוך כמבואר עבד, וזה ממזר הראב"ד).18)זה ובפירוש שם (עדיות האומות מן לישראל האבות19)שלום לב
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו הצרות, מפני פה, ואלה פה, אלה וברחו ופחד, מורך בהם נפל אשר והבנים

הלכה20) ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו יבוא הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
ובביאורנו. רבו.21)י"א מפי שם.22)איש ובביאורנו א הלכה ט, פרק תשובה הלכות השווה הפסוקים. סדר הצעת

ומספיד23) ובוכה ישראל הרי על ועומד אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלושה שנינו: לה רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
אומר כן ואחרי סופו ועד העולם מסוף נשמע וקולו ושממה? צייה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל, ארץ הרי ואומר: עליהם

לעולם. שלום בא איננה.24)להם: זו תיבה תימן, יד חטא.25)בכתב שמים.26)יראת יבוא27)אהבת ומתי הגלות, קץ
ב.28)משיח. צז, דעתן".29)סנהדרין "תפוח תימן: יד ובכתב נשמתם, בא30)תצא ולא הקץ שהגיע כיוון אומרים "שהיו

(שם). הגאולה מן ומתייאשים מתאכזבים שהם נמצא בא", אינו יתמהמה31)שוב אם יכזב, ולא לקץ "ויפח ג) ב, (חבקוק ככתוב
לו". בדקדוקיו.32)חכה ולא ד.33)בעיקרו, הלכה הקודם משפחתם.34)בפרק ייחוס קידושין36)מייחס.35)יבררו

והלויים. הכהנים כולל; לוי ושבט מיוחסים, אלא המקדש לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א, מי37)עא, שכל
ישראל. ככל כשר, ישראל נשאר הלוי מזרע שאינו
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ׁשנים־עּׂשר 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הּלב‡. על יעלה מּמנהגֹו2אל ּדבר יּבטל הּמׁשיח 3ׁשּבימֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

בראׁשית ּבמעּׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, אּלא4ׁשל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עם זאב "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה נֹוהג. ּכמנהגֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם

ירּבץ" ּגדי עם ונמר הּדבר,5ּכבּׂש ענין - וחידה מׁשל - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עּכּו"ם רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יּׂשראל הּמׁשּולים6ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

על ׁשקד נמר יׁשדדם, ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכזאב
יׁשחיתּו, ולא יגזלּו ולא האמת, לדת כּלם ויחזרּו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻעריהם",

ּבנחת הּמּתר דבר יאכלּו "ואריה7אּלא ׁשּנאמר: יּׂשראל, עם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבענין הּדברים באּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתבן". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכּבקר

מׁשלים הם לאי8הּמׁשיח לּכל, יּודע הּמׁשיח הּמל ּובימֹות ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
בהן. רמזּו ענין ּומה מׁשל, היה דבר ְְִֶֶָָָָָָָָָָזה

הּמׁשיח10חכמים9אמרּו·. לימֹות הּזה העֹולם ּבין אין : ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד מלכּיֹות ׁשעּבּוד ּדברי11אּלא ׁשל מּפׁשּוטן יראה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּגֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָהּנביאים,
יּׂשראל12ּומגֹוג ליּׁשר נביא יעמד ּומגֹוג ּגֹוג מלחמת וׁשּקדם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אלּיה13ּולהכין את לכם ׁשלח אנכי "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּטהֹור14הּנביא לטּמא לא בא, ואינֹו לטהר15וגֹו'", ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹ
אנׁשים16הּטמא לפסל ולא ולא17, ּכׁשרּות ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבעֹולם ׁשלֹום לּׂשּום אּלא פסּולין, ׁשהחזקּו מי ,18להכׁשיר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
ּבנים" על אבֹות לב "והׁשיב החכמים19ׁשּנאמר: מן ויׁש . ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אלּיהּו יבֹוא הּמׁשיח ּביאת ׁשּקדם אּלּו20ׁשאֹומרים, וכל . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיהיּו, עד יהיּו אי אדם ידע לא - בהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
להם אין החכמים ּגם הּנביאים, אצל הן סתּומים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים

הכרע21קּבלה לפי אּלא אּלּו, ּולפיכ22ּבדברים הּפסּוקים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אּלּו ּבדברים מחלקת להם סּדּור23יׁש אין ועלּֿכלּֿפנים ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּדת עּקר דקּדּוקיהן ולא אּלּו ּדברים לא24הוית ּולעֹולם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּבּמדרׁשֹות יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיתעּסק

וכּיֹוצ אּלּו ּבענינים ׁשאיןהאמּורים עּקר; יּׂשימם ולא בהן, א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יראה לידי לא אהבה25מביאין לידי יחּׁשב26ולא לא וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹ

חכמים27הּקּצין אמרּו רּוחם28. ּתּפח מחּׁשבי29: ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ויאמין30הּקּצים יחּכה אּלא הּדבר31. ּכמֹו32ּבכלל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

.33ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אליו‚. ויתקּבצּו ממלכּתֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבימי

יתיחסּו - יּׂשראל ׁשּתנּוח34ּכל ּברּוחֿהּקדׁש ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מטהר לוי ּובני וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: 35עליו, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מיחס וזה ּכהן מיחס זה ואֹומר: את36ּתחּלה ודֹוחה לוי! ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻֻ
ליּׂשראל מיחסין "וּיאמר37ׁשאינן אֹומר: הּוא הרי . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זמן1) יחשוב לא וכן בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם יתעסק שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם
בהם לזכות אלא אינה, המשיח, לימי החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח פי על לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ.

הבא. העולם דעתך.2)לחיי על יעלה אל תימן: יד רבינו4)מטבעו.3)ובכתב (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה
סנהדרין). ממסכת העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בראשית.5)בפירושו במעשה שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה

העולם.6) רשעי רומי: כישראל.7)ובדפוס בנחת רומי: ובדפוס ּתוׁשעון". ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ובמתינות, ִֵָבמנוחה
אין8) נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר והלא שואל: והראב"ד

שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך התורה דברי את לפרש
המשנה). (מרכבת הטבע דרך פי על מהישוב, החיות יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ, בכתב9)ישרור וכן רומי בדפוס

וכו'. מפשוטן יראה מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת, להלכה קשורה זו פיסקא תימן: ב.10)יד לד, ברכות
זרות.11) למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל מלכות ככתוב12)שתחזור האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג

שם וייפול בהם, להילחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה והוא וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י, (בראשית
ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי שבשמים.13)על יום14)לאביהם וזהו והנורא", הגדול ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב), לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל הרי על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת
ה'". "יום וזהו ז) לט, בטעות.15)(שם המשנה16)שטיהרוהו (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי בטעות, שטימאוהו

בתורה כתבת וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים "לא ב) נט, מציעא (בבא אמרו וכן ז). משנה ח, פרק עדיות לרבינו
מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות "אלה ב) ב, (מגילה אמרו וכן להטות", רבים עליהם,17)אחרי יאמר לא ליוחסין,

ג. הלכה בסוף בסמוך כמבואר עבד, וזה ממזר הראב"ד).18)זה ובפירוש שם (עדיות האומות מן לישראל האבות19)שלום לב
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו הצרות, מפני פה, ואלה פה, אלה וברחו ופחד, מורך בהם נפל אשר והבנים

הלכה20) ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו יבוא הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
ובביאורנו. רבו.21)י"א מפי שם.22)איש ובביאורנו א הלכה ט, פרק תשובה הלכות השווה הפסוקים. סדר הצעת

ומספיד23) ובוכה ישראל הרי על ועומד אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלושה שנינו: לה רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
אומר כן ואחרי סופו ועד העולם מסוף נשמע וקולו ושממה? צייה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל, ארץ הרי ואומר: עליהם

לעולם. שלום בא איננה.24)להם: זו תיבה תימן, יד חטא.25)בכתב שמים.26)יראת יבוא27)אהבת ומתי הגלות, קץ
ב.28)משיח. צז, דעתן".29)סנהדרין "תפוח תימן: יד ובכתב נשמתם, בא30)תצא ולא הקץ שהגיע כיוון אומרים "שהיו

(שם). הגאולה מן ומתייאשים מתאכזבים שהם נמצא בא", אינו יתמהמה31)שוב אם יכזב, ולא לקץ "ויפח ג) ב, (חבקוק ככתוב
לו". בדקדוקיו.32)חכה ולא ד.33)בעיקרו, הלכה הקודם משפחתם.34)בפרק ייחוס קידושין36)מייחס.35)יבררו

והלויים. הכהנים כולל; לוי ושבט מיוחסים, אלא המקדש לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א, מי37)עא, שכל
ישראל. ככל כשר, ישראל נשאר הלוי מזרע שאינו
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ותּמים" לארים הּכהן עמד עד וגֹו', להם הּנה38הּתרׁשתא . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
המיחס. ּומֹודיעין הּמחזקין מיחסין ׁשּברּוחֿהּקדׁש ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻלמדּת,
מּׁשבט ׁשּזה ׁשּמֹודיע לׁשבטיהם, אּלא יּׂשראל מיחס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּבחזקת ׁשהן על אֹומר אינֹו אבל ּפלֹוני; מּׁשבט וזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפלֹוני

עבד וזה ממזר זה ׁשּמׁשּפחה39ּכׁשרּות: הּוא, ׁשהּדין ,! ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נטמעה40ׁשּנטמעה -41. ְְְִִֶָָָ

כדי42לא„. לא הּמׁשיח, ימֹות והּנביאים החכמים נתאּוּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ׁשּירדּו כדי ולא העֹולם, ּכל על כדי43ׁשּיׁשלטּו ולא ּבעּכּו"ם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ולּׂשמח; ולׁשּתֹות לאכל כדי ולא העּמים, אֹותם ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּינּׂשאּו
להם יהיה ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה פנּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ּומבּטל הּבא44נֹוגּׂש העֹולם לחּיי ׁשּיזכּו ּכדי ּכמֹו45, , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּתׁשּובה ּבהלכֹות .46ׁשּבארנּו ְְְְִֵֶַָ

מלחמה‰. ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן ולא47ּובאֹותֹו , ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ
תחרּות ולא וכל48קנאה הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּכעפר מצּויין אּלא49הּמעדּנים העֹולם ּכל עסק יהיה ולא , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבלבד ה' את ּגדֹולים50לדעת חכמים יּׂשראל יהיּו ּולפיכ . ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כח ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו הּסתּומים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹויֹודעים
לּים51האדם ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.52מכּסים" ְִַ
והיה ׁשאמר ּברּו ּכּלֹו. והחּבּור מלכים הלכֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻנׁשלמּו
עֹולם. ּבֹורא לאל ׁשבח ונׁשלם, ּתם ּובכללֹו: ּבפרטֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם
ּפרקיו ּומנין ׁשֹופטים. ספר והּוא עּׂשר ארּבעה ספר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנגמר
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשּׁשה - סנהדרין הלכֹות ּוׁשמֹונים. ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָאחד
- ממרים הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָהלכֹות
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - אבל הלכֹות ּפרקים. ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשבעה

ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ּומלחמֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָמלכים

הל' מחזור סיום

ליום פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ב אדר ט' קודש שבת יום

הל"א מחזור תחילת

ליום פרקים ג' במסלול

עֹולם. אל ה' ¨¥¥§ּבׁשם

מצֹותיך. ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ¨¤§¦¨¤¦¦©§¥Ÿ̈אז

¨¨§©הקּדמה
Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּתֹורה האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו "ּתֹורה", ְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהּמצוה".
היא זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, לעׂשֹות ְְְֲִִִִִַַַַָָָָוצּונּו
רּבנּו מׁשה ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנקראת
וׁשבט; ׁשבט לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ׁשּימּות, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדם
ספר את "לקח ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - אחד ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוספר
אלהיכם; ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם הּזה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּתֹורה
לא - הּתֹורה ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ּב ׁשם ְְְְְִֵֵַַָָָָָֹוהיה

יׂשראל,ּכתבּה ּכל ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה צּוה אּלא ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אף ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה נקראת זה ּומּפני לעׂשֹות". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָתׁשמרּו
ּכּלּה רּבנּו מׁשה לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה נכּתבה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל
ויהֹוׁשע, ּופינחס ואלעזר זקנים; לׁשבעים ּדינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֻּבבית
מׁשה ׁשל ּתלמידֹו ׁשהּוא וליהֹוׁשע מּמׁשה. קּבלּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשלׁשּתן
ּכל יהֹוׁשע, וכן עליה; וצּוהּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מסר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻרּבנּו,
וקּבל מיהֹוׁשע, קּבלּו רּבים ּוזקנים ּפה. על לּמד חּייו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּדינֹו, ּובית מעלי קּבל ּוׁשמּואל ּומּפינחס; הּזקנים מן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָעלי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו38) לא ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו עד לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו דרשו
נחמיה להם ויאמר נמצאו", ולא המתייחשים "כתבם שבקשו כהנים בבני מדבר זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות שני במקדש

המשיח. ביאת עד הכהונה מן מרוחקים שהם התרשתא), בישראל.39)(=הוא לבוא שפסול כנעני נתערב40)עבד נתערבה,
מיהו. ידוע ולא משפחה פסול ח,41)בה פרק בעדויות אמרו וכן א), עא, (קידושין בכשרות והוחזקה הואיל בכשרותה, נשארה

וחפסין מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת, דמע לשון - טמע לקרב". ולא לרחק "לא בא אליהו אין ז: משנה
(הערוך). טומעיא מן איננה.42)ליה "לא" ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: יד וילחצו.43)ובכתב ישתעבדו

פרק44) תשובה (הלכות במצוות" ולא בחכמה לא מתעסק אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן התורה. מלימוד
א). הלכה (שם).45)ט, יזכה"? במה לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא ב.46)"שאם הלכה ט, ככתוב47)פרק

מלחמה". עוד ילמדו "ולא ד ב, וכן48)בישעיה הסוסים". את תתחרה "ואיך ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... אין הבא "העולם א) יז, (ברכות אילנות49)אמרו "עתידים ב ל, שבת ראה לרוב,

יום". בכל פירות בהלכות50)שמוציאים וכמבואר כבודך". את נא "הראני באמרו: רבינו משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות
י. הלכה א, פרק התורה ונפש,51)יסודי מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין ולהשיג, להבין באדם שיש כוח כפי

ו. הלכה י, פרק תשובה הלכות והשווה (שם), בוריו" על זה דבר אמיתת את52)להשיג "והסירותי כו) לו, (יחזקאל נאמר וכן
"והמשכילים אמרו: ב קיג, וירא וב"זוהר" ב. הלכה ט, פרק תשובה הלכות השווה בקרבכם". אתן רוחי ואת מבשרכם... האבן לב
בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם בני וישיגו הרקיע, כזוהר יזהירו

פרק קכז.ל"חלק" עמוד קוק הרב מוסד הוצאת מסנהדרין, י

dncwd - xc` 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּיֹוצאי הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹודוד
מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
הּׁשילני מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹוהּוא
הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּובית

ּדינֹו ּובית מאליׁשע ּדינֹו,קּבל ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה , ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּובית מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוהֹוׁשע
מיׁשעיה קּבל ּומיכה ּדינֹו, ּובית מעמֹוס קּבל ויׁשעיה ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּדינֹו,
מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ּובית מּמיכה קּבל ויֹואל ּדינֹו, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָּובית
קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית מּנחּום קּבל וחבּקּוק ּדינֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּובית
ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל וירמיה ּדינֹו, ּובית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמחבּקּוק
קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית מּירמיה קּבל נרּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ּובית נרּיה ּבן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּברּו
ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם הּגדֹולה'. ּכנסת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'אנׁשי
ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ועזריה, מיׁשאל ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחנניה
זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, חכמים והרּבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוזרּבבל;
הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון הּוא מהם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון
ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻועׂשרים,
מּׁשמעֹון קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס עזרא. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָאחר
יֹוחנן ּבן ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ּובית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּצּדיק
ּדינֹו, ּובית מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ירּוׁשלים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָאיׁש
מּיֹוסף קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻויהֹוׁשע
טּבאי ּבן ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ׁשטח ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוׁשמעֹון
ּדינם ּובית הּצדק ּגרי ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ּובית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהארּבלי
ּדינם ּובית וׁשּמאי הּלל ּדינם. ּובית וׁשמעֹון מיהּודה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָקּבלּו
זּכאי ּבן יֹוחנן ורּבן ּדינם. ּובית ואבטליֹון מּׁשמעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָקּבלּו
ּדינֹו. ּובית הּזקן מהּלל קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ׁשמעֹון ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָורּבן
ּגדֹולי והם זּכאי, ּבן יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ּתלמידים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ורּבי הּגדֹול, אליעזר רּבי - הם ואּלּו מּמּנּו; ׁשּקּבלּו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחכמים
ורּבי נתנאל, ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּכהן, יֹוסי ורּבי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֻיהֹוׁשע,
אליעזר מרּבי קּבל יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ער ּבן ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאלעזר
מאיר ורּבי יׁשמעאל ורּבי היה. צדק ּגר אביו ויֹוסף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
וחבריו מאיר רּבי קּבל וגם עקיבה, מרּבי קּבלּו הּצדק ּגר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבן

יׁשמעאל ורּבימרּבי יהּודה, רּבי הם - מאיר רּבי ׁשל חבריו . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי נחמיה, ורּבי ׁשמעֹון, ורּבי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹוסי,
וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן וׁשמעֹון הּסנּדלר, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָיֹוחנן
וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ׁשל חבריו ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּבלּו
הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - עקיבה רּבי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשל
ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָורּבי
ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן קּבל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקן
ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמעֹון
זה, ׁשמעֹון רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשמעֹון
אלעזר ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו הּנקרא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ׁשּמּוע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבן

חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה חּבּורּומימֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדֹור ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,

על מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
עליהן והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
הּקדֹוׁש. רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבית
והּפרּוׁשין הּבאּורין וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּוא
ודֹור, ּדֹור ּכל ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּׁשמעּו
לחכמים וׁשּננֹו הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבכל
ּבכל ורּבצֹו ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּברּבים,
ולּמה מּיׂשראל. ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום,
לפי ׁשהיה? ּכמֹות הּדבר הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
מתחּדׁשֹות והּצרֹות והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת הרׁשעה ּומלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובאֹות,
ּביד להיֹות אחד חּבּור חּבר - לקצוֹות והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמתּגלּגלין
הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ולא ּבמהרה ׁשּילמדּוהּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּכּלם,
החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו

חמא ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, חּיא,וגמליאל ורּבי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש

ורב הּונא, רב ּומּגדֹולי- ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
‡ˆÓ�ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ƒ¿»ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵַָָָָָּדֹורֹות,
ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ורּבה (ג) ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמרּבה,
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי (ה) ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּוׁשמּואל,
מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן הּקדֹוׁש ורּבנּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ו)
אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) אביו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגמליאל
ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ(ט)
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן אביו ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּזקן
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
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מּיֹוצאי הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹודוד
מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
הּׁשילני מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹוהּוא
הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּובית

ּדינֹו ּובית מאליׁשע ּדינֹו,קּבל ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה , ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּובית מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוהֹוׁשע
מיׁשעיה קּבל ּומיכה ּדינֹו, ּובית מעמֹוס קּבל ויׁשעיה ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּדינֹו,
מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ּובית מּמיכה קּבל ויֹואל ּדינֹו, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָּובית
קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית מּנחּום קּבל וחבּקּוק ּדינֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּובית
ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל וירמיה ּדינֹו, ּובית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמחבּקּוק
קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית מּירמיה קּבל נרּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ּובית נרּיה ּבן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּברּו
ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם הּגדֹולה'. ּכנסת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'אנׁשי
ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ועזריה, מיׁשאל ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחנניה
זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, חכמים והרּבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוזרּבבל;
הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון הּוא מהם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון
ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻועׂשרים,
מּׁשמעֹון קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס עזרא. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָאחר
יֹוחנן ּבן ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ּובית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּצּדיק
ּדינֹו, ּובית מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ירּוׁשלים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָאיׁש
מּיֹוסף קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻויהֹוׁשע
טּבאי ּבן ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ׁשטח ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוׁשמעֹון
ּדינם ּובית הּצדק ּגרי ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ּובית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהארּבלי
ּדינם ּובית וׁשּמאי הּלל ּדינם. ּובית וׁשמעֹון מיהּודה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָקּבלּו
זּכאי ּבן יֹוחנן ורּבן ּדינם. ּובית ואבטליֹון מּׁשמעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָקּבלּו
ּדינֹו. ּובית הּזקן מהּלל קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ׁשמעֹון ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָורּבן
ּגדֹולי והם זּכאי, ּבן יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ּתלמידים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ורּבי הּגדֹול, אליעזר רּבי - הם ואּלּו מּמּנּו; ׁשּקּבלּו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחכמים
ורּבי נתנאל, ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּכהן, יֹוסי ורּבי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֻיהֹוׁשע,
אליעזר מרּבי קּבל יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ער ּבן ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאלעזר
מאיר ורּבי יׁשמעאל ורּבי היה. צדק ּגר אביו ויֹוסף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
וחבריו מאיר רּבי קּבל וגם עקיבה, מרּבי קּבלּו הּצדק ּגר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבן

יׁשמעאל ורּבימרּבי יהּודה, רּבי הם - מאיר רּבי ׁשל חבריו . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי נחמיה, ורּבי ׁשמעֹון, ורּבי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹוסי,
וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן וׁשמעֹון הּסנּדלר, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָיֹוחנן
וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ׁשל חבריו ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּבלּו
הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - עקיבה רּבי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשל
ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָורּבי
ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן קּבל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקן
ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמעֹון
זה, ׁשמעֹון רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשמעֹון
אלעזר ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו הּנקרא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ׁשּמּוע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבן

חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה חּבּורּומימֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדֹור ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,

על מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
עליהן והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
הּקדֹוׁש. רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבית
והּפרּוׁשין הּבאּורין וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּוא
ודֹור, ּדֹור ּכל ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּׁשמעּו
לחכמים וׁשּננֹו הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבכל
ּבכל ורּבצֹו ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּברּבים,
ולּמה מּיׂשראל. ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום,
לפי ׁשהיה? ּכמֹות הּדבר הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
מתחּדׁשֹות והּצרֹות והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת הרׁשעה ּומלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובאֹות,
ּביד להיֹות אחד חּבּור חּבר - לקצוֹות והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמתּגלּגלין
הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ולא ּבמהרה ׁשּילמדּוהּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּכּלם,
החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו

חמא ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, חּיא,וגמליאל ורּבי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש

ורב הּונא, רב ּומּגדֹולי- ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
‡ˆÓ�ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ƒ¿»ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵַָָָָָּדֹורֹות,
ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ורּבה (ג) ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמרּבה,
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי (ה) ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּוׁשמּואל,
מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן הּקדֹוׁש ורּבנּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ו)
אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) אביו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגמליאל
ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ(ט)
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן אביו ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּזקן
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
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ּבן מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, וירמיה ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ(כא)
ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה (ל) מּזכריה, והֹוׁשע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ(כט)
מאחּיה, ואלּיהּו (לג) מאלּיהּו, ואליׁשע (לב) ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמאליׁשע,
ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ואחּיה ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ(לד)
מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ועלי (לז) ְְְִִִִִִֵֵֵַָָֻמעלי,
- הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) רּבנּו, מּמׁשה ויהֹוׁשע ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ(לט)

יׂשראל. אלהי ה' מעם ׁשּכּלם ְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹֻנמצא
Ïkמהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּגדֹולה.

אׁשיועּמהם. ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר אחר[בבל]הּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשחּבר
עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשני
רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּודברים
ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. חּבּור ועד ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּקדֹוׁש

הּתֹוספּתֹות ּומן וספרי, ּומּספרא -[הברייתות]הּתֹוספּתא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
החּיב והּטהֹור, הּטמא והּמּתר, האסּור יתּבאר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻֻמּכּלם
מּפי איׁש מּפי איׁש ׁשהעּתיקּו ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּפטּור,

מּסיני. ִִֶַֹמׁשה
Ìbּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי

רבה]ּבראׁשית ורּבי[בראשית מ"אּלה. ּפרׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָׁשמֹות"
חּברּו אחריהם אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעקיבה

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמדרׁשֹות.
‡ˆÓ�יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמעּתיקים
ּומנהגֹותם ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות והנהיגּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָָּתּקנֹות
ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבכל

יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר אׁשי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרב
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור הארצֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּבכל
ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים
אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו,
ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרהּוא, זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונתּבאר
למי אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ÌÈ¯·„eׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאחר
ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּבבלי,
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה מדינה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹוכל
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה

ּובנּו הם[התבוננו]הּתלמּוד - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראים
הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ׁשנער ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובארץ
עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ּתעלּומֹותיו לאֹור ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּו
עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ועֹוד, למאד; עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹּדרּכֹו
לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ׁשאֹותּה לפי אחרֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹונֹות
וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל הּתלמּוד; ׁשחּבר ּבעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבׁשנער
עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין הּגאֹונים, ּבימי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבׁשנער
ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמלּמדים
קׁשים ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה אׁשר ּגאֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלכל

חכמתם ּכפי להם מׁשיבים והם ואֹותםׁשּבּתלמּוד, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להבין ספרים מהן ועֹוׂשין הּתׁשּובֹות, מקּבצים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹואלים
לבאר חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהם.
ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּתלמּוד:
מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרקים
והּמּתר האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות חּברּו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֻּוסדרים.
ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים והּפטּור, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהחּיב
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וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאר
נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמּתרים
הּצּור על ונׁשענּתי הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחצני,
ּדברים לחּבר וראיתי הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּברּו
והּמּתר האסּור ּבענין החּבּורים, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהּמתּבררים

ּברּורההּטמא ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻודר
אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - ְְְְְֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹֻהּכל
הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ּברּורים ּדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבכה,
הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים אּלּו מּכל יתּבאר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר
הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמימֹות

הּדברים ּכל ּובדין מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹּגלּויין
יהא ׁשּלא ּכדי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתּקנּו
אּלא יׂשראל, מּדיני ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
הּתּקנֹות עם ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻיהיה
חּבּור ועד רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּמנהגֹות
ׁשחּברּו חּבּוריהם ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתלמּוד,
ּתֹורה' 'מׁשנה זה חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
קֹורא ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לקרֹות צרי ואינֹו ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזה,
הלכֹות הלכֹות זה חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
ענין; ׁשּבאֹותֹו לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכל
ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוכל
מהן יׁש - וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסדּורים
ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהלכֹות
מהם ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
אֹותן יהיּו אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהלכֹות
לפי זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻהּמצוֹות
ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהענינים,
ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּומנין
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ַַָהחּמה.
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wfg zxecdn jezn

וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאר
נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמּתרים
הּצּור על ונׁשענּתי הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחצני,
ּדברים לחּבר וראיתי הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּברּו
והּמּתר האסּור ּבענין החּבּורים, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהּמתּבררים

ּברּורההּטמא ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻודר
אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - ְְְְְֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹֻהּכל
הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ּברּורים ּדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבכה,
הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים אּלּו מּכל יתּבאר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר
הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמימֹות

הּדברים ּכל ּובדין מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹּגלּויין
יהא ׁשּלא ּכדי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתּקנּו
אּלא יׂשראל, מּדיני ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
הּתּקנֹות עם ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻיהיה
חּבּור ועד רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּמנהגֹות
ׁשחּברּו חּבּוריהם ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתלמּוד,
ּתֹורה' 'מׁשנה זה חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
קֹורא ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לקרֹות צרי ואינֹו ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזה,
הלכֹות הלכֹות זה חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
ענין; ׁשּבאֹותֹו לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכל
ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוכל
מהן יׁש - וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסדּורים
ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהלכֹות
מהם ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
אֹותן יהיּו אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהלכֹות
לפי זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻהּמצוֹות
ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהענינים,
ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּומנין
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ַַָהחּמה.
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd xc` 'hÎ'b -

ה'תשע"ב אדר ג' ראשון יום

ה'תשע"ב אדר ד' שני יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על[ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ב אדר ה' שלישי יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
יוםראשוֿןשלישיג'ֿה'אדר
― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
(mlek mya cg` xacאמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ

"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ
מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי (mixacאתּֿדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש
ׁשל זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלמּנֹות

ּבספרי אמרּו עֹוד eh)עמלק". ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵָָָ
ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
יהיה ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻסֹותר
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר
"ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבסיף,

יּומת" וגֹו' אתּֿפי ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)וכלֿמֹורד . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ
הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
צדק, ּגר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמל
אׁשר נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

הּוא" לאֿאחי(eh ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִִֵָֹ
(myמצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּבׁשּום עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה".

ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן daiyiּדבר y`x ,oiic) ְִִִַָָָָֹ
(dneckeעד ּגרים מּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹולא

ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא
"אחי מּקרב מל עלי(my)אמרּו ,(:dn zenai)ּֿכל" : ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות
הּנבּואה ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל

(j"p)אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei)ּכתר" : ְְִֵֶֶֶָָָָָ
ּכלֿהּדֹורֹות. סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָמלכּות
ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאין
הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמּזרע
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלענין
ּביבמֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָספק.

(jli`e .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n)ונּדה(:hn). ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
נׁשים"נׁשים, ירּבהֿלֹו "ולא יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,my). ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻוהּגבּול
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוקּדּוׁשין.

לֹוקה.(k`.)מּסנהדרין ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" "לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept)ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" לֹו(my)ירּבהּֿלֹו יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ּכלֿיׂשראל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ירּבהֿלֹו xeqiולא `ly" ick) ְְִֶַָֹ

("eaalטעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן עליו(jlnd)הּגיעּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

ידידיה וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
exn`a envrl xizdy)(lykpe Ð "xeq` `l" "xeq` `l".

k`:)אמרּו oixcdpq)ׁשאּלּו אדם, לבני הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לבּטּולן ּדר להם מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹידעּו

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו jlnd)ׁשהרי dnly)ּבזה טעה ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוחׁשב
זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשּכן
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אּלא זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
זֹו מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
הפסד לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ּגם מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדת.
הּסּבֹות אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאחת
הם וכּלם יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻוהּטעמים
מׂשּמחיֿלב" יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו

(h ,hi mildz).

ה'תשע"ב אדר ו' רביעי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממיןהּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")

הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" "ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,k mixac). ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ

נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובאר
להרגם, ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָמּכפירתם.
מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּומלחמּתם
אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאינּה
לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג הּׂשגתואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּטרתֹו,
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים
ּתראה, הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּבכלּֿדֹור
סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם
יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ―ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וגֹו'" עמלק אתֿזכר אמחה ci)"ּכיֿמחה ,fi zeny)― ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹ
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהאם

(hi ,dk mixac)אּלא לֹומר, אין ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג ְֵֵֵֶַָָאינֹו
מצוה עמלק זרע יּמצא וכלֿעֹוד ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָהּוא
צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ׁשבעה הריגת וכ ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָלהכריתֹו.
מצּוים ואנחנּו מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנצטּוינּו

yxeydn)לׁשרׁשם mxwrl)עד ודֹור ּבכלֿדֹור ּולרדפם ְְְְְַָָָָָָ
הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיּׁשמדּו,
עד האּמֹות ּבין ונטמעה הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻעלֿידי
לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי אּולם ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נֹוהגת ׁשאינּה מצוה להרגם ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ּבמלחמת נאמר ׁשּלא ּכׁשם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלדֹורֹות,
אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָלדֹורֹות,
המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן ְְְְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻֻקׁשּורה
עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא אּלא למצרים, אֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻלּמדּבר

ּבנמצא יהיה meid)וכלֿעֹוד miniiw eid eli` elit`) ְְְְִִֶָָ
ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל הּצּוּוי. אֹותֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמקּימים
יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין הּמצוה ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהבּדל
ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמצוה

ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א מןֿהּדֹורֹות; ּבדֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנעּדר
אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ּתהפ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליו
ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם לדֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנֹוהגת
מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב מצּוי ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָֻֻמסּים
חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ּדין אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻאחד,
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ׁשאֹותֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח עמלקהּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט אׁשרֿהּמצוה את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿזה ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו אמרֹוּתחלׁש וזה הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור fi)יתעּלה: ,dk mixac). ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ספרי vz`)ּולׁשֹון ik zyxt seq)אׁשרֿעׂשה את "זכֹור : ְְֲִֵֵֶָָָ
אמֹור ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹל
ׂשנאתֹו ּתסּור ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹּדברים

ספרא ּולׁשֹון izewega)מןֿהּלב. zyxt yix)את "זכֹור : ְְִִֵֵַָָ
ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּכח,

ׁשֹונה ׁשּתהא ―(xne`)עׂשה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ
ּתחּלה, זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמּואל
אׁשרֿ את "ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָואחרּֿכ

ליׂשראל" עמלק a)עׂשה ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשה
וחּדּוׁש עמלק זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקפ"ט
מּלהׁשלי אנּו מזהרים וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻהאיבה
והּוא לאֿתעׂשה, מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: hi)אמרֹו ,dk mixac)ּובספרי ,seq) ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
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צט xc` 'e iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּלא זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
זֹו מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
הפסד לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ּגם מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדת.
הּסּבֹות אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאחת
הם וכּלם יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻוהּטעמים
מׂשּמחיֿלב" יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו

(h ,hi mildz).

ה'תשע"ב אדר ו' רביעי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממיןהּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")

הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" "ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,k mixac). ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ

נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובאר
להרגם, ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָמּכפירתם.
מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּומלחמּתם
אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאינּה
לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג הּׂשגתואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּטרתֹו,
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים
ּתראה, הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּבכלּֿדֹור
סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם
יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ―ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וגֹו'" עמלק אתֿזכר אמחה ci)"ּכיֿמחה ,fi zeny)― ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹ
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהאם

(hi ,dk mixac)אּלא לֹומר, אין ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג ְֵֵֵֶַָָאינֹו
מצוה עמלק זרע יּמצא וכלֿעֹוד ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָהּוא
צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ׁשבעה הריגת וכ ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָלהכריתֹו.
מצּוים ואנחנּו מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנצטּוינּו

yxeydn)לׁשרׁשם mxwrl)עד ודֹור ּבכלֿדֹור ּולרדפם ְְְְְַָָָָָָ
הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיּׁשמדּו,
עד האּמֹות ּבין ונטמעה הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻעלֿידי
לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי אּולם ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נֹוהגת ׁשאינּה מצוה להרגם ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ּבמלחמת נאמר ׁשּלא ּכׁשם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלדֹורֹות,
אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָלדֹורֹות,
המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן ְְְְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻֻקׁשּורה
עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא אּלא למצרים, אֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻלּמדּבר

ּבנמצא יהיה meid)וכלֿעֹוד miniiw eid eli` elit`) ְְְְִִֶָָ
ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל הּצּוּוי. אֹותֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמקּימים
יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין הּמצוה ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהבּדל
ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמצוה

ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א מןֿהּדֹורֹות; ּבדֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנעּדר
אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ּתהפ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליו
ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם לדֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנֹוהגת
מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב מצּוי ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָֻֻמסּים
חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ּדין אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻאחד,
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ׁשאֹותֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח עמלקהּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט אׁשרֿהּמצוה את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿזה ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו אמרֹוּתחלׁש וזה הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור fi)יתעּלה: ,dk mixac). ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ספרי vz`)ּולׁשֹון ik zyxt seq)אׁשרֿעׂשה את "זכֹור : ְְֲִֵֵֶָָָ
אמֹור ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹל
ׂשנאתֹו ּתסּור ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹּדברים

ספרא ּולׁשֹון izewega)מןֿהּלב. zyxt yix)את "זכֹור : ְְִִֵֵַָָ
ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּכח,

ׁשֹונה ׁשּתהא ―(xne`)עׂשה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ
ּתחּלה, זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמּואל
אׁשרֿ את "ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָואחרּֿכ

ליׂשראל" עמלק a)עׂשה ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשה
וחּדּוׁש עמלק זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקפ"ט
מּלהׁשלי אנּו מזהרים וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻהאיבה
והּוא לאֿתעׂשה, מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: hi)אמרֹו ,dk mixac)ּובספרי ,seq) ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
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(my `vz zyxt,ּבּלב ― ּתׁשּכח" "לא ּבּפה; ― "זכֹור" :ְִֵֶַַָָֹ
.מּלּב ּתסירּנה ואל איבתֹו ּתׁשלי אל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכלֹומר:

ה'תשע"ב אדר ז' חמישי יום

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
˙ÂˆÓ .Ê� .Â� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú

― המ"ו לגּורהּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב fh)תספּון ,fi mixac)נכּפל ּוכבר . ְְִִֶֶֶַַַָָֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין wxtהּלאו dkeq inlyexi) ְְְְִִֶַָָָָָֹ

(` dkld cאתֿיׂשראל ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ
ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשהזּכרנּו; הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹנענׁשּו.
עֹוד לאֿתסיף ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהּׁשני

gq)לראתּה" ,gk my)אׁשר "ּכי אמרֹו: ― והּׁשליׁשי ; ְְְְֲִִִִֶַָָֹ
עדֿעֹולם" עֹוד לראתם תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹראיתם

(bi ,ci zeny)ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ׁשּפׁשט ְְִִֶֶַַַַָָואףֿעלּֿפי
סּכה ּגמרא ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֻלנּו

(:`p),ּבּה לדּור ׁשאסּור הארץ מּכלל היא אלכסנּדריא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּגם
ארץ חבל מֹודדים אלכסנּדריא ּבאר(dnc`Îzwlg)ּומּים ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ארּבע ורחב ּפרסה מאֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָֹארּבע
ּבּה לעבר מּתר אבל ּבּה. לדּור ׁשאסּור מצרים ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּכלֿארץ
אמרּו ּובפרּוׁש אחרת. לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשם

i)ּבירּוׁשלמי wxt seq oixcdpq),חֹוזר אּתה אי ליׁשיבה : ְִִִִִֵַַָָ
הארץ. ּולכּבּוׁש ולפרקמטיא לסחֹורה חֹוזר אּתה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבל

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl),האּמֹות ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוהיא
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
למס ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָּתׁשלּום

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt): ְְֲִֵַָ
ולא ׁשעּבּוד ׁשעּבּוד, ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹֹ"אמרּו:
וזֹו". זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמּסים
ּבעת הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּוא:
ענין וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָההיא
להרֹוג נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֹהּׁשעּבּוד.
וכלֿהּנׁשים, ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָָֹּכלֿזכר

וגֹו'" עּמ תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ai)והּוא ,my). ְְְְְְִִִִֶַַָָֹ
mlek)וכלֿזה z` oibxed oi` enilyd `l m`y)ּדין הּוא ְִֶָ

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָמלחמת
מּסנהדרין(cn:)מּסֹוטה ב' .(k:)ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָ

― הנ"ו ׁשלֹוםהּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הערים על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלעּמֹון

מהם ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנׁשלח
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּיׁשלימּו
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל ..וטבתם". eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii jnr"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף (ipenraיכֹול ַַָָ
(ia`ene:לֹומר ּתלמּוד ,("mnely yexcz `l"),וטבתם" ְְַַָָֹ

לעֹולם" ּכלֿימי(f ,my). ְֶָָָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּולהכאיב לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָמאכל
ואתֹו ― אתֿעצּה "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּבם,

תכרת" hi)לא ,k my)לאו ּבכלל ּכלֿהׁשחתה נכנסת וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור אֹו לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה,
מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה "לאֿתׁשחית" מּׁשּום עֹובר זה הרי ―ְְְֲִִֵֵֶֶַַֹ

(.ak):אמרּו לֹוקה. ― טֹובֹות אילנֹות ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֶֶָָָנתּבאר,
ּוכבר תכרת" לא ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹואזהרּתּה

ּבתרא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ek.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ולא יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש dcyd)יעׂשה ipt lr)ּובין ְְֲִֵֶַָָָָָ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירההּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
אתֿהּצֹואה ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה i)"ּכיֿתצא ,bk mixac)זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ִֶ

ה'תשע"ב אדר ח' שישי יום
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― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
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xc` 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny")

(bהן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ׁשּמחׁשבֹותיו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxkזה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹנקרא:
אתֿהעם המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבּתֹורה,
ּדת נצחֹון על אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָלּמלחמה
והּוא הּיּׁשּוב, אתֿסדר המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָה',
הּכהן" ונּגׁש אלֿהּמלחמה ּכקרבכם "והיה יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמרֹו

(a ,my)רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה אחרּֿכ .ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ
ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה וכלֿמי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּלבב,
"ודּברּו אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

d)הּׁשטרים" ,my)ּבגמרא אמרּו .(.bn dheq)ודּברּו" : ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ― ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשטרים

מ אינֹוּתֹוכחת הּמלחמה ּבערכי וההכרזה ׁשּוחֿמלחמה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ּבמלחמת אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָחֹובה
ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ּבה אין ― מצוה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹמלחמת

("'ebe l`xyi rny")הכרזה mibeqולא dyely xifgdl) ְְַָָֹ
(`xwnayמּסֹוטה ח' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,(:cn)וׁשם . ְְְְִִֵֶֶֶָָָ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לצבא יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
עּמּה יׂשמח אּלא ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכּבּוׁש,

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה יתעּלה:(d`yp)ׁשנה אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
אׁשרֿלקח" אתֿאׁשּתֹו וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ"נקי

(d ,ck my)מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
(.bn).

― השי"א אתֿהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ּכלֿהּׁשנה ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה(my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלעבר
ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿמהּֿׁשחּיבים

עצמֹו החתן lrׁשּגם mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְֶֶַַָָ
(`avl xehtde qeibdלנסע ּכלֹומר: מּביתֹו, מּלצאת ְְְִִִֵֵַַָָֹֻמזהר

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
.(my)מּסֹוטה ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת אּלא(cgtl)הּכֹופרים מּפניהם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכּבּוׁש
ל ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא אֿ"והיה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹֹ

בּכסף" ci)תמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָ

― הרס"ד מּלהעבידהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפתּֿתאר
העֹובדֹות הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת ּבּה "לאֿתתעּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

עּניתּה" ספרי(my)אׁשר ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)ֿלא" : ְְֲִִִֵֶָֹ
ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹתתעּמר
ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים אּלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאוין
אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּלמכרּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". "וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca)נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶֶֶַַּבמה
ּומכרֹו" f)"והתעּמרּֿבֹו ,ck my)אמרּו ,(my ixtq): ְְְְִֶַָָ

יפתֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּיכניסֹו
קּדּוׁשין ּבתחּלת .(k`:)ּתאר ְִִִִַַֹ

ה'תשע"ב אדר ט' קודש שבת יום

הל"א מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‰˘Ú ˙ÂˆÓ·

ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּתֹורה מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל Ðּומּדברי "miyxey") ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
(zeceqiמנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראּוי
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קי xc` 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny")

(bהן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ׁשּמחׁשבֹותיו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxkזה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹנקרא:
אתֿהעם המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבּתֹורה,
ּדת נצחֹון על אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָלּמלחמה
והּוא הּיּׁשּוב, אתֿסדר המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָה',
הּכהן" ונּגׁש אלֿהּמלחמה ּכקרבכם "והיה יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמרֹו

(a ,my)רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה אחרּֿכ .ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ
ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה וכלֿמי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּלבב,
"ודּברּו אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

d)הּׁשטרים" ,my)ּבגמרא אמרּו .(.bn dheq)ודּברּו" : ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ― ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשטרים

מ אינֹוּתֹוכחת הּמלחמה ּבערכי וההכרזה ׁשּוחֿמלחמה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ּבמלחמת אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָחֹובה
ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ּבה אין ― מצוה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹמלחמת

("'ebe l`xyi rny")הכרזה mibeqולא dyely xifgdl) ְְַָָֹ
(`xwnayמּסֹוטה ח' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,(:cn)וׁשם . ְְְְִִֵֶֶֶָָָ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לצבא יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
עּמּה יׂשמח אּלא ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכּבּוׁש,

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה יתעּלה:(d`yp)ׁשנה אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
אׁשרֿלקח" אתֿאׁשּתֹו וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ"נקי

(d ,ck my)מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
(.bn).

― השי"א אתֿהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ּכלֿהּׁשנה ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה(my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלעבר
ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿמהּֿׁשחּיבים

עצמֹו החתן lrׁשּגם mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְֶֶַַָָ
(`avl xehtde qeibdלנסע ּכלֹומר: מּביתֹו, מּלצאת ְְְִִִֵֵַַָָֹֻמזהר

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
.(my)מּסֹוטה ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת אּלא(cgtl)הּכֹופרים מּפניהם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכּבּוׁש
ל ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא אֿ"והיה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹֹ

בּכסף" ci)תמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָ

― הרס"ד מּלהעבידהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפתּֿתאר
העֹובדֹות הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת ּבּה "לאֿתתעּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

עּניתּה" ספרי(my)אׁשר ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)ֿלא" : ְְֲִִִֵֶָֹ
ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹתתעּמר
ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים אּלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאוין
אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּלמכרּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". "וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca)נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶֶֶַַּבמה
ּומכרֹו" f)"והתעּמרּֿבֹו ,ck my)אמרּו ,(my ixtq): ְְְְִֶַָָ

יפתֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּיכניסֹו
קּדּוׁשין ּבתחּלת .(k`:)ּתאר ְִִִִַַֹ

ה'תשע"ב אדר ט' קודש שבת יום

הל"א מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‰˘Ú ˙ÂˆÓ·

ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּתֹורה מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל Ðּומּדברי "miyxey") ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
(zeceqiמנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראּוי
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`xcקב 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנכֹון
מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתתּברר
טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻאנחנּו.
עלֿ ּתּׂשגנה זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻּכיון
ּומנינן ּכּלן אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻידי
ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה מצוה ―ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאֹו

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

מןֿאבל מצוה איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מהן אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּמצות,
הּׁשם ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשהּו
hxtl ick `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl)

(dizekld,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּפי על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦

עליהםואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אקּדים א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
ּבהן הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ[ואמר]
עׂשה מצות ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹֹֹ
לאֿתעׂשה מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרמ"ח,

החּמה ימֹות ּכמנין והן ynyd)שס"ה, zpy)נזּכר זה ּומנין . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד מאֹות(bk:)ּבלׁשֹון ׁשׁש אמרּו: . ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ּכנגד שס"ה ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש
אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָימֹות

(`vz zyxt `negpz)עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹעל
לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכמנין
הּׁשנה, ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
עברה. ּבי ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ְֲִֵֵַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוזה
ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלֹומר:

ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּמנּויים,
הּכללים י"ד עכׁשו:(miyxeyd)עניני ׁשאבארם האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהם: הראׁשֹון אתֿהּכלל הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
למנֹותֹו. ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: להּכלל ּכמצוהׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהןהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: ּכלֿהּכלל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבההּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה הענׁשיםהּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵַּבמצות
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(‚È).‰‚Â‰ ¯˘‡Îכמו הומשך, ד)כאשר כה :(משלי

וכמו מכסף; סיגים ה)הגו פסוק לפני(שם רשע הגו :

Ï‡¯˘È.(È„)מלך: ÈË·˘ ÏÎ· ¯·ÚÈÂ,בכרי בן שבע

עליהם: שימליכוהו ‰·¯ÌÈ.לפתותם ÏÎÂידעתי לא

·ÏÁ.(ÂË)מהו: „ÂÓÚ˙Â.משריין ואקיפו (תרגום:)

לשון בחל, ותעמוד פותרים, ח)ויש ב חיל(איכה :

על לעמוד ונתחזקה החיצונה, החומה הפילו וחומה,

הפנימית: ÂÈ‡·.(ÊÈ)ידי בך‰‡˙‰ כגשנאמר (לקמן

תחכמוני:ח) בשבת יושב :(ÁÈ)Â¯·„È ¯·„
.¯Ó‡Ï ‰�Â˘‡¯·אם בראשונה, לשלום לדבר לך היה

עליהם: להלחם לך היה לא לך, ויפתחו יענוך שלום

.Ï·‡· ÂÏ‡˘È ÏÂ‡˘בשלום חילך בני שאלו אם

אבל: ששמה הזאת, ‰˙ÂÓ.העיר ÔÎÂבני היו מיד

עמכם:העיר ‡È�ÂÓ(ËÈ)משלימים ÈÓÂÏ˘ ÈÎ�‡
.Ï‡¯˘Èלישראל ונאמנים ששלמים העיר, מבני אני

אגדה ומדרש שמעוניולמלך. ובילקוט ט, צד רבה (בראשית

לנאמן,כא) נאמן השלמתי אני היתה, אשר בת סרח :

ליעקב הגדתי אני למשה, יוסף של ארונו נגלה ידי על

חי: יוסף ÈÏ.(Î)כי ‰ÏÈÏÁ ‰ÏÈÏÁ,לי חלילה

למלך: חלילה

cec zcevn
(·È).ÏÏÂ‚˙Ó:המסילה באמצע בדמו, מתגלגל ÈÂ¯‡היה

.˘È‡‰למקום שבא מי כל אשר ראה החלל, על העומד
אזהרתו: הועילה ולא עומד, נשאר היה גררו‰˘„‰.החלל,

עליו שעומד בראותו בבגד, וכסהו מהמסילה, מרוחק השדה
הבא: ‰Â‚‰.(È‚)כל ¯˘‡Îעברו המסלה, מן שהוסר אחר

יואב: אחרי ישראל,Â·ÚÈÂ¯.(È„)כולם שבטי בכל עבר יואב
בכרי: בן שבע בה שנסגר מעכה ובית אבלה והיא מעכה, ובית אבלה עמו ‰·¯ÌÈ.ללכת ÏÎÂוהוא הברים, כל יואב עבר גם

מרובים: ואנשים רבות מקומות ובה מחוז, יואב:ÂÏ‰˜ÈÂ.שם אחרי ויבואו נקהלו הברים, ואנשי ישראל ÂÈÏÚ.(ÂË)משבטי
בכרי: בן שבע ÏÏÂÒ‰.על ÂÎÙ˘ÈÂ,העיר עם להלחם עליה ועולים גבוה, תל לעשות החומה, מול עפר לשפוך עיר, כובשי דרך

מסילה: מלשון סוללה, קרויה אדם, בני וברגלי במקלות אותה שכובשים שם ·ÏÁ.ועל „ÂÓÚ˙Âהמלחמה עדת קרבה זה אחרי
כמו הגבוה, שאצל הנמוכה החומה והיא החל, על ועמדה העיר, ח)אל ב וחומה:(איכה חל :.ÌÈ˙ÈÁ˘Ó,החומה להשחית התחילו

החל: על לעמוד אליה קרבו ˘ÂÚÓ.(ÊË)כי ÂÚÓ˘ב הצועק כדרך דבריה, ישמעוכפלה שהם המלחמה לאנשי וקראה בהלה,
אליו: ואדברה אלי, שיקרב ליואב אמרו תאמר: אמריה אשר Ó‡Ï¯.(ÁÈ)לה, ¯Ó‡˙Âעל להשיב ושאלה אמרה לומר: רוצה

Â‚Â'.דבריה: בתורה„·¯ שכתוב כמו הם, יאמרו מה לשמוע לשלום, בראשונה לדבר לכם היה לומר: י)רוצה כ וקראת(דברים :
לשלום: ·‡·Ï.אליה ÂÏ‡˘È ÏÂ‡˘:אבלה והיא אבל, באנשי מה שאלת ישאלו שאם לך דע לומר: ‰˙ÂÓ.רוצה ÔÎÂרוצה

כלל: שנוי מבלי השאלה, משלימים היו כן שאלו, כאשר Ï‡¯˘È.(ËÈ)לומר, È�ÂÓ‡ ÈÓÂÏ˘ ÈÎ�‡,העיר בני כל בשם אמרה
במלך: לשקר מרד מעולם בי נמצא ולא שבישראל, והנאמנים השלום מבעלי מעולם אנכי Ó·˜˘.הן מבקש‡˙‰ אתה למה

לך: ונתנה שאל הלא שאלתך, לשאול תמאן כי וגו', וניזונותÌ‡Â.להמית לה סביב קטנות אשר גדולה, עיר לומר: רוצה
שכתוב כמו הגדולה, בנות נקראות הקטנות שהעיירות כמו כי מה)ממנה, טו אם(יהושע הגדולה נקראה כן ובנותיה, עקרון :

‰'.הקטנות: ˙ÏÁ�:בנחלתם המקום להם שהנחיל העיר Â‚Â'.(Î)היא ÚÏ·‡ Ì‡:אנשיה גם העיר גם לומר: רוצה

oeiv zcevn
(·È).‰ÏÒÓ‰:הכבושה כמו‰Â‚‰.(È‚)דרך (ישעיהוהוסר,

ח) הקשה:כז ברוחו הגה :(ÂË).Â¯ÂˆÈÂ:מצור מלשון
(ÁÈ).ÂÓ˙‰:והשלמה תם כמו˙·ÚÏ.(ËÈ)מלשון תשחית,

ז) כה הזה:(שם בהר ובלע :(Î).‰ÏÈÏÁוכפל וגנאי, חולין
אצלו: הזרות לרוב המלה
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(‚È).‰‚Â‰ ¯˘‡Îכמו הומשך, ד)כאשר כה :(משלי

וכמו מכסף; סיגים ה)הגו פסוק לפני(שם רשע הגו :

Ï‡¯˘È.(È„)מלך: ÈË·˘ ÏÎ· ¯·ÚÈÂ,בכרי בן שבע

עליהם: שימליכוהו ‰·¯ÌÈ.לפתותם ÏÎÂידעתי לא

·ÏÁ.(ÂË)מהו: „ÂÓÚ˙Â.משריין ואקיפו (תרגום:)

לשון בחל, ותעמוד פותרים, ח)ויש ב חיל(איכה :

על לעמוד ונתחזקה החיצונה, החומה הפילו וחומה,

הפנימית: ÂÈ‡·.(ÊÈ)ידי בך‰‡˙‰ כגשנאמר (לקמן

תחכמוני:ח) בשבת יושב :(ÁÈ)Â¯·„È ¯·„
.¯Ó‡Ï ‰�Â˘‡¯·אם בראשונה, לשלום לדבר לך היה

עליהם: להלחם לך היה לא לך, ויפתחו יענוך שלום

.Ï·‡· ÂÏ‡˘È ÏÂ‡˘בשלום חילך בני שאלו אם

אבל: ששמה הזאת, ‰˙ÂÓ.העיר ÔÎÂבני היו מיד

עמכם:העיר ‡È�ÂÓ(ËÈ)משלימים ÈÓÂÏ˘ ÈÎ�‡
.Ï‡¯˘Èלישראל ונאמנים ששלמים העיר, מבני אני

אגדה ומדרש שמעוניולמלך. ובילקוט ט, צד רבה (בראשית

לנאמן,כא) נאמן השלמתי אני היתה, אשר בת סרח :

ליעקב הגדתי אני למשה, יוסף של ארונו נגלה ידי על

חי: יוסף ÈÏ.(Î)כי ‰ÏÈÏÁ ‰ÏÈÏÁ,לי חלילה

למלך: חלילה

cec zcevn
(·È).ÏÏÂ‚˙Ó:המסילה באמצע בדמו, מתגלגל ÈÂ¯‡היה

.˘È‡‰למקום שבא מי כל אשר ראה החלל, על העומד
אזהרתו: הועילה ולא עומד, נשאר היה גררו‰˘„‰.החלל,

עליו שעומד בראותו בבגד, וכסהו מהמסילה, מרוחק השדה
הבא: ‰Â‚‰.(È‚)כל ¯˘‡Îעברו המסלה, מן שהוסר אחר

יואב: אחרי ישראל,Â·ÚÈÂ¯.(È„)כולם שבטי בכל עבר יואב
בכרי: בן שבע בה שנסגר מעכה ובית אבלה והיא מעכה, ובית אבלה עמו ‰·¯ÌÈ.ללכת ÏÎÂוהוא הברים, כל יואב עבר גם

מרובים: ואנשים רבות מקומות ובה מחוז, יואב:ÂÏ‰˜ÈÂ.שם אחרי ויבואו נקהלו הברים, ואנשי ישראל ÂÈÏÚ.(ÂË)משבטי
בכרי: בן שבע ÏÏÂÒ‰.על ÂÎÙ˘ÈÂ,העיר עם להלחם עליה ועולים גבוה, תל לעשות החומה, מול עפר לשפוך עיר, כובשי דרך

מסילה: מלשון סוללה, קרויה אדם, בני וברגלי במקלות אותה שכובשים שם ·ÏÁ.ועל „ÂÓÚ˙Âהמלחמה עדת קרבה זה אחרי
כמו הגבוה, שאצל הנמוכה החומה והיא החל, על ועמדה העיר, ח)אל ב וחומה:(איכה חל :.ÌÈ˙ÈÁ˘Ó,החומה להשחית התחילו

החל: על לעמוד אליה קרבו ˘ÂÚÓ.(ÊË)כי ÂÚÓ˘ב הצועק כדרך דבריה, ישמעוכפלה שהם המלחמה לאנשי וקראה בהלה,
אליו: ואדברה אלי, שיקרב ליואב אמרו תאמר: אמריה אשר Ó‡Ï¯.(ÁÈ)לה, ¯Ó‡˙Âעל להשיב ושאלה אמרה לומר: רוצה

Â‚Â'.דבריה: בתורה„·¯ שכתוב כמו הם, יאמרו מה לשמוע לשלום, בראשונה לדבר לכם היה לומר: י)רוצה כ וקראת(דברים :
לשלום: ·‡·Ï.אליה ÂÏ‡˘È ÏÂ‡˘:אבלה והיא אבל, באנשי מה שאלת ישאלו שאם לך דע לומר: ‰˙ÂÓ.רוצה ÔÎÂרוצה

כלל: שנוי מבלי השאלה, משלימים היו כן שאלו, כאשר Ï‡¯˘È.(ËÈ)לומר, È�ÂÓ‡ ÈÓÂÏ˘ ÈÎ�‡,העיר בני כל בשם אמרה
במלך: לשקר מרד מעולם בי נמצא ולא שבישראל, והנאמנים השלום מבעלי מעולם אנכי Ó·˜˘.הן מבקש‡˙‰ אתה למה

לך: ונתנה שאל הלא שאלתך, לשאול תמאן כי וגו', וניזונותÌ‡Â.להמית לה סביב קטנות אשר גדולה, עיר לומר: רוצה
שכתוב כמו הגדולה, בנות נקראות הקטנות שהעיירות כמו כי מה)ממנה, טו אם(יהושע הגדולה נקראה כן ובנותיה, עקרון :

‰'.הקטנות: ˙ÏÁ�:בנחלתם המקום להם שהנחיל העיר Â‚Â'.(Î)היא ÚÏ·‡ Ì‡:אנשיה גם העיר גם לומר: רוצה

oeiv zcevn
(·È).‰ÏÒÓ‰:הכבושה כמו‰Â‚‰.(È‚)דרך (ישעיהוהוסר,

ח) הקשה:כז ברוחו הגה :(ÂË).Â¯ÂˆÈÂ:מצור מלשון
(ÁÈ).ÂÓ˙‰:והשלמה תם כמו˙·ÚÏ.(ËÈ)מלשון תשחית,

ז) כה הזה:(שם בהר ובלע :(Î).‰ÏÈÏÁוכפל וגנאי, חולין
אצלו: הזרות לרוב המלה
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(Á).‡¯Â˜ ÌÂ‰˙ Ï‡ ÌÂ‰˙:לחברתה קוראה צרה

.ÍÈ¯Â�ˆ ÏÂ˜Ïעלי המקלחים בלע"ז, טישקנאל"ש

עלי וגליך משבריך כל כי עד שוטפים כמים פורענות

עולים גליו שהיה על ים גלי לשון משבריך עברו,

ונופלים: ומשתברים ‰'(Ë)למעלה ‰ÂˆÈ ÌÓÂÈ
.Â„ÒÁ:לנו חסדו ה' ויצוה האור ÏÈÏ·Â‰.יבוא

הצרה: ÈÓÚ.בחשך ‰¯È˘'שיר בתוכנו חנייתו תהא

מתוך למדתי זו ושרא, ויחן כדמתרגמי' חני' לשון

את שחבר הגדולה חמש'מסורת שירו ויהי עם זה

ד)ואלף תיבות(מ"א שתי של בית"א באלפ"א ,

ומדרש שיר, לשון זה שאין לימד בפתרונן החלוקים

ישראל שכך פותרו הוא וכך שיר לשון פותרו האגדה

מצוה במצרים לנו שעשית מה זכרנו להקב"ה אומרים

ובלילה ושמרנוה פסח בערב ביום שצויתנו אחת

מצות הרבה ועכשיו ההלל את לפניך ושרנו גאלתנו

שכחתני למה סלעי לאל אומרה זאת ועל שומרת אני

עליהם˜Â„¯.(È)וגו': וקדר כמו שחרות (מיכ'לשון

ˆÈ¯¯Â.(È‡):ג') È�ÂÙ¯Á È˙ÂÓˆÚ· Áˆ¯·לי נדמה

שצוררי מה בעצמותי עצור כך אותי הורגים כאילו

אותי: ומחרפין È‰Ï‡Â.(È·)מכעיסין È�Ùהקב"ה

ולמה תקוה בו לי יש עדיין ואלהי פני אור שהוא

תהמי:

cec zcevn
(Á).ÌÂ‰˙ Ï‡ ÌÂ‰˙כתהום המרובות הצרות ועתה ר"ל

האחת תלך שלא עד כי עלי לבוא חבירו אל אחד כל קורא
לבוא: לזה זה קוראין וכאלו השנית ˆ�ÍÈ¯Â.תבוא ÏÂ˜Ï

המשמיעים הצנורות מן הנשפכים המים לסבול אני ונכונה
הצרות: רוב על משל והוא הם רבים כי בשפכם גדול ÏÎקול

.ÍÈ¯·˘Ó:עלי עוברים הים כגלי מרובות ÌÓÂÈ(Ë)צרות
.‰ÂˆÈביום הנה ה' בית את הלכתי כאשר הראשונים בימים

חיי: השומר לה' ותפלה שירה עמי היה במלון בלילה בטח והלכתי עלי חסדו ה' לאל‡ÓÂ¯‰.(È)צוה אומרה בזכרי זאת
בחושך: אלך ולמה שכחתני עתה למה Â‚Â'.(È‡)חזקי Áˆ¯·כאלו בעיני דומים אלהיך איה באמרם צוררי שחרפוני מה ר"ל

בעצמותי: דקרו ˙˘˙ÈÁÁÂ.(È·)בחרב ‰Ó:תשתוחחי מה לה ואומר נפשו את שוב לנחם חזר ‡Â�„Â.כאלו „ÂÚ ÈÎבעבור
ואלהי: פני ישועות מעולם הוא הלוא כי אלי יבא אשר התשועה

oeiv zcevn
(Á).ÌÂ‰˙:רבים מים כניסת צנורˆ�ÍÈ¯Â.מקום מלשון

בה: דרך זוחלין שהמים היםÍÈ¯·˘Ó.ומרזב גלי יקראו כן
משברים וכן מאליהם ונשברים הים את כשוברים שנראה ע"ש

מ"א)יתחטאו שיר:˘È¯‰.(Ë):(איוב חזקי:ÈÚÏÒ.(È)מלשון
.¯„Â˜שחותי קודר כמו ושחור ל"ה)חשוך ענין(לעיל בלחץ. .

בה:·¯ˆÁ.(È‡)דחק: שרוצחים בחרב ר"ל

xe` ldi
העוסקיומםט כל אר"ל ע"ב די"ב דחגיגה פ"ב יצוה*.

שנאמר ביום חסד של חוט עליו מושך הקב"ה בלילה בתורה
אר"ל דאמרי ואיכא עמי. שירה ובלילה משום כו' יצוה יומם
מושך הקב"ה ללילה דומה שהוא בעוה"ז בתורה העוסק כל
שהעוה"ז ומ"ש ליום. דומה שהוא לעוה"ב חסד של חוט עליו
ושם ע"ב ב' דף דפסחים רפ"ק ע' ליום ועוה"ב ללילה דומה
בראשית פ' הרקיע ובזהר שמש. יזרח בקר וכאור גבי ע"א
א"ס מאור הנמשך וחוט הקו הוא חסד של חוט פי' דט"ו
ומשמע דקרדוניתא בוצינא בבחי' ומאיר הצמצום לאחר
מל' והיינו מל' שהוא נר זהו דקרדוניתא דבוצינא בדבריו
עד"ז יותר למעלה ושרשן דא"ק יסוד זהו וחוט והקו דא"ס
שהוא יומם לצל תהי' וסוכה לענין להעיר יש ומזה כו'.

כו': וחוט מהקו שלמעלה העליון המקיף
השרתעוד(ב) מלאכי של כתות שבו מעון בגמרא שם

ישראל של כבודן מפני ביום וחשות בלילה שירה שאומרות
עיקרה ישראל של דשירתן מהרש"א ופי' כו' יצוה יומם שנא'
מכל ומשמע כו' חובה שהן ומנחה שחרית ב"פ בתפלתן ביום
מהא לדקדק ויש כלל ביום שירה אומרים המלאכים דאין זה

השחר עלה כי ע"פ ע"ב צ"א דף הנשה גיד פרק דאמרינן
וכן עכ"ל כו' המלאכים בין לחלק ויש שירה לומר זמני הגיע

ע"ב: די"ח שמות בזח"ב בהדיא מבואר
ושומעבמס'(ג) יושב עביד קא מאי בלילה ע"ב ד"ג עכו"ם

וזן דן (פירש"י חסדו ה' יצוה יומם שנאמר חיות מפי שירה
שירו נוהג ובלילה (ופירש"י עמי שירה ובלילה תורה) ומלמד
הסוס כשינת אלא מנמנם היה לא דוד שאף למטה עמי למעלה
כדאמרינן ובתורה ובתשבחות בשירות נוהג הלילה וכל
באיכה בלילה. רוני קומי ע"פ ועמ"ש ג') דף דברכות ברפ"ק
מימרות ב' כו' יומם ע"פ בגמרא שם הובאו גם י"ט. ב' סי'

די"ב: בחגיגה הנ"ל דר"ל
חצותבעמה"מ(ד) עד ביום פי' קכ"ה פרק ארבע קרית שער

יומם וזהו רפאל. הלילה עד היום ומחצות מיכאל ממונה היום
וז"ל כ' ע"ד דק"ס ס"ו פרק ט"ז ובשער כו'. חסדו ה' יצוה
נק' או"א וזווג האמור. הפה והוא אחד שניהם וחסד יסוד כי
האור משנה שאינו היום כמו חסדו ה' יצוה יומם שנאמר יומם
שלא אחרת במדה בעצמו הוא אותו משפיע שמקבל כמו אלא

עכ"ל: המדות בשאר משא"כ אמצעי ע"י
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h.r"x e`vne jld:òùåäé 'øì.xvin:ë"äåé úà ììçì åéìò øæâ àéùðäù ìò.e`xwz xy`:áåúëä åàìú ã"á úàéø÷á.`a:àñåã 'ø ìöà òùåäé éáø`l dnl
.'eke ozeny eyxtzpåùøôúð àìù åøàùðù ïúåàë àåä áåùç àîù åì íéøîåà ,ããéîå ããìàë åà ïøäàå äùîë äæ ã"á éëå øîåì ,åéîéáù ã"á øçà ïåãì íãà àáé íàù

:ïúåîù
b`.l`xyi lke oic zia ede`x÷ìñã .íéùìù ìéìáäëéùç íàã ì"î÷ ,åùã÷ì äàøð 'ì íåéáã àúìî äéì àîñøôà ,ìàøùé ìëå ã"á åäåàøå ìéàåä àðéîà êúòã à

:à"ì íåé ç"ø íéòáå÷å åúåà íéøáòî ,ùãå÷î ã"á åøîà àìå íéùìùå ãçà ìéì òéâäå.micrd exwgpãò ùãå÷î øîåì å÷éôñä àìå ãáìá íéãòä åø÷çð éîð éà ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

ט ה נ ש מ ר ו א ב

יהושע רבי כי גמליאל, לרב� שכשנודע לספר, באה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

את קיבל ולא נראה, לא עיבורו ובליל בזמנו, ראינוהו שאמרו: העדי� בעני� עליו חולק חברו

ב חודש ראש לעצמו קבע אלא שלו, החדש גמליאלקידוש רב� היה חרד ואחד, השלושי� יו�

של מרותו לקבל עליו שגוזר יהושע, לרבי ושלח בע�, פירוד לידי יביא זה שמא הדבר, על

הדי�. בית נשיא

Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ BÏ ÁÏL;יהושע לרבי �ÈÏˆ‡ ‡·zL EÈÏÚ È�¯ÊBb »««»«¿ƒ≈≈¿ƒ»∆∆»…∆¿ƒ
C�BaLÁa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ,EÈ˙BÚÓ·e EÏwÓaבעל� ¿«∆¿¿»∆¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿∆¿»

ב� דוסא רבי על גזר ולא יהושע רבי על שגזר כותב, ישראל" "תפארת

שמא גמליאל רב� וחשש די� בית אב היה יהושע שרבי משו� הרכינס,

להטריחו; רצה ולא היה מופלג זק� דוסא שרבי משו� או אחריו; ייגררו

במשנתנו). (כדלהל� גמליאל רב� של דינו את קיבל דוסא שרבי משו� או

‡·È˜Ú Èa¯ B‡ˆÓe CÏ‰,יהושע רבי את �¯ˆÓמצטער שהוא � »«¿»«ƒ¬ƒ»≈«
גמליאל. רב� עליו שגזר גזירה אותה BÏעל ¯Ó‡לרבי עקיבא רבי � »«

BÓÏÏ„יהושע; ÈÏ LÈ,�ל Ï‡ÈÏÓb�להוכיח Ôa¯ ‰NÚM ‰Ó ÏkL ∆ƒƒ¿∆»«∆»»«»«¿ƒ≈
ÈeNÚ,�קיימי דבריו בזמנו, שלא החודש את וקידש טעה ואפילו � »

"Ì˙‡ e‡¯˜zŒ¯L‡ ,L„˜ È‡¯˜Ó '‰ È„ÚBÓ ‰l‡" :¯Ó‡pL� ∆∆¡«≈∆¬≈ƒ¿»≈…∆¬∆ƒ¿¿…»
די�; בית בקריאת המועדי� קביעת את הכתוב lL‡תלה ÔÈa ÔpÓÊa ÔÈa≈ƒ¿«»≈∆…

ÔpÓÊaשטעו בי� בזמנ�, המועדי� את וקבעו די� בית שכוונו בי� � ƒ¿«»
בזמנ�, שלא אות� ‡elוקבעו ‡l‡ ˙B„ÚBÓ ÈÏ ÔÈ‡בית שקבעו � ≈ƒ¬∆»≈
החודש. קידוש פי על BÏדי� ‡a,יהושע רבי �Ôa ‡ÒBc Èa¯ Ïˆ‡ »≈∆«ƒ»∆

Ò�Èk¯‰�ה שקר עדי ואמר: גמליאל, רב� על שחלק �epipyy enk) «¿ƒ«
,(zncewd dpynaBÏ ¯Ó‡:יהושע לרבי דוסא רבי �e�‡ ÔÈ‡a Ì‡ »«ƒ»ƒ»

Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÏL B�Èc ˙Èa ¯Á‡ Ôe„Ïשלא ופסק בדינו שטעה � »««≈ƒ∆«»«¿ƒ≈
BÓÈÓ˙כהלכה, „ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa Ïk ¯Á‡ Ôe„Ï e�‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ»»««»≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ

ÓÂÈLÎÚ „ÚÂ ‰L�די בית כל אחר דני� אנו שאי� כש� כלומר, � …∆¿««¿»
של דינו בית אחר ג� לדו� נוכל לא כ� הקודמי�, בדורות שהיו די� ובית

גמליאל, Óרב� ÏÚiÂ" :¯Ó‡pLÌÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â ‰L ∆∆¡««««…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ?ÌÈ�˜Ê ÏL Ô˙BÓL eL¯t˙� ‡G ‰nÏÂ ,"Ï‡¯NÈ È�˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»¿¿»∆¿≈ƒ∆»

„nÏÏ,ללמדנו הכתוב בא �GL ÏkLGLe ‰L˙Èa e„ÓÚL ‰L ¿«≈∆»¿»¿»∆»¿≈
Ó ÏL B�Èc ˙È·k ‡e‰ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈc‰L�הזקני כאות� � ƒ«ƒ¿»≈¬≈¿≈ƒ∆…∆

ואהר�, כמשה חשוב די� בית כל אי� אמנ� וא� שמותיה�. נתפרשו שלא

בגמרא בברייתא הזקני�. כשבעי� הוא שחשוב אפשר אבל ואביהוא, נדב

"ירובעל בד�(oercb)מוסיפי�: בדורו, כמשה כאהר�(oeyny)בדורו בדורו

ונתמנה שבקלי� קל שאפילו ללמד� בדורו, כשמואל בדורו יפתח בדורו,

שבאבירי�". כאביר הוא הרי הציבור על ryedi,פרנס iax rnyy oeik

,l`ilnb oax ly epic lawn `qec iax s`yB„Èa ÂÈ˙BÚÓe BÏ˜Ó ÏË�, »««¿»»¿»

˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁL ÌBÈa Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ Ïˆ‡ ‰�·ÈÏ CÏ‰Â¿»«¿«¿∆≈∆«»«¿ƒ≈¿∆»«ƒƒƒ¿
B�BaLÁa.גמליאל רב� עליו שגזר כמו �B˜L�e Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ „ÓÚ ¿∆¿»««»«¿ƒ≈¿»

BÏ ¯Ó‡ ,BL‡¯ ÏÚ:יהושע לרבי גמליאל רב� �,ÌBÏLa ‡Ba «…»«¿»
È¯·c ˙‡ zÏawL È„ÈÓÏ˙Â ,‰ÓÎÁa Èa¯ !È„ÈÓÏ˙Â Èa¯� «ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ«¿»∆¿»«

אותו שראה "כיו� מובא: בגמרא ryedi),בברייתא iax z` l`ilnb oax)

רבי, ותלמידי! רבי עלי� שלו� לו: אמר ראשו, על ונשקו מכסאו עמד

מקיימה ואתה גזירה עלי� גוזר שאני ותלמידי, ברבי�, תורה שלימדתני

הקטני� כ� ומתו� לקטני�, נשמעי� שהגדולי� הדור אשרי כתלמיד.

גמליאל רב� פייס כ� � לגדולי�". ונשמעי� בעצמ� וחומר קל נושאי�

שלא דאגה מתו� אלא גזירתו עליו גזר שלא יהושע, רבי את הנשיא

כיתות. לכיתות הע� יתפלג ושלא תורות כשתי תורה תיעשה

א ה נ ש מ ר ו א ב

מקודש! אומר: די� בית ראש החודש, עדות חקירת שלאחר ז), (משנה הקוד� בפרק למדנו

על החודש קידוש שהכרזת ללמד, באה משנתנו � מקודש! מקודש, אחריו: עוני� הע� וכל

הספיקו לא די� בית וא� השלושי�. ביו� חודש ראש לקביעת עיקרי תנאי הינה הדי� בית ידי

שיו� לכל ברור והיה הירח את ראו שרבי� פי על א� השלושי�, ביו� "מקודש" לומר

שלושי� ביו� הוא חודש וראש מלא, החודש נעשה מקו� מכל חודש, ראש הוא השלושי�

ואחד.

e‰e‡¯,הירח את �Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa�די בית א� א� כלומר � »≈ƒ¿»ƒ¿»≈
ונמצא בחידושה הלבנה את ראו מישראל, גדול קהל ג� ועמה� עצמו,

חודש; ראש הוא השלושי� שיו� לכול, מפורס� `mהדבר e`e¯˜Á�∆¿¿
ÌÈ„Ú‰�עדי שבאו אלא ישראל, וכל די� בית ראוהו שלא כלומר � »≈ƒ

באותו החודש את לקדש עדות� לפי היה וצרי� השלושי� ביו� נחקרו וכבר

‰e˜ÈtÒיו�, ‡GÂ,�הדי בית �Lc˜Ó :¯ÓBÏ,�השלושי ביו� � ¿ƒ¿ƒ«¿À»
‰ÎLÁL „Úואחד שלושי� ליל טוב"),� יו� "תוספות Ê‰(עיי� È¯‰ «∆»≈»¬≈∆

¯aÚÓ�ביו חודש וראש יו�, שלושי� ב� מעובר, הוא שעבר החודש � ¿À»
מקדשת הדי� בית הכרזת אלא כשלעצמה, הראייה שלא ואחד, שלושי�

"מקודש" לומר די� בית הספיקו שלא וכיו� השלושי�, ביו� החודש את

� ואחד. השלושי� ביו� אלא מתקדש החודש אי� השלושי�, oipraביו�

"l`xyi lke oic zia ede`x"�סמו השלושי� ביו� שראוהו מפרשי�, יש

יו� באותו החודש את לקדש די� לבית שהות היתה ולא .(רש"י)לחשיכה,

בערב, לחודש ותשעה בעשרי� היינו שלושי�, בליל שראוהו מפרשי�, ויש

ליל שנכנס עד "מקודש" לומר הספיקו ולא היו� כל למחרתו ששהו אלא

ואחד ברטנורא)שלושי� שני(רמב"�; להשמיע איפוא, באה, משנתנו � .

שיו�`.דברי�: לכול ונתפרס� ישראל, וכל די� בית שראוהו פי על א�

בית הספיקו לא א� מקו� מכל חודש, ראש לקביעת ראוי היה השלושי�

החודש את מעברי� ואחד, שלושי� ליל שחשיכה עד "מקודש" לומר די�

izdw - zex`ean zeipyn
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èBì çìLìàéìîb ïaø:éìò éðøæBbéúBòîáe Eìwîa éìöà àázL EE,ðBaLça úBéäì ìçL íéøetkä íBéaC.Bàöîe Cìäéaø ¨©©¨©§¦¥¥§¦¨¤¤¨Ÿ¤§¦§©¤§§¨¤§©¦¦¤¨¦§§¤§¨¨©§¨©¦
àáé÷òøöî,Bì øîà:ãBîìì éì Lé,äNòM äî ìkLìàéìîb ïaøéeNò,øîàpL(ã ,âë àø÷éå):Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî älà", £¦¨¥©¨©¤¦¦§¤¨©¤¨¨©¨©§¦¥¨¤¤¡©¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤

"íúà eàø÷z-øLà;ïpîæa àlL ïéa ïpîæa ïéa,elà àlà úBãòBî éì ïéà.ìöà Bì àañðékøä ïa àñBc éaø,Bì øîà:íà £¤¦§§Ÿ¨¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¦£¤¨¥¨¥¤©¦¨¤©§¦©¨©¦
ìL Bðéc úéa øçà ïeãì eðà ïéàaìàéìîb ïaø,î úBîéî ãîòL ïéc úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãì eðà ïéëéøöåéLëò ãòå äL; ¨¦¨¨©©¥¦¤©¨©§¦¥§¦¦¨¨©©¨¥¦¥¦¤¨©¦Ÿ¤§©©§¨

øîàpL(è ,ãë úåîù):î ìòiå""ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äL,íéð÷æ ìL ïúBîL eLøtúð àG änìå?àlà ¤¤¡©©©©Ÿ¤§©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥§¨¨¦§¨§§¨¤§¥¦¤¨
ãnìì,GL ìkLGLe äLìàøNé ìò ïéc úéa eãîòL äL,î ìL Bðéc úéák àeä éøääL.Bãéa åéúBòîe Bì÷î ìèð,äðáéì Cìäå §©¥¤¨§¨§¨¤¨§¥¦©¦§¨¥£¥§¥¦¤Ÿ¤¨©©§¨¨§¨§¨©§©§¤
ìöàïaøìàéìîbBðBaLça úBéäì íéøetkä íBé ìçL íBéa.ãîòìàéìîb ïaøBLàø ìò B÷Lðe,Bì øîà:íBìLa àBa,éaø ¥¤©¨©§¦¥§¤¨©¦¦¦§§¤§¨©©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨©¦

äîëça éaø !éãéîìúå,éøác úà zìawL éãéîìúå. §©§¦¦©¦§¨§¨§©§¦¦¤¦©§¨¤§¨©
é ù é ì ù ÷ ø ô

àìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàø;íéãòä eø÷çð;øîBì e÷étñä àGå:Lc÷î,äëLçL ãò–øaòî äæ éøä.ïéc úéa eäeàø ¨¥¦§¨¦§¨¥¤§§¨¥¦§¦§¦©§ª¨©¤¨¥¨£¥¤§ª¨¨¥¦

h.r"x e`vne jld:òùåäé 'øì.xvin:ë"äåé úà ììçì åéìò øæâ àéùðäù ìò.e`xwz xy`:áåúëä åàìú ã"á úàéø÷á.`a:àñåã 'ø ìöà òùåäé éáø`l dnl
.'eke ozeny eyxtzpåùøôúð àìù åøàùðù ïúåàë àåä áåùç àîù åì íéøîåà ,ããéîå ããìàë åà ïøäàå äùîë äæ ã"á éëå øîåì ,åéîéáù ã"á øçà ïåãì íãà àáé íàù

:ïúåîù
b`.l`xyi lke oic zia ede`x÷ìñã .íéùìù ìéìáäëéùç íàã ì"î÷ ,åùã÷ì äàøð 'ì íåéáã àúìî äéì àîñøôà ,ìàøùé ìëå ã"á åäåàøå ìéàåä àðéîà êúòã à

:à"ì íåé ç"ø íéòáå÷å åúåà íéøáòî ,ùãå÷î ã"á åøîà àìå íéùìùå ãçà ìéì òéâäå.micrd exwgpãò ùãå÷î øîåì å÷éôñä àìå ãáìá íéãòä åø÷çð éîð éà ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

ט ה נ ש מ ר ו א ב

יהושע רבי כי גמליאל, לרב� שכשנודע לספר, באה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

את קיבל ולא נראה, לא עיבורו ובליל בזמנו, ראינוהו שאמרו: העדי� בעני� עליו חולק חברו

ב חודש ראש לעצמו קבע אלא שלו, החדש גמליאלקידוש רב� היה חרד ואחד, השלושי� יו�

של מרותו לקבל עליו שגוזר יהושע, לרבי ושלח בע�, פירוד לידי יביא זה שמא הדבר, על

הדי�. בית נשיא

Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ BÏ ÁÏL;יהושע לרבי �ÈÏˆ‡ ‡·zL EÈÏÚ È�¯ÊBb »««»«¿ƒ≈≈¿ƒ»∆∆»…∆¿ƒ
C�BaLÁa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ,EÈ˙BÚÓ·e EÏwÓaבעל� ¿«∆¿¿»∆¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿∆¿»

ב� דוסא רבי על גזר ולא יהושע רבי על שגזר כותב, ישראל" "תפארת

שמא גמליאל רב� וחשש די� בית אב היה יהושע שרבי משו� הרכינס,

להטריחו; רצה ולא היה מופלג זק� דוסא שרבי משו� או אחריו; ייגררו

במשנתנו). (כדלהל� גמליאל רב� של דינו את קיבל דוסא שרבי משו� או

‡·È˜Ú Èa¯ B‡ˆÓe CÏ‰,יהושע רבי את �¯ˆÓמצטער שהוא � »«¿»«ƒ¬ƒ»≈«
גמליאל. רב� עליו שגזר גזירה אותה BÏעל ¯Ó‡לרבי עקיבא רבי � »«

BÓÏÏ„יהושע; ÈÏ LÈ,�ל Ï‡ÈÏÓb�להוכיח Ôa¯ ‰NÚM ‰Ó ÏkL ∆ƒƒ¿∆»«∆»»«»«¿ƒ≈
ÈeNÚ,�קיימי דבריו בזמנו, שלא החודש את וקידש טעה ואפילו � »

"Ì˙‡ e‡¯˜zŒ¯L‡ ,L„˜ È‡¯˜Ó '‰ È„ÚBÓ ‰l‡" :¯Ó‡pL� ∆∆¡«≈∆¬≈ƒ¿»≈…∆¬∆ƒ¿¿…»
די�; בית בקריאת המועדי� קביעת את הכתוב lL‡תלה ÔÈa ÔpÓÊa ÔÈa≈ƒ¿«»≈∆…

ÔpÓÊaשטעו בי� בזמנ�, המועדי� את וקבעו די� בית שכוונו בי� � ƒ¿«»
בזמנ�, שלא אות� ‡elוקבעו ‡l‡ ˙B„ÚBÓ ÈÏ ÔÈ‡בית שקבעו � ≈ƒ¬∆»≈
החודש. קידוש פי על BÏדי� ‡a,יהושע רבי �Ôa ‡ÒBc Èa¯ Ïˆ‡ »≈∆«ƒ»∆

Ò�Èk¯‰�ה שקר עדי ואמר: גמליאל, רב� על שחלק �epipyy enk) «¿ƒ«
,(zncewd dpynaBÏ ¯Ó‡:יהושע לרבי דוסא רבי �e�‡ ÔÈ‡a Ì‡ »«ƒ»ƒ»

Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÏL B�Èc ˙Èa ¯Á‡ Ôe„Ïשלא ופסק בדינו שטעה � »««≈ƒ∆«»«¿ƒ≈
BÓÈÓ˙כהלכה, „ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa Ïk ¯Á‡ Ôe„Ï e�‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ»»««»≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ

ÓÂÈLÎÚ „ÚÂ ‰L�די בית כל אחר דני� אנו שאי� כש� כלומר, � …∆¿««¿»
של דינו בית אחר ג� לדו� נוכל לא כ� הקודמי�, בדורות שהיו די� ובית

גמליאל, Óרב� ÏÚiÂ" :¯Ó‡pLÌÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â ‰L ∆∆¡««««…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ?ÌÈ�˜Ê ÏL Ô˙BÓL eL¯t˙� ‡G ‰nÏÂ ,"Ï‡¯NÈ È�˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»¿¿»∆¿≈ƒ∆»

„nÏÏ,ללמדנו הכתוב בא �GL ÏkLGLe ‰L˙Èa e„ÓÚL ‰L ¿«≈∆»¿»¿»∆»¿≈
Ó ÏL B�Èc ˙È·k ‡e‰ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈc‰L�הזקני כאות� � ƒ«ƒ¿»≈¬≈¿≈ƒ∆…∆

ואהר�, כמשה חשוב די� בית כל אי� אמנ� וא� שמותיה�. נתפרשו שלא

בגמרא בברייתא הזקני�. כשבעי� הוא שחשוב אפשר אבל ואביהוא, נדב

"ירובעל בד�(oercb)מוסיפי�: בדורו, כמשה כאהר�(oeyny)בדורו בדורו

ונתמנה שבקלי� קל שאפילו ללמד� בדורו, כשמואל בדורו יפתח בדורו,

שבאבירי�". כאביר הוא הרי הציבור על ryedi,פרנס iax rnyy oeik

,l`ilnb oax ly epic lawn `qec iax s`yB„Èa ÂÈ˙BÚÓe BÏ˜Ó ÏË�, »««¿»»¿»

˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁL ÌBÈa Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ Ïˆ‡ ‰�·ÈÏ CÏ‰Â¿»«¿«¿∆≈∆«»«¿ƒ≈¿∆»«ƒƒƒ¿
B�BaLÁa.גמליאל רב� עליו שגזר כמו �B˜L�e Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ „ÓÚ ¿∆¿»««»«¿ƒ≈¿»

BÏ ¯Ó‡ ,BL‡¯ ÏÚ:יהושע לרבי גמליאל רב� �,ÌBÏLa ‡Ba «…»«¿»
È¯·c ˙‡ zÏawL È„ÈÓÏ˙Â ,‰ÓÎÁa Èa¯ !È„ÈÓÏ˙Â Èa¯� «ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ«¿»∆¿»«

אותו שראה "כיו� מובא: בגמרא ryedi),בברייתא iax z` l`ilnb oax)

רבי, ותלמידי! רבי עלי� שלו� לו: אמר ראשו, על ונשקו מכסאו עמד

מקיימה ואתה גזירה עלי� גוזר שאני ותלמידי, ברבי�, תורה שלימדתני

הקטני� כ� ומתו� לקטני�, נשמעי� שהגדולי� הדור אשרי כתלמיד.

גמליאל רב� פייס כ� � לגדולי�". ונשמעי� בעצמ� וחומר קל נושאי�

שלא דאגה מתו� אלא גזירתו עליו גזר שלא יהושע, רבי את הנשיא

כיתות. לכיתות הע� יתפלג ושלא תורות כשתי תורה תיעשה

א ה נ ש מ ר ו א ב

מקודש! אומר: די� בית ראש החודש, עדות חקירת שלאחר ז), (משנה הקוד� בפרק למדנו

על החודש קידוש שהכרזת ללמד, באה משנתנו � מקודש! מקודש, אחריו: עוני� הע� וכל

הספיקו לא די� בית וא� השלושי�. ביו� חודש ראש לקביעת עיקרי תנאי הינה הדי� בית ידי

שיו� לכל ברור והיה הירח את ראו שרבי� פי על א� השלושי�, ביו� "מקודש" לומר

שלושי� ביו� הוא חודש וראש מלא, החודש נעשה מקו� מכל חודש, ראש הוא השלושי�

ואחד.

e‰e‡¯,הירח את �Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa�די בית א� א� כלומר � »≈ƒ¿»ƒ¿»≈
ונמצא בחידושה הלבנה את ראו מישראל, גדול קהל ג� ועמה� עצמו,

חודש; ראש הוא השלושי� שיו� לכול, מפורס� `mהדבר e`e¯˜Á�∆¿¿
ÌÈ„Ú‰�עדי שבאו אלא ישראל, וכל די� בית ראוהו שלא כלומר � »≈ƒ

באותו החודש את לקדש עדות� לפי היה וצרי� השלושי� ביו� נחקרו וכבר

‰e˜ÈtÒיו�, ‡GÂ,�הדי בית �Lc˜Ó :¯ÓBÏ,�השלושי ביו� � ¿ƒ¿ƒ«¿À»
‰ÎLÁL „Úואחד שלושי� ליל טוב"),� יו� "תוספות Ê‰(עיי� È¯‰ «∆»≈»¬≈∆

¯aÚÓ�ביו חודש וראש יו�, שלושי� ב� מעובר, הוא שעבר החודש � ¿À»
מקדשת הדי� בית הכרזת אלא כשלעצמה, הראייה שלא ואחד, שלושי�

"מקודש" לומר די� בית הספיקו שלא וכיו� השלושי�, ביו� החודש את

� ואחד. השלושי� ביו� אלא מתקדש החודש אי� השלושי�, oipraביו�

"l`xyi lke oic zia ede`x"�סמו השלושי� ביו� שראוהו מפרשי�, יש

יו� באותו החודש את לקדש די� לבית שהות היתה ולא .(רש"י)לחשיכה,

בערב, לחודש ותשעה בעשרי� היינו שלושי�, בליל שראוהו מפרשי�, ויש

ליל שנכנס עד "מקודש" לומר הספיקו ולא היו� כל למחרתו ששהו אלא

ואחד ברטנורא)שלושי� שני(רמב"�; להשמיע איפוא, באה, משנתנו � .

שיו�`.דברי�: לכול ונתפרס� ישראל, וכל די� בית שראוהו פי על א�

בית הספיקו לא א� מקו� מכל חודש, ראש לקביעת ראוי היה השלושי�

החודש את מעברי� ואחד, שלושי� ליל שחשיכה עד "מקודש" לומר די�

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

ואפשרa.שעבר. השלושי�, ביו� החודש עדי נחקרו שכבר פי על א�

ראש ידי על "מקודש" ואמירת די�, כתחילת היא העדי� שחקירת לומר,

ביו�, החודש את לקדש די� בית הספיקו לא וא� די�, כגמר היא די� בית

בלילה" וגומרי� ביו� "דני� ממונות: בדיני אמרו שכ� בלילה, יקדשוהו

בקידוש היא ההלכה אלא כ�, אומרי� אי� מקו� מכל א), ד, סנהדרי� (משנה

וכיו� ביו�, להיות צריכה הדי� בית ידי על "מקודש" שאמירת החודש,

שעבר החודש נעשה שחשיכה, עד "מקודש" לומר די� בית הספיקו שלא

ואחד. השלושי� ביו� חודש וראש Ïa·„מלא ÔÈc ˙Èa e‰e‡¯ולא � »≈ƒƒ¿«
השלושי�, בליל הירח את ראו די� שבית מבואר, בגמרא אחרי�; עדי� היו

מקדשי� שאי� לפי ראיית�, פי על החודש את במקו� לקדש יכולי� היו ולא

בלילה, החודש ÌÈ�Lאת e„ÓÚÈיעמדו השלושי� ביו� למחר כלומר � ««¿¿«ƒ
הירח, את שראו הדי� בית מתו� Ì‰È�Ùaשניי� e„ÈÚÈÂשאר בפני � ¿»ƒƒ¿≈∆

עדות�, פי על החודש את שיקדשו כדי הדי�, בית Lc˜Ó,חברי :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿À»
!Lc˜Ó:אומר די� בית שראש המקובל, הסדר כפי שינהגו כלומר � ¿À»

בית ראוהו א� בר�, מקודש! מקודש, אחריו: עוני� הע� וכל מקודש!

ששניי� צור� אי� שחשיכה, קוד� לחודש ותשעה העשרי� ביו� בלבד די�

מקודש, ה�: אומרי� ראיית� יסוד על אלא השאר, בפני ויעידו יעמדו

תהא "לא בגמרא: מבואר הטע� חודש. כראש מקודש השלושי� יו� היינו

פי על החודש את מקדשי� די� בית א� כלומר מראייה", גדולה שמיעה

על יקדשו לא כיצד הירח, את שראו עדי� מפי ששומעי� לאחר שמיעה,

שבעניי� כא�, מוסי� ורש"י משמיעה! עדיפה ראייה והרי ה�? ראיית� פי

כזה אלא "עדות" נאמרה לא החודש לאd`xקידוש א� אבל וקדש".

החודש את לקדש כשבאי� שחשכה, עד "מקודש" לומר די� בית הספיקו

וא� קוד�. ששנינו כמו השאר, בפני ויעידו שניי� שיעמדו צרי� למחר,

יסוד על לקדש יכולי� די� בית אי� יו�, מבעוד אתמול שראוהו פי על

על מקדשי� די� בית שאי� עדות, שמיעת פי על אלא אתמול, של ראיית�

הראייה. בשעת אלא ראיית� i"yx.פי yexitn d`xp okהתוספות לפי בר�,

מועילה ראיית� אי� בלילה, הירח את ראו די� בית א� שאמנ� משמע,

ואי� היא, עדות כקבלת די� בית ראיית שכ� החודש, את פיה על לקדש

ותשעה בעשרי� די� בית ראוהו א� אבל ביו�. אלא בלילה עדות קבלת

לקדש די� בית יכולי� "מקודש", לומר הספיקו ולא יו�, מבעוד לחודש

עדות בשמיעת צור� ואי� אתמול, של ראיית� פי על למחר ג� החודש את

איגר). עקיבא רבי כתוספות(תוספות סובר רש"י שא� מבארי�, (רלב"חויש

ט). ב, החודש קידוש הל' הרמב"� על GLבפירושו e‰e‡¯ÔÈc ˙Èa Ô‰Â ‰L »¿»¿≈≈ƒ
החודש, את לקדש די� כבית מוסמכי� שה� הסנהדרי�, מתו� שלשה �א�

על החודש את לקדש יכולי� היו לא והרי השלושי�, בליל הירח את ראו

לא וג� לעיל, שבארנו כמו בלילה, החודש את מקדשי� שאי� ראיית�, פי

אחרי�, עמה� למחר,e„ÓÚÈהיו �ÌÈ�M‰,אלו שלשה מתו� � ««¿«¿«ƒ
„ÈÁi‰ Ïˆ‡ Ì‰È¯·ÁÓ e·ÈLBÈÂלפחות אליו שמצרפי� כלומר � ¿ƒ≈«¿≈∆≈∆«»ƒ

הסנהדרי�, מחברי Ì‰È�Ùaשניי� e„ÈÚÈÂ,הירח את שראו השניי� � ¿»ƒƒ¿≈∆

!Lc˜Ó ,Lc˜Ó :e¯Ó‡ÈÂ,המקובל הסדר �‡ÔÓ�כפי „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ¿…¿¿À»¿À»∆≈«»ƒ∆¡»
BÓˆÚ È„È ÏÚ�צריכי אלא מומחה, יחיד הוא ואפילו "מקודש", �לומר «¿≈«¿

ב): א, (סנהדרי� שנו וכ� שלושה; הפחות ycegdלכל xeairקידוש (כלומר

גדולdyelya.החודש) יותר מומחה ל� אי� שהרי הטע�, מבואר בגמרא

החודש בקידוש כתוב כ� פי על וא� רבנו, א):ממשה יב, "ויאמר(שמות

את�, אהר� שיהא עד ודרשו: לכ�", הזה החודש אהר�... ואל משה אל ה'

עוד עליה� מוסיפי� לפיכ� שקול, די� בית ואי� הואיל בתוספות: ומבואר

בשלשה. אלא החודש קידוש שאי� ומכא� אחד,

מפרשי�: Ðיש cigid lv` mdixagn eaiyeieאליו שמצרפי� שבשלשת�, הגדול היינו

גדולי מכלל היו לא ואילו בפניה�. ויעידו יעמדו האחרי� והשניי� די�, בית מחברי

הוצרכו מגדוליה� שה� מפני אלא חבריה�, לפני מעידי� שלשת� היו הסנהדרי�

היחיד אצל מחבריה� ולהושיב מה� שניי� .(ixi`nd)ליחלק

ב ה נ ש מ ר ו א י ב

בתורה: החג נקרא זו מצווה ש� ועל שופר, תקיעת הוא השנה ראש החג של מצוותו עיקר

בדיני המשניות עוסקות מסכתנו סו� ועד זו במשנה החל � תרועה". "זכרו� תרועה", "יו�

בראש בה� לתקוע כשרי� שופרות אילו ללמד, באה משנתנו השנה. בראש שופר תקיעת

השנה.

ÔÈ¯Lk ˙B¯ÙBM‰ Ïk,איל של שופר בי� השנה, בראש לתקיעה � »«»¿≈ƒ
יעל של שופר בי� כפו�, כרגיל icbשהוא oir irlqa ievnd xad fr oin)

,(glnd mil mikenqd mixdae,�כפו לא כלומר פשוט, t¯‰והוא ÏMÓ ıeÁƒ∆»»
שור, משל הדי� והוא �Ô¯˜ ‡e‰L È�tÓובראש שופר, נקרא ואינו ƒ¿≈∆∆∆

שנת של הכיפורי� מיו� השנה ראש שלמדי� שופר, דווקא צרי� השנה

בו שנאמר ט):היובל, כה, drexz"והעברת(ויקרא xteyהשביעי בחודש

לחודש". ˜¯Ô,בעשור e‡¯˜� ˙B¯ÙBM‰ Ïk ‡G‰Â :ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈«¬»«»ƒ¿¿∆∆
"Ï·Bi‰ Ô¯˜a CLÓa" :¯Ó‡pL,האיל מקר� העשוי בשופר היינו � ∆∆¡«ƒ¿…¿∆∆«≈

אותו של המשכו את המוסיפי� נוסחות ויש איל; פירושו "יובל" שכ�

xteyd",פסוק: lew z` mkrnya ,laeid oxwa jeyna dide"שופר שג� ומכא�

פרה של קר� מה מפני לתקיעה כשרה איל של קר� וא� קר�, נקרא איל של

לרבי השיבו שחכמי� מובא, בגמרא השנה? בראש לתקיעה כשרה תהא לא

קר� נקרא פרה של אבל שופר, וג� קר� ג� נקראי� השופרות כל יוסי:

טע� ועוד לתקיעה. כשרה אינה פרה קר� הלכ� שופר. נקרא ואינו בלבד

מזכירה והפרה הואיל כלומר סניגור, נעשה קטיגור שאי� לפי בגמרא, מובא

להשתמש אפשר אי לפיכ� קטיגור, בבחינת היא והרי העגל, חטא את

לבקש השנה בראש שבאי� בזמ� סניגור, בבחינת שהוא שופר, לש� בקרנה

הבורא. מאת סליחה

אינ� אלו שקרניי� לפי צבי, וקר� רא� קר� הזכירה לא שמשנתנו מבואר, בתוספות

שאי� הר"�, ומוסי� ה�. פסולות הכל ולדברי לשופר, כלל ראויות ואינ� חלולות,

שפופרת. מלשו� "שופר" שכ� חלול, כשהוא אלא שופר

izdw - zex`ean zeipyn
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âäðMä Làø ìL øôBL–èeLt ìòé ìL,áäæ ätöî åéôe,ïéããvä ïî úBøöBöç ézLe.éøàî øôBLúBøv÷î úBøöBöçå C, ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨¦§ª¤¨¨§¥£§¦©§¨¦¨©£¦©£§§©§
íBiä úåönLøôBMa. ¤¦§©©©¨

ãúBiðòza–ïéôeôk íéøëæ ìLa,óñk ätöî ïäéôe,òöîàa úBøöBöç ézLe.úBëéøàî úBøöBöçå øv÷î øôBL,íBiä úåönL ©©£¦§¤§¨¦§¦¦¤§ª¤¤¤§¥£§¨¤§©¨§©¥©£§©£¦¤¦§©©
úBøöBöça. ©£§

äúBëøaìå äòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL.äãeäé éaøøîBà:íéøëæ ìLa ïéò÷Bz äðMä Làøa,íéìòé ìLa ìáBiáe. ¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨§©§¨©¦§¨¥§Ÿ©¨¨§¦§¤§¨¦©¥§¤§¥¦
åB÷aãå ÷cñpL øôBL–ìeñt.úBøôBL éøáL ÷ac–ìeñt.Bîúñe áwð,äòé÷zä úà ákòî íà–ìeñt,åàì íàå–øLk. ¨¤¦§©§¦§¨¦¥¦§¥¨¨¦©§¨¦§©¥¤©§¦¨¨§¦¨¨¥

b.heyt lri ly:úåèåùô ïðéòá äìôúìã.adf dtevn eite:øîà÷ ùã÷î ìùá.jix`n xtey:øôåùä ìå÷ òîùð íúòé÷ú íé÷ñåô úåøöåöçù øçàì
c.mixkf lya:íéìéà.rvn`a zexvevg izye:òöîàá úåøöåöçå ,ïàëî ãçàå ïàëî ãçà íäì åéä úåøôåù éðù.zexvevga meid zevnyúøö ìò úéðòú íúñã

áéúëå ,øåáö('é øáãîá)ïéà úåøöåöç ùéù ïîæáå úåøöåöç ïéà øôåù ùéù ïîæá íéìåáâá ìáà ,ïë ïéùåò ùã÷îá à÷åãå .úåøöåöçá íúåòøäå íëúà øøåöä øöä ìòáéúëã ,øôåù
(ç"ö íéìäú):àì 'ä êìîä éðôì àìù ,ïéà 'ä êìîä éðôì ,'ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá

d.driwzl d"xl laeid deyäøéæâá ïðéøîâã ,éòá ä"ø ïéòë ä"ôà ,ïäéìòáì úåãù úåøæçå íéãáò çåìéù ïîéñì àìà ïåøëæì àìå äìôúì àì ìáåéá äòé÷úã â"òàå .íéèåùôá
ìù ë"äåéá úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî øîéîì éòáã .úåëøáä ïéðîì ,úåëøáìå .úåòé÷úä ïéðîì ,äòé÷úì à"ô .åæë åæ úååù éòéáùä ùãçáù úåòé÷ú ìë åéäéù ,éòéáù éòéáùî äåù

:ä"øá åîë ìáåé.'ek xne` dcedi iax:íéôåôë íéøëæ ìùá íäéðù ,ìáåé ìù íéøåôéëä íåé ïéá ä"ø ïéá äëìä àìà .÷"úë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå
ece wcqpy xtey.ewa:÷áãá.leqtäòé÷ú øåòéù éãë ÷ãñä íå÷î ãò äô úçðä íå÷îî øééúùð íà ,åáçøì ÷ãñð ìáà .åëøàì ÷ãñð éìéî éðäå .úåøôåù éðùë äéì äåäã

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ËeLt ÏÚÈ ÏL ,‰�M‰ L‡¯ ÏL ¯ÙBLלתקוע לכתחילה מצווה � »∆…«»»∆»≈»
יהודה רבי בר�, כפו�. ולא פשוט שהוא יעל, של בשופר השנה בראש

איל של בשופר השנה בראש המצווה שעיקר וסובר, משנתנו על חולק

סובר: משנתנו של שהתנא מבואר, בגמרא ה). משנה (להל� "y`xaכפו�

,"ilrn ith dizrc ypi` hiytc dnk dpydבראש והתקיעות הואיל כלומר

שדעתו זה ביו� היא יתירה מעלה לפיכ� ולתפילה, לזכרו� באות השנה

וישרה פשוטה תהא אד� `dpenשל mc` ly eala zkqep bgd zgny mb oky)

,(melyle miigl edazkie ezlitz rnyi 'dy oeghaeבשופר לתקוע מצוה מכא�

סובר: יהודה ורבי ilrnפשוט. ith dizrc ypi` siikc dnkית ירה�מעלה

הכנעה מתו� ויתפלל התפילה בשעת ראשו אד� שיכו� השנה בראש היא

כותב: �הרמב"� כפו�. שיהא שופר של מצוותו הלכ� לב, xteyeושברו�

setkd miyakd oxw `ed laeia oia dpyd y`xa oia ,ea oirwezy,א שופר (הל'

לפניא). תקעו הקב"ה: אמר איל? של בשופר תוקעי� "למה אמרו: וכ�

יצחק" עקידת לכ� שאזכור כדי איל, של א);בשופר טז, השנה ראש (גמרא

ÂÈÙe,השופר של �·‰Ê ‰tˆÓ;מקדש של בשופר כא� המדובר � ƒ¿À∆»»
במקו� שכ� הפה, הנחת במקו� שלא היה הזהב שציפוי בגמרא, ומבואר

פסול. השופר הפה ‰ÔÈ„„vהנחת ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLeבמקדש �כלומר ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ
עמו תוקעי� שהיו בשופר, התוקע של צדדיו משני שניי� עומדי� היו

שכתוב כמו ו)בחצוצרות, צח, לפני(תהלי� הריעו שופר וקול "בחצוצרות :

ה'". B¯v˜Ó˙המל� ˙B¯ˆBˆÁÂ CÈ¯‡Ó ¯ÙBL�מארי בשופר �התוקע »«¬ƒ«¬¿¿«¿
קול בסו� שיישמע כדי לתקוע, החצוצרות בעלי שפסקו אחרי בתקיעתו,

בלבד, ÙBMa¯השופר ÌBi‰ ˙ÂˆnLכדי מארי� השופר כלומר � ∆ƒ¿«««»
בשופר התוקע זה שמטע� מוסיפי�, ויש בשופר. היו� שמצוות להודיע

הגדול בדר�, המהלכי� ששלושה אר�, דר� ממידת שכ� באמצע, עומד

.(הר"�)באמצע

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שלש גוזרי� די� בית גשמי�, ירדו ולא כסלו חודש ראש "הגיע ה�ז): (ב, שנו תענית במסכת

הציבור על reaya)...תעניות ipyae iyingae ipya)שלש גוזרי� די� בי� נענו, ולא אלו עברו

שה� שבע, עוד עליה� גוזרי� די� בית נענו, ולא אלו עברו הציבור... על אחרות שלשתעניות

אלו הרי הציבור. על תעניות zepexg`d)עשרה zeiprzd ray)שבאלו הראשונות, על יתרות

dlitzd),מתריעי� zrya zexteya mirweze mirixn)שלא צרה כל "על ח): ג, (ש� שנו כ�

ששנינו לאחר � בשופרות. ותוקעי� מתעני� כלומר עליה", מתריעי� הציבור, על תבוא

שבתעניות ללמד, משנתנו באה יעל, של בשופר תוקעי� השנה שבראש הקודמת, במשנה

שירח� כדי לקונו, ולבו ראשו לכו� צרי� שהאד� לרמז כפו�, שהוא איל, של בשופר תוקעי�

עליו.

˙Bi�Úza,לעיל שהבאנו כמו בה�, שתוקעי� ציבור, של �ÌÈ¯ÎÊ ÏLa ««¬ƒ¿∆¿»ƒ
ÔÈÙeÙkשבארנו כמו כפופי�, שה� אילי�, של בשופרות תוקעי� � ¿ƒ

לעיל, ÛÒkהטע� ‰tˆÓ Ô‰ÈÙe�שמשו השנה, ראש של כשופר לא � ƒ∆¿À∆∆∆
בה� שתוקעי� אלו, שופרות אלא זהב, מצופה היה פיו טוב יו� כבוד

בחצוצרות מוצאי� וכ� כס�; מצופה פיה� ציבור, צרת בשעת בתעניות,

שנאמר כס�, של שה� הע� את לאסו� ב):המיועדות י, ל�(במדבר "עשה

sqk...שתי zexvevg"העדה למקרא ל� B¯ˆBˆÁ˙(xnb`),והיו ÈzLe¿≈¬¿
ÚˆÓ‡a�תוקעי שניי� היו שבתעניות במקדש, הוא המדובר כא� א� � »∆¿«

בשופרות, ותוקעי� שניי� עומדי� היו ומשמאל� ומימינ� בחצוצרות, ש�

˙BÎÈ¯‡Ó ˙B¯ˆBˆÁÂ ¯v˜Ó ¯ÙBLהמשיכו בחצוצרות התוקעי� � »¿«≈«¬¿«¬ƒ
מלתקוע, פסקו השופרות שבעלי לאחר ‰ÌBiבתקיעותיה� ˙ÂˆnL∆ƒ¿««

˙B¯ˆBˆÁaשנאמר ט):� י, על(במדבר בארצכ� מלחמה תבואו "וכי «¬¿
ולהריע לזעוק שמצווה ומכא� בחצוצרות", והריעות� אתכ�, הצורר הצר

הציבור על שתבוא צרה כל על א)בחצוצרות א, תעניות הל' רמב"� .(ספרי;

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ח�י): כה, (ויקרא בתורה jlכתוב eide ,minrt ray mipy ray ,mipy zezay ray jl zxtqe"

,ycegl xeyra iriayd ycega drexz xtey zxarde .dpy mirax`e ryz mipyd zezay ray ini

ux`a xexc mz`xwe dpy miyngd zpy z` mzycwe .mkvx` lka xtey exiarz mixetikd meia

."eaeyz ezgtyn l` yi`e ,ezfeg` l` yi` mzaye ,mkl didz `id laei .diayei lkl,�מכא

החזרת ועל העבדי� שחרור על להודיע כדי היובל, שנת של הכיפורי� ביו� לתקוע שמצווה

בראש כמו נוהגי� היובל שנת של הכיפורי� שביו� ללמד באה משנתנו לבעליה�. האחוזות

השנה.

Ï·Bi‰ ‰ÂL,היובל שנת של הכיפורי� יו� �‰�M‰ L‡¯Ïשל � »∆«≈¿…«»»
שנה, שכ�ÚÈ˜zÏ‰כל פשוט, יעל של בשופר בשניה� שתוקעי� � «¿ƒ»

הכתוב בא � השביעי" בחודש תרועה שופר "והעברת שנאמר ממה דרשו

אחר: פירוש שוות. השביעי החודש של התרועות כל שיהו driwzlללמד,

התקיעות למניי� שלBÎ¯aÏÂ˙,(ברטנורא)� הכיפורי� ביו� שא� � ¿«¿»
ותוקעי� ושופרות זכרונות מלכיות המוס� תפילת בתו� מתפללי� היובל שנת

ה�ו). ד, להל� (כמפורט השנה בראש שנוהגי� כדר� e‰È„‰עליה� Èa«̄ƒ¿»
ÌÈ¯ÎÊ ÏLa ÔÈÚ˜Bz ‰�M‰ L‡¯a :¯ÓB‡שהוא איל, של בשופר � ≈¿…«»»¿ƒ¿∆¿»ƒ

ולבו ראשו כופ� אד� שיהא לרמז, בא שהשופר טעמו, בארנו וכבר כפו�;

תפילתו. הואילÏ·Bi·eבשעת היובל, שנת של הכיפורי� והתקיעה�ביו� «≈
חירות, של לסימ� ÌÈÏÚÈהיא ÏLaשהוא יעל, של בשופר תוקעי� � ¿∆¿≈ƒ

כפו�. שהוא איל, של בשופר שתוקעי� מודי�, הכל בתעניות בר�, פשוט.

אמרו: heytl",ובירושלמי heyte setkl setk epwiz"בשופר שתוקעי� כלומר

ישרי� שהלבבות בזמ� פשוט ובשופר כפופי�, שהלבבות בזמ� כפו�

בירושלמי:(המאירי).ומרווחי� אמרו ievnועוד epi`ye ievnl ievn epwiz"

,"ievn epi`ylתיקנו שנה, בכל מצוי שהוא השנה, בראש הדברי�: פירוש

שאינו יובל, של הכיפורי� ביו� ואילו מצוי, שהוא איל של בשופר לתקוע

שלדעת הזכרנו, וכבר מצוי. שאינו יעל של בשופר לתקוע תיקנו מצוי,

בשופר תוקעי� יובל של הכיפורי� ביו� בי� השנה בראש בי� הרמב"�

כפו�. איל של

ו ה נ ש מ ר ו א ב

˜cÒpL ¯ÙBLלארכו �,(`xnba `ziixa)B˜a„Âידי על או בדבק, � »∆ƒ¿«¿ƒ¿
באש, ונחלקÏeÒtחימו� לגמרי שנסדק משמע, רש"י לפי השופר. � »

פני על לארכו אחד מצד נסדק אפילו התוספות, לפי ואילו חתיכות; לשתי

izdw - zex`ean zeipyn
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ãáìa–íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé,eøîàéå:Lc÷î,GL eäeàø !Lc÷îïéc úéa ïäå äL–íäéøáçî eáéLBéå íéðMä eãîòé ¦§©©©§§©¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¨§¨§¥¥¦©©§©§©¦§¦¥©§¥¤
íäéðôa eãéòéå ãéçiä ìöà,eøîàéå:Lc÷î,Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàL !Lc÷î. ¥¤©¨¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¤¥©¨¦¤¡¨©§¥©§

áäøt ìMî õeç ïéøLk úBøôBMä ìk,éðtîïø÷ àeäL.øîàéñBé éaø:ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìk àGäå,øîàpL,å òùåäé) ¨©¨§¥¦¦¤¨¨¦§¥¤¤¤¨©©¦¥©£¨©¨¦§§¤¤¤¤¡©
(ä:"ìáBiä ïø÷a CLîa". ¦§Ÿ§¤¤©¥

ùãåçä úà ïéùã÷î ïéàù ,àìã ì"î÷ ,àéìéìá äéùã÷ðå äìéìá éåä ïéã øîâå ,ïéã øîâë ùãå÷î ùãå÷îå ,ïéã úìçúë íéãò úøé÷ç éåäú à"ãñã .åúåà íéøáòî ,à"ì ìù ìéì òéâäù
:íéáëåëä úàö ãò äìéì áéùç àìã ,åúåà ïéùã÷î ,íéáëåëä úàö íãå÷ ùãå÷î øîåì íåéá úåäù ùéå äîçä úòé÷ù íò çøéä åàø íéùìù ìéì íà åäéîå .äìéìámipy ecnri

.ecirieíà ìáà .åùã÷é äî ìò åìà ìù ïúåãò ìò àì íàã ,åãéòéå íéðù åãîòé øçîì êëìä .äìéìá åùã÷ì øùôà éàå ,íéùìù ìéì äìéìá ã"á åäåàøù ïåâë éøééà ïéúéðúî
,úåãò áéúë àì ùãåçä ùåãé÷ éáâ àäã ,äéàøî äìåãâ íéãò éôî ïéòîåùù äòéîù àäú àìã ,íúééàøá åäåùã÷é ,ùãå÷î øîåì úåäù ùéù ïîæá äîçä úòé÷ù íò ã"á åäåàø

:ùã÷å äàø äæë àìà.mipy ecnri:ùãå÷î øîåì íéàáùë øçîì.cigid lv` mdixagn eaiyeie.éãéçéá äåä àì ùãåçä ùåã÷ ,éãéçéá åìéôà ïã äçîåî ãéçéã â"òàå
áéúëã ,êãäá ïøäà àëéàã ãò àðîçø ì"à÷å åðáø äùîî øúåé íéáøì äçîåî êì ïéàù(á"é úåîù):íëì äæä ùãåçä 'åâå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øîàéå

a.oxw `edyáéúëã ,øôåù éåø÷ åðéàå(â"ì íéøáã)áéúë øôåù ä"ø éáâå .åéðø÷ íàø éðø÷å åì øãä åøåù øåëá(ä"ë àø÷éå):ìáåéî ä"ø ïðéøîâå ,äòåøú øôåù úøáòäåoxwa
.laeid.øôåù åø÷àå ïø÷ åø÷à úåøôåùä ìë éøîà ïðáøå .ïø÷ àø÷ð ìéà ìù øôåù åìéôà àîìà ,àìáåé àøëãì ïéøå÷ åéä àéìâì éúëìäùë àáé÷ò éáø øîàã ,àåä àøëã ìáåéå

:íéîëçë äëìäå .éø÷à àì øôåù éø÷éà ïø÷ ,äøôã

`xephxa yexit

ואפשרa.שעבר. השלושי�, ביו� החודש עדי נחקרו שכבר פי על א�

ראש ידי על "מקודש" ואמירת די�, כתחילת היא העדי� שחקירת לומר,

ביו�, החודש את לקדש די� בית הספיקו לא וא� די�, כגמר היא די� בית

בלילה" וגומרי� ביו� "דני� ממונות: בדיני אמרו שכ� בלילה, יקדשוהו

בקידוש היא ההלכה אלא כ�, אומרי� אי� מקו� מכל א), ד, סנהדרי� (משנה

וכיו� ביו�, להיות צריכה הדי� בית ידי על "מקודש" שאמירת החודש,

שעבר החודש נעשה שחשיכה, עד "מקודש" לומר די� בית הספיקו שלא

ואחד. השלושי� ביו� חודש וראש Ïa·„מלא ÔÈc ˙Èa e‰e‡¯ולא � »≈ƒƒ¿«
השלושי�, בליל הירח את ראו די� שבית מבואר, בגמרא אחרי�; עדי� היו

מקדשי� שאי� לפי ראיית�, פי על החודש את במקו� לקדש יכולי� היו ולא

בלילה, החודש ÌÈ�Lאת e„ÓÚÈיעמדו השלושי� ביו� למחר כלומר � ««¿¿«ƒ
הירח, את שראו הדי� בית מתו� Ì‰È�Ùaשניי� e„ÈÚÈÂשאר בפני � ¿»ƒƒ¿≈∆

עדות�, פי על החודש את שיקדשו כדי הדי�, בית Lc˜Ó,חברי :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿À»
!Lc˜Ó:אומר די� בית שראש המקובל, הסדר כפי שינהגו כלומר � ¿À»

בית ראוהו א� בר�, מקודש! מקודש, אחריו: עוני� הע� וכל מקודש!

ששניי� צור� אי� שחשיכה, קוד� לחודש ותשעה העשרי� ביו� בלבד די�

מקודש, ה�: אומרי� ראיית� יסוד על אלא השאר, בפני ויעידו יעמדו

תהא "לא בגמרא: מבואר הטע� חודש. כראש מקודש השלושי� יו� היינו

פי על החודש את מקדשי� די� בית א� כלומר מראייה", גדולה שמיעה

על יקדשו לא כיצד הירח, את שראו עדי� מפי ששומעי� לאחר שמיעה,

שבעניי� כא�, מוסי� ורש"י משמיעה! עדיפה ראייה והרי ה�? ראיית� פי

כזה אלא "עדות" נאמרה לא החודש לאd`xקידוש א� אבל וקדש".

החודש את לקדש כשבאי� שחשכה, עד "מקודש" לומר די� בית הספיקו

וא� קוד�. ששנינו כמו השאר, בפני ויעידו שניי� שיעמדו צרי� למחר,

יסוד על לקדש יכולי� די� בית אי� יו�, מבעוד אתמול שראוהו פי על

על מקדשי� די� בית שאי� עדות, שמיעת פי על אלא אתמול, של ראיית�

הראייה. בשעת אלא ראיית� i"yx.פי yexitn d`xp okהתוספות לפי בר�,

מועילה ראיית� אי� בלילה, הירח את ראו די� בית א� שאמנ� משמע,

ואי� היא, עדות כקבלת די� בית ראיית שכ� החודש, את פיה על לקדש

ותשעה בעשרי� די� בית ראוהו א� אבל ביו�. אלא בלילה עדות קבלת

לקדש די� בית יכולי� "מקודש", לומר הספיקו ולא יו�, מבעוד לחודש

עדות בשמיעת צור� ואי� אתמול, של ראיית� פי על למחר ג� החודש את

איגר). עקיבא רבי כתוספות(תוספות סובר רש"י שא� מבארי�, (רלב"חויש

ט). ב, החודש קידוש הל' הרמב"� על GLבפירושו e‰e‡¯ÔÈc ˙Èa Ô‰Â ‰L »¿»¿≈≈ƒ
החודש, את לקדש די� כבית מוסמכי� שה� הסנהדרי�, מתו� שלשה �א�

על החודש את לקדש יכולי� היו לא והרי השלושי�, בליל הירח את ראו

לא וג� לעיל, שבארנו כמו בלילה, החודש את מקדשי� שאי� ראיית�, פי

אחרי�, עמה� למחר,e„ÓÚÈהיו �ÌÈ�M‰,אלו שלשה מתו� � ««¿«¿«ƒ
„ÈÁi‰ Ïˆ‡ Ì‰È¯·ÁÓ e·ÈLBÈÂלפחות אליו שמצרפי� כלומר � ¿ƒ≈«¿≈∆≈∆«»ƒ

הסנהדרי�, מחברי Ì‰È�Ùaשניי� e„ÈÚÈÂ,הירח את שראו השניי� � ¿»ƒƒ¿≈∆

!Lc˜Ó ,Lc˜Ó :e¯Ó‡ÈÂ,המקובל הסדר �‡ÔÓ�כפי „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ¿…¿¿À»¿À»∆≈«»ƒ∆¡»
BÓˆÚ È„È ÏÚ�צריכי אלא מומחה, יחיד הוא ואפילו "מקודש", �לומר «¿≈«¿

ב): א, (סנהדרי� שנו וכ� שלושה; הפחות ycegdלכל xeairקידוש (כלומר

גדולdyelya.החודש) יותר מומחה ל� אי� שהרי הטע�, מבואר בגמרא

החודש בקידוש כתוב כ� פי על וא� רבנו, א):ממשה יב, "ויאמר(שמות

את�, אהר� שיהא עד ודרשו: לכ�", הזה החודש אהר�... ואל משה אל ה'

עוד עליה� מוסיפי� לפיכ� שקול, די� בית ואי� הואיל בתוספות: ומבואר

בשלשה. אלא החודש קידוש שאי� ומכא� אחד,

מפרשי�: Ðיש cigid lv` mdixagn eaiyeieאליו שמצרפי� שבשלשת�, הגדול היינו

גדולי מכלל היו לא ואילו בפניה�. ויעידו יעמדו האחרי� והשניי� די�, בית מחברי

הוצרכו מגדוליה� שה� מפני אלא חבריה�, לפני מעידי� שלשת� היו הסנהדרי�

היחיד אצל מחבריה� ולהושיב מה� שניי� .(ixi`nd)ליחלק
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בתורה: החג נקרא זו מצווה ש� ועל שופר, תקיעת הוא השנה ראש החג של מצוותו עיקר

בדיני המשניות עוסקות מסכתנו סו� ועד זו במשנה החל � תרועה". "זכרו� תרועה", "יו�

בראש בה� לתקוע כשרי� שופרות אילו ללמד, באה משנתנו השנה. בראש שופר תקיעת

השנה.

ÔÈ¯Lk ˙B¯ÙBM‰ Ïk,איל של שופר בי� השנה, בראש לתקיעה � »«»¿≈ƒ
יעל של שופר בי� כפו�, כרגיל icbשהוא oir irlqa ievnd xad fr oin)

,(glnd mil mikenqd mixdae,�כפו לא כלומר פשוט, t¯‰והוא ÏMÓ ıeÁƒ∆»»
שור, משל הדי� והוא �Ô¯˜ ‡e‰L È�tÓובראש שופר, נקרא ואינו ƒ¿≈∆∆∆

שנת של הכיפורי� מיו� השנה ראש שלמדי� שופר, דווקא צרי� השנה

בו שנאמר ט):היובל, כה, drexz"והעברת(ויקרא xteyהשביעי בחודש

לחודש". ˜¯Ô,בעשור e‡¯˜� ˙B¯ÙBM‰ Ïk ‡G‰Â :ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈«¬»«»ƒ¿¿∆∆
"Ï·Bi‰ Ô¯˜a CLÓa" :¯Ó‡pL,האיל מקר� העשוי בשופר היינו � ∆∆¡«ƒ¿…¿∆∆«≈

אותו של המשכו את המוסיפי� נוסחות ויש איל; פירושו "יובל" שכ�

xteyd",פסוק: lew z` mkrnya ,laeid oxwa jeyna dide"שופר שג� ומכא�

פרה של קר� מה מפני לתקיעה כשרה איל של קר� וא� קר�, נקרא איל של

לרבי השיבו שחכמי� מובא, בגמרא השנה? בראש לתקיעה כשרה תהא לא

קר� נקרא פרה של אבל שופר, וג� קר� ג� נקראי� השופרות כל יוסי:

טע� ועוד לתקיעה. כשרה אינה פרה קר� הלכ� שופר. נקרא ואינו בלבד

מזכירה והפרה הואיל כלומר סניגור, נעשה קטיגור שאי� לפי בגמרא, מובא

להשתמש אפשר אי לפיכ� קטיגור, בבחינת היא והרי העגל, חטא את

לבקש השנה בראש שבאי� בזמ� סניגור, בבחינת שהוא שופר, לש� בקרנה

הבורא. מאת סליחה

אינ� אלו שקרניי� לפי צבי, וקר� רא� קר� הזכירה לא שמשנתנו מבואר, בתוספות

שאי� הר"�, ומוסי� ה�. פסולות הכל ולדברי לשופר, כלל ראויות ואינ� חלולות,

שפופרת. מלשו� "שופר" שכ� חלול, כשהוא אלא שופר

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt dpyd y`x zkqn

âäðMä Làø ìL øôBL–èeLt ìòé ìL,áäæ ätöî åéôe,ïéããvä ïî úBøöBöç ézLe.éøàî øôBLúBøv÷î úBøöBöçå C, ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨¦§ª¤¨¨§¥£§¦©§¨¦¨©£¦©£§§©§
íBiä úåönLøôBMa. ¤¦§©©©¨

ãúBiðòza–ïéôeôk íéøëæ ìLa,óñk ätöî ïäéôe,òöîàa úBøöBöç ézLe.úBëéøàî úBøöBöçå øv÷î øôBL,íBiä úåönL ©©£¦§¤§¨¦§¦¦¤§ª¤¤¤§¥£§¨¤§©¨§©¥©£§©£¦¤¦§©©
úBøöBöça. ©£§

äúBëøaìå äòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL.äãeäé éaøøîBà:íéøëæ ìLa ïéò÷Bz äðMä Làøa,íéìòé ìLa ìáBiáe. ¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨§©§¨©¦§¨¥§Ÿ©¨¨§¦§¤§¨¦©¥§¤§¥¦
åB÷aãå ÷cñpL øôBL–ìeñt.úBøôBL éøáL ÷ac–ìeñt.Bîúñe áwð,äòé÷zä úà ákòî íà–ìeñt,åàì íàå–øLk. ¨¤¦§©§¦§¨¦¥¦§¥¨¨¦©§¨¦§©¥¤©§¦¨¨§¦¨¨¥

b.heyt lri ly:úåèåùô ïðéòá äìôúìã.adf dtevn eite:øîà÷ ùã÷î ìùá.jix`n xtey:øôåùä ìå÷ òîùð íúòé÷ú íé÷ñåô úåøöåöçù øçàì
c.mixkf lya:íéìéà.rvn`a zexvevg izye:òöîàá úåøöåöçå ,ïàëî ãçàå ïàëî ãçà íäì åéä úåøôåù éðù.zexvevga meid zevnyúøö ìò úéðòú íúñã

áéúëå ,øåáö('é øáãîá)ïéà úåøöåöç ùéù ïîæáå úåøöåöç ïéà øôåù ùéù ïîæá íéìåáâá ìáà ,ïë ïéùåò ùã÷îá à÷åãå .úåøöåöçá íúåòøäå íëúà øøåöä øöä ìòáéúëã ,øôåù
(ç"ö íéìäú):àì 'ä êìîä éðôì àìù ,ïéà 'ä êìîä éðôì ,'ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá

d.driwzl d"xl laeid deyäøéæâá ïðéøîâã ,éòá ä"ø ïéòë ä"ôà ,ïäéìòáì úåãù úåøæçå íéãáò çåìéù ïîéñì àìà ïåøëæì àìå äìôúì àì ìáåéá äòé÷úã â"òàå .íéèåùôá
ìù ë"äåéá úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî øîéîì éòáã .úåëøáä ïéðîì ,úåëøáìå .úåòé÷úä ïéðîì ,äòé÷úì à"ô .åæë åæ úååù éòéáùä ùãçáù úåòé÷ú ìë åéäéù ,éòéáù éòéáùî äåù

:ä"øá åîë ìáåé.'ek xne` dcedi iax:íéôåôë íéøëæ ìùá íäéðù ,ìáåé ìù íéøåôéëä íåé ïéá ä"ø ïéá äëìä àìà .÷"úë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå
ece wcqpy xtey.ewa:÷áãá.leqtäòé÷ú øåòéù éãë ÷ãñä íå÷î ãò äô úçðä íå÷îî øééúùð íà ,åáçøì ÷ãñð ìáà .åëøàì ÷ãñð éìéî éðäå .úåøôåù éðùë äéì äåäã
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ËeLt ÏÚÈ ÏL ,‰�M‰ L‡¯ ÏL ¯ÙBLלתקוע לכתחילה מצווה � »∆…«»»∆»≈»
יהודה רבי בר�, כפו�. ולא פשוט שהוא יעל, של בשופר השנה בראש

איל של בשופר השנה בראש המצווה שעיקר וסובר, משנתנו על חולק

סובר: משנתנו של שהתנא מבואר, בגמרא ה). משנה (להל� "y`xaכפו�

,"ilrn ith dizrc ypi` hiytc dnk dpydבראש והתקיעות הואיל כלומר

שדעתו זה ביו� היא יתירה מעלה לפיכ� ולתפילה, לזכרו� באות השנה

וישרה פשוטה תהא אד� `dpenשל mc` ly eala zkqep bgd zgny mb oky)

,(melyle miigl edazkie ezlitz rnyi 'dy oeghaeבשופר לתקוע מצוה מכא�

סובר: יהודה ורבי ilrnפשוט. ith dizrc ypi` siikc dnkית ירה�מעלה

הכנעה מתו� ויתפלל התפילה בשעת ראשו אד� שיכו� השנה בראש היא

כותב: �הרמב"� כפו�. שיהא שופר של מצוותו הלכ� לב, xteyeושברו�

setkd miyakd oxw `ed laeia oia dpyd y`xa oia ,ea oirwezy,א שופר (הל'

לפניא). תקעו הקב"ה: אמר איל? של בשופר תוקעי� "למה אמרו: וכ�

יצחק" עקידת לכ� שאזכור כדי איל, של א);בשופר טז, השנה ראש (גמרא

ÂÈÙe,השופר של �·‰Ê ‰tˆÓ;מקדש של בשופר כא� המדובר � ƒ¿À∆»»
במקו� שכ� הפה, הנחת במקו� שלא היה הזהב שציפוי בגמרא, ומבואר

פסול. השופר הפה ‰ÔÈ„„vהנחת ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLeבמקדש �כלומר ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ
עמו תוקעי� שהיו בשופר, התוקע של צדדיו משני שניי� עומדי� היו

שכתוב כמו ו)בחצוצרות, צח, לפני(תהלי� הריעו שופר וקול "בחצוצרות :

ה'". B¯v˜Ó˙המל� ˙B¯ˆBˆÁÂ CÈ¯‡Ó ¯ÙBL�מארי בשופר �התוקע »«¬ƒ«¬¿¿«¿
קול בסו� שיישמע כדי לתקוע, החצוצרות בעלי שפסקו אחרי בתקיעתו,

בלבד, ÙBMa¯השופר ÌBi‰ ˙ÂˆnLכדי מארי� השופר כלומר � ∆ƒ¿«««»
בשופר התוקע זה שמטע� מוסיפי�, ויש בשופר. היו� שמצוות להודיע

הגדול בדר�, המהלכי� ששלושה אר�, דר� ממידת שכ� באמצע, עומד

.(הר"�)באמצע

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שלש גוזרי� די� בית גשמי�, ירדו ולא כסלו חודש ראש "הגיע ה�ז): (ב, שנו תענית במסכת

הציבור על reaya)...תעניות ipyae iyingae ipya)שלש גוזרי� די� בי� נענו, ולא אלו עברו

שה� שבע, עוד עליה� גוזרי� די� בית נענו, ולא אלו עברו הציבור... על אחרות שלשתעניות

אלו הרי הציבור. על תעניות zepexg`d)עשרה zeiprzd ray)שבאלו הראשונות, על יתרות

dlitzd),מתריעי� zrya zexteya mirweze mirixn)שלא צרה כל "על ח): ג, (ש� שנו כ�

ששנינו לאחר � בשופרות. ותוקעי� מתעני� כלומר עליה", מתריעי� הציבור, על תבוא

שבתעניות ללמד, משנתנו באה יעל, של בשופר תוקעי� השנה שבראש הקודמת, במשנה

שירח� כדי לקונו, ולבו ראשו לכו� צרי� שהאד� לרמז כפו�, שהוא איל, של בשופר תוקעי�

עליו.

˙Bi�Úza,לעיל שהבאנו כמו בה�, שתוקעי� ציבור, של �ÌÈ¯ÎÊ ÏLa ««¬ƒ¿∆¿»ƒ
ÔÈÙeÙkשבארנו כמו כפופי�, שה� אילי�, של בשופרות תוקעי� � ¿ƒ

לעיל, ÛÒkהטע� ‰tˆÓ Ô‰ÈÙe�שמשו השנה, ראש של כשופר לא � ƒ∆¿À∆∆∆
בה� שתוקעי� אלו, שופרות אלא זהב, מצופה היה פיו טוב יו� כבוד

בחצוצרות מוצאי� וכ� כס�; מצופה פיה� ציבור, צרת בשעת בתעניות,

שנאמר כס�, של שה� הע� את לאסו� ב):המיועדות י, ל�(במדבר "עשה

sqk...שתי zexvevg"העדה למקרא ל� B¯ˆBˆÁ˙(xnb`),והיו ÈzLe¿≈¬¿
ÚˆÓ‡a�תוקעי שניי� היו שבתעניות במקדש, הוא המדובר כא� א� � »∆¿«

בשופרות, ותוקעי� שניי� עומדי� היו ומשמאל� ומימינ� בחצוצרות, ש�

˙BÎÈ¯‡Ó ˙B¯ˆBˆÁÂ ¯v˜Ó ¯ÙBLהמשיכו בחצוצרות התוקעי� � »¿«≈«¬¿«¬ƒ
מלתקוע, פסקו השופרות שבעלי לאחר ‰ÌBiבתקיעותיה� ˙ÂˆnL∆ƒ¿««

˙B¯ˆBˆÁaשנאמר ט):� י, על(במדבר בארצכ� מלחמה תבואו "וכי «¬¿
ולהריע לזעוק שמצווה ומכא� בחצוצרות", והריעות� אתכ�, הצורר הצר

הציבור על שתבוא צרה כל על א)בחצוצרות א, תעניות הל' רמב"� .(ספרי;
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ח�י): כה, (ויקרא בתורה jlכתוב eide ,minrt ray mipy ray ,mipy zezay ray jl zxtqe"

,ycegl xeyra iriayd ycega drexz xtey zxarde .dpy mirax`e ryz mipyd zezay ray ini

ux`a xexc mz`xwe dpy miyngd zpy z` mzycwe .mkvx` lka xtey exiarz mixetikd meia

."eaeyz ezgtyn l` yi`e ,ezfeg` l` yi` mzaye ,mkl didz `id laei .diayei lkl,�מכא

החזרת ועל העבדי� שחרור על להודיע כדי היובל, שנת של הכיפורי� ביו� לתקוע שמצווה

בראש כמו נוהגי� היובל שנת של הכיפורי� שביו� ללמד באה משנתנו לבעליה�. האחוזות

השנה.

Ï·Bi‰ ‰ÂL,היובל שנת של הכיפורי� יו� �‰�M‰ L‡¯Ïשל � »∆«≈¿…«»»
שנה, שכ�ÚÈ˜zÏ‰כל פשוט, יעל של בשופר בשניה� שתוקעי� � «¿ƒ»

הכתוב בא � השביעי" בחודש תרועה שופר "והעברת שנאמר ממה דרשו

אחר: פירוש שוות. השביעי החודש של התרועות כל שיהו driwzlללמד,

התקיעות למניי� שלBÎ¯aÏÂ˙,(ברטנורא)� הכיפורי� ביו� שא� � ¿«¿»
ותוקעי� ושופרות זכרונות מלכיות המוס� תפילת בתו� מתפללי� היובל שנת

ה�ו). ד, להל� (כמפורט השנה בראש שנוהגי� כדר� e‰È„‰עליה� Èa«̄ƒ¿»
ÌÈ¯ÎÊ ÏLa ÔÈÚ˜Bz ‰�M‰ L‡¯a :¯ÓB‡שהוא איל, של בשופר � ≈¿…«»»¿ƒ¿∆¿»ƒ

ולבו ראשו כופ� אד� שיהא לרמז, בא שהשופר טעמו, בארנו וכבר כפו�;

תפילתו. הואילÏ·Bi·eבשעת היובל, שנת של הכיפורי� והתקיעה�ביו� «≈
חירות, של לסימ� ÌÈÏÚÈהיא ÏLaשהוא יעל, של בשופר תוקעי� � ¿∆¿≈ƒ

כפו�. שהוא איל, של בשופר שתוקעי� מודי�, הכל בתעניות בר�, פשוט.

אמרו: heytl",ובירושלמי heyte setkl setk epwiz"בשופר שתוקעי� כלומר

ישרי� שהלבבות בזמ� פשוט ובשופר כפופי�, שהלבבות בזמ� כפו�

בירושלמי:(המאירי).ומרווחי� אמרו ievnועוד epi`ye ievnl ievn epwiz"

,"ievn epi`ylתיקנו שנה, בכל מצוי שהוא השנה, בראש הדברי�: פירוש

שאינו יובל, של הכיפורי� ביו� ואילו מצוי, שהוא איל של בשופר לתקוע

שלדעת הזכרנו, וכבר מצוי. שאינו יעל של בשופר לתקוע תיקנו מצוי,

בשופר תוקעי� יובל של הכיפורי� ביו� בי� השנה בראש בי� הרמב"�

כפו�. איל של
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˜cÒpL ¯ÙBLלארכו �,(`xnba `ziixa)B˜a„Âידי על או בדבק, � »∆ƒ¿«¿ƒ¿
באש, ונחלקÏeÒtחימו� לגמרי שנסדק משמע, רש"י לפי השופר. � »

פני על לארכו אחד מצד נסדק אפילו התוספות, לפי ואילו חתיכות; לשתי

izdw - zex`ean zeipyn
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æíhtä CBúì Bà úecä CBúì Bà øBaä CBúì ò÷Bzä,òîL øôBL ìB÷ íà–àöé,òîL äøáä ìB÷ íàå–àöé àG.ïëå ©¥©§©§©§©¦¨¦¨¨©¨¨§¦£¨¨¨©¨¨§¥
úñðkä úéa éøBçà øáBò äéäL éî,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà,älâî ìB÷ Bà øôBL ìB÷ òîLå,Baì ïek íà–àöé, ¦¤¨¨¥£¥¥©§¤¤¤¨¨¥¨§¥©§¤¤§¨©¨§¦¨¦¦¥¦¨¨

åàì íàå–àöé àG;òîL äæå òîL äfL ét ìò óà,Baì ïek àG äæå Baì ïek äæ. §¦¨¨¨©©¦¤¤¨©§¤¨©¤¦¥¦§¤¦¥¦
çî íéøé øLàk äéäå"Bãé äL"ìàøNé øáâå'Bâå(àé ,æé úåîù).î ìL åéãé éëåäîçìî úBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL? §¨¨©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©¦§¨¥§§¦¨¨¤Ÿ¤¦§¨¨§¦§¨¨

äìòî étìk íéìkzñî ìàøNé eéäL ïîæ ìk Cì øîBì àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–íéøabúî eéä,åàì íàå ¤¨©¨¨§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¦§©§¦§¦¨

:ïàëìå ïàëì äàøéå åãéá åðæçàéù éãë ,äòé÷ú øåòéù äîëå .ìåñô åàì íàå ,øùë.enzqe awip,äòé÷úä úà åîúñðù íéá÷ðä åáëò àìå íìù åáåø øééúùðå åðéîá åîúñù à÷åã
:ìåñô ,åììä íéàðúä ïî ãçà øñç íàå .øùë

f.xea:ò÷ø÷á äøéôç.zec:õøàä ìò úåöéçî ó÷åî íå÷î.mhit:ñøç ìù ìåãâ éìë.rny xtey lew m`åìéàã .øåáá ò÷åúä úòé÷ú ìå÷ òîùå ,øåáì õåç ãîåòä
:íìåòì øôåù ìå÷ ïéòîåù ïäù ,åàöé íìåòì øåááù ïúåà.eal oeik m`:úàöì.`viïéåëúî àåäù ò÷åúù úñðëä ïæçá éøééî àëä .åàéöåäì ò÷åúä ïéåëúð àìù ô"òàå

òîåù ïéåëúéù ïðéòá åúáåç éãé ãéçé àéöåäì ò÷åúä ìáà .àöé ,äéì òãé àìå úñðëä úéá éøåçà øáåòä äæ àéöåäì ïéåëúð àìã â"òà êëìä ,åúòé÷ú ìå÷ íéòîåùä ìë àéöåäì
:òéîùîå

g.'eke eci dyn mixi xy`k dide:íéøáâúî íä íéîùáù íäéáàì ïáì íéðååëîù äòùá äá úéàã êäì éîð àðú ,áìä úðååëá ìéòì éøééàã íåùî

`xephxa yexit

לפי פסול, השופר לארכו, קט� סדק נסדק שאפילו מפרשי�, ויש כולו.

כולו כבר נסדק כאילו זה והרי והול�, מוסי� הסדק התקיעות (רבנושמחמת

תקיעה,יהונת�) שיעור בו נשתייר א� בברייתא: שנו לרחבו, נסדק וא� .

וייראה בידו שיאחזנו כדי תקיעה? שיעור וכמה פסול. לאו, וא� כשר;

טפח. שהוא חכמי� ושיערו ולכא�, B¯ÙBL˙לכא� È¯·L ˜acשופר � ƒ≈ƒ¿≈»
שופר חתיכת הוא חלק וכל חלקי�, לשלשה או לשניי� לרחבו שנחלק

את ודיבק אד� ובא לעיל, שבארנו כמו תקיעה, שיעור כדי בה שאי� אלא

אחד, לשופר ועשא� באחדÏeÒtהשברי� היה א� בר�, השופר. � »
ויש השופר. את פוסלת החלקי� הדבקת אי� תקיעה, שיעור כדי החלקי�

אחת בכל אפילו או שופר שיעור החתיכות באחת היה שאפילו סוברי�,

פסול, שתיה�, מבי� יוצא הקול ונמצא החתיכות את ודיבק הואיל מה�,

שופרות ושלשה שניי� ולא תורה אמרה אחד "שופר" »w�ƒ·(המאירי).שכ�
בשופר, נקב נעשה �BÓ˙Òe,בגמרא ומבואר הנקב; את וסת� � ¿»

השופר, ממי� בחתיכה היינו במינו, ‰ÚÈ˜z‰שסתמו ˙‡ ·kÚÓ Ì‡� ƒ¿«≈∆«¿ƒ»
זה בשופר לתקוע היה אפשר שאי התקיעה, את מעכב היה נקב אותו א�

נקוב, אתÏeÒtכשהיה עכשיו גורמת הסתימה שנמצאת לפי השופר, � »
Â‡Ïהתקיעה. Ì‡Â�שאי ונמצא התקיעה, את מעכב היה לא הנקב א� � ¿ƒ»

עיכוב היה לא שנסת� קוד� א� שהרי השופר, קול את מולידה הסתימה

יותר, צלול הקול נעשה הסתימה שמחמת פי על א� �Lk¯בתקיעה, »≈
מפרשי�: ויש driwzdהשופר. z` akrn m`את מעכבת הסתימה א� �

כהוג�, נעשתה לא והסתימה הואיל מחמתה, הקול שנחלש כגו� התקיעה,

פסול. השופר הלכ� השופר, לגבי בטלה e`lאינה m`eעיכוב אי� א� �

יוצא שהקול עד כהוג� נעשתה שהסתימה כלומר הסתימה, מחמת בתקיעה

לתקיעה השופר וכשר השופר, לגבי היא בטלה מקוד�, כמו עיכוב, בלא

השנה הראשו�.(רמב"�)בראש הפירוש את נוקטי� המפרשי� רוב בר�, .

ז ה נ ש מ ר ו א ב

משופר היוצאי� פגומי� קולות בעני� ללמד משנתנו באה פגו�, שופר בעני� שלמדנו לאחר

כשר.

Ú˜Bz‰,בשופר �˙ec‰ CB˙Ï B‡ ¯Ba‰ CB˙Ï�xeaחפירה היינו «≈«¿«¿«
בניי�, היק� בלא סביבzeceבאדמה שקירותיו מרת�) (כעי� בור היינו

מלט או אב� א)בנויי� סד, בתרא בבא מפרשי�:(רשב"� ויש ;zec�מקו �

האר� על מחיצות ברטנורא),מוק� רמב"�; ‰Ìht(רש"י; CB˙Ï B‡� ¿«ƒ»
גורסי�: גאו�,qhitd,ויש האי רב ופירש חרס; של גדולה חבית והיינו

והיו בגלוי, לתקוע יראי� שהיו השמד, גזירת בשעת נישנתה שמשנתנו

בתו� שעמד הרמב"�, מפרש וכ� ותוקעי�; ובמערות בבורות מתחבאי�

ותקע, הדות בתו� או ÚÓLהבור ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡השופר קול שהיה � ƒ»»«
הד, או אחר קול ערבוב ללא חובתו.Èˆ‡ברור, ידי �‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡Â »»¿ƒ¬»»

ÚÓL,התקיעה הד כמי� ברור, לא קול �‡ˆÈ ‡Gשכל כלומר � »«»»
חובתו ידי יוצא אינו וכו' הבור לתו� התוקע מפי שופר תקיעת השומע

מבואר, בגמרא הברה. קול ולא שופר קול ששמע לו ברור כ� א� אלא

ויוצאי� שופר קול שומעי� וודאי בדות או בבור העומדי� אנשי� שאות�

שפת על אפילו או בחו� שעומד במי עוסקת שמשנתנו אלא חובת�, ידי

שיש ללמד, המשנה באה זה ובכגו� לקולהבור, שופר קול בי� להבחי�

וכ� יצאו. לא שמעו, הברה קול וא� יצאו; שמעו, שופר קול א� הברה:

הרמב"� ח):כותב א, שופר `mze(הל' ,dxrnd jeza e` xead jeza rwezd"

;e`vi ,erny xtey lew m` :uega micnerde ;e`vi ,dxrnde xead jeza micnerd

"e`vi `l ,erny dxad lew m`e�להבחי יכול אד� שאי� כותב, הרא"ש אבל .

הוא: כ� משנתנו פירוש ולדעתו הברה, קול או שמע שופר קול `mא�

rny xtey lewקול שמע שוודאי ונמצא הבור, בתו� שעמד כלומר �

יצא. rnyשופר, dxad lew m`eונמצא הבור, שפת על שעמד היינו �

הברה, קול אלא שמע vi`.שלא `l,�מבארי המשנה מפרשי רוב בר�,

לעיל. שהבאנו כמו האד�, בהבחנת תלוי BÚ·¯שהדבר ‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»»≈
ÚÓLÂ ,˙Ò�k‰ ˙È·Ï CeÓÒ B˙Èa ‰È‰L B‡ ,˙Ò�k‰ ˙Èa È¯BÁ‡¬≈≈«¿∆∆∆»»≈»¿≈«¿∆∆¿»«

¯ÙBL ÏB˜,השנה בראש �‰l‚Ó ÏB˜ B‡אסתר מגילת קריאת � »¿ƒ»
BaÏבפורי�, Ôek Ì‡,זו בשמיעה חובתו ידי לצאת �‡ˆÈ�וא � ƒƒ≈ƒ»»

ראהו לא שהרי להוציאו, התכוו� לא המגילה את הקורא או שהתוקע פי על

כל להוציא דעתו הרי הוא, ציבור ושליח הואיל מקו� מכל עליו, ידע ולא

חובתו ידי יוצא לצאת, לבו המכוו� כל הלכ� Â‡Ïהשומעי�; Ì‡Â� ¿ƒ»
לצאת, לבו כיוו� לא א� Èˆ‡אבל ‡G;חובתו ידי �‰fL Èt ÏÚ Û‡ »»««ƒ∆∆

ÚÓL ‰ÊÂ ÚÓLבי הבדל יש זה,� של לשמיעתו זה של שמיעתו �‰Ê »«¿∆»«∆
BaÏ Ôek ‡G ‰ÊÂ BaÏ Ôekואינו השומע יוצא; לבו, ומכוו� השומע � ƒ≈ƒ¿∆ƒ≈ƒ

יוצא. אינו לבו, מכוו�

כלומר מגילה, מצוות וכ� כוונה, צריכה שופר שמצוות משמע, משנתנו שבארנו כפי

שהוא (בגמרא), מכא� למדי� ויש זו; מצווה חובת ידי לצאת לבו לכוו� אד� שצרי�

ולדעת� כוונה, צריכות אי� שמצוות סוברי�, ויש כוונה. שצריכות המצוות לכל הדי�

במשנתנו: הפירוש ealאי� oeeik m`:הוא הפירוש אלא חובתו, ידי לצאת �m`

eal oeeikחילוקי עוד ויש המגילה. קריאת את לשמוע או השופר קול את לשמוע �

הדיבור. את כ� על להרחיב המקו� כא� שאי� אלא זה, בעני� דעות

" בסיפא משנתנו שנקטה okמה e�יו "תוספות בעל כותב וכו' עובר" שהיה מי

והשומע המשמיע הענייני� שבשני מפני לרישא, הסיפא את התנא שהשווה טוב",

יש ההלכות שבשתי לפי הטע�, מבאר ישראל" "תפארת ובעל אחד. במקו� אינ�

בה. יוצא שאינו שמיעה ויש בה, שיוצא שמיעה שיש לשמיעה, שמיעה בי� הבדל

"וכ�". גורסי� שאי� נוסחות יש בר�,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

הלב. כוונת אחר הול� שהכל ללמד הבא אגדה, מדרש כא� מובא הקודמת המשנה אגב

Ó ÌÈ¯È ¯L‡k ‰È‰Â"'B‚Â "Ï‡¯NÈ ¯·‚Â B„È ‰Lנאמר זה פסוק � ¿»»«¬∆»ƒ…∆»¿»«ƒ¿»≈¿
מסופר: ש� "בשלח". בפרשת ישראל, ע� עמלק wlnr,במלחמת `eaie"

mgld `ve miyp` epl xga ryedi l` dyn xn`ie .micitxa l`xyi mr mglie

elr xege oxd` dyne ,wlnra mgldl dyn el xn` xy`k ryedi yrie ...wlnra

.drabd y`xeci gi p i xy`ke ,l`xyi xabe eci dyn mixi xy`k dide

wlnr xabe,":המשנה Óושואלת ÏL ÂÈ„È ÈÎÂ‰ÓÁÏÓ ˙BNBÚ ‰L ¿ƒ»»∆…∆ƒ¿»»
B‡‰ÓÁÏÓ ˙B¯·BLשוברות או בעמלק נלחמות משה של ידיו הא� � ¿ƒ¿»»

במלחמה? ישראל CÏכוח ¯ÓBÏ ‡l‡:�ללמד הכתוב בא �ÔÓÊ Ïk ∆»«»»¿«

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn

–ïéìôBð eéä.øîBà äzà øáca àöBik)(ç ,àë øáãîá:ñð-ìò Búà íéNå óøN Eì äNò",CeLpä-ìk äéäå,"éçå Búà äàøå. ¨§¦©¥©¨¨©¨¥£¥§¨¨§¦Ÿ©¥§¨¨¨©¨§¨¨Ÿ¨¨
úéîî Lçð éëå,äiçî Lçð Bà?äìòî étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–eéä §¦¨¨¥¦¨¨§©¤¤¨¦§©¤¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨

íéàtøúî,åàì íàå–íé÷Bnð eéä.ïè÷å äèBL Løç–ïúáBç éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéà.ììkä äæ:øáca áiçî BðéàL ìk ¦§©§¦§¦¨¨¦¦¥¥¤§¨¨¥¦¦¤¨©¦§¥¨¨¤©§¨¨¤¥§ª¨©¨¨
–ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà. ¥¦¤¨©¦§¥¨¨

é ò é á ø ÷ ø ô
àúaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBé–íéò÷Bz eéä Lc÷na,äðéãna àG ìáà.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîïaø ¤Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨©¦§¨¨§¦£¨©§¦¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨

éàkæ ïa ïðçBé,ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìëa ïéò÷Bz eäiL.øîàøæòìà éaø:ïé÷úä àGéàkæ ïa ïðçBé ïaøãáìa äðáéa àlà. ¨¨¤©©¤§§¦§¨¨¤¤¥¦¨©©¦¤§¨¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤¨§©§¤¦§©
Bì eøîà:ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà. ¨§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¤¥¦

c`.d"x ly aeh meiøåæâ àì ùã÷îáå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã åðøéáòéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ äìò øåæâã àåä ïðáøå ,äëàìî äðéà øôåù úòé÷úù .íéò÷åú åéä ùã÷îá
:ùã÷îá ïðáøã úåáù øåñéà ïéàã.dpicna `l la`:äðéãî äéåø÷ é"à øàùå ,ùã÷î äéåø÷ äìåë íéìùåøéù ùøôî í"áîøäå .ïéìåáâá àìå ,íéìùåøéá àìyiy mewn lka

.c"a ea:åá ïéò÷åú íù åàá äø÷îáù àìà ïéòåá÷ ïðéà åìéôàå.dpaia `l`ã"áá àì ìáà ,äìåãâ éøãäðñ íù äúìâù íå÷î ìëá ïëå .åéîéá äìåãâ éøãäðñ íù äúéäù
:äùìùå íéøùò ìù.'eke el exn`åá ùéù íå÷î ìë ãçàå äðáé ãçà ,éøáñ åì åøîàå .éàø÷àá åìéôàå ,ã"á åá ùéù íå÷î ìë øáñ àî÷ àðúã ,÷"úì åì åøîà ïéá àëéà

:åì åøîàë äëìäå .àì éàø÷à ìù ã"á ìáà ,äðáéá åîë òåá÷ ã"á

`xephxa yexit

Ì‰È·‡Ï ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ,‰ÏÚÓ ÈtÏk ÌÈÏkzÒÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆
ÔÈÏÙB� eÈ‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ¯ab˙Ó eÈ‰ ,ÌÈÓMaLתוספות" בעל � ∆«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ

הוראה רבנו משה של ידיו הרמת שהיתה בעיני, "ייתכ� כותב: טוב" יו�

לשמי�". לב� וישעבדו מעלה כלפי שיסתכלו ישראל, aen`לבני `zlikna

:xg` gqep?עמלק שוברות ידיו או ישראל את מגברות משה של ידיו "וכי

ומאמיני� בו מסתכלי� ישראל היו מעלה כלפי ידיו שמגביה זמ� כל אלא

וגבורות". נסי� לה� עושה והקב"ה כ� לעשות משה את שפיקד ≈»Bikˆ‡במי
‰È‰Â ,Ò�ŒÏÚ B˙‡ ÌÈNÂ Û¯N EÏ ‰NÚ" :¯ÓB‡ ‰z‡ ¯·ca«»»«»≈¬≈¿»»¿ƒ…«≈¿»»

"ÈÁÂ B˙‡ ‰‡¯Â ,CeLp‰ŒÏk:כתוב כ� לפני �midlÎ`a mrd xacie" »«»¿»»…»»
dvw epytpe min oi`e mgl oi` ik ,xacna zenl mixvnn epezilrd dnl ,dynae

mr znie ,mrd z` ekypie mitxyd miygpd z` mra 'd glyie .lwelwd mgla

l` lltzd ,jae 'da epxac ik ep`hg exn`ie dyn l` mrd `eaie .l`xyin ax

jl dyr dyn l` 'd xn`ie .mrd cra dyn lltzie ,ygpd z` epilrn xqie 'd

.'ebe "sxy:השאלה נשאלת כא� iÁÓ‰?וא� LÁ� B‡ ,˙ÈÓÓ LÁ� ÈÎÂ¿ƒ»»≈ƒ»»¿«∆
ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ,‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL ÔÓÊa ‡l‡∆»ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»

ÌÈ˜Bn� eÈ‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ‡t¯˙Ó eÈ‰ ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï� «¬ƒ∆∆«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
הלב. בכוונת תלוי שהכל למדי�, נמצאנו oipraהרי cnll epzpyn zxfeg o`k

,xtey zriwga mzaeg ici mixg` z`vedאד�והיא שאי� להשמיענו, באה

בדבר. מחוייב בעצמו הוא כ� א� אלא אחרי� היינוL¯Áמוציא � ≈≈
מדבר, ואינו שומע כגו�ËBL‰שאינו שטות, דר� דבר לעשות הרגיל � ∆

וכדומה כסותו את המקרע או לו שנותני� מה ב),המאבד ג, חגיגה (גמרא

ÔË˜Âאחד ויו� שנה עשרה משלש פחות שהוא כל אלו(המאירי);� כל ¿»»
ולכ� שופר, במצוות חייבי� Ô˙·BÁאינ� È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»

המדבר חרש אפילו שופר שלעניי� סוברי�, ויש להוציא�. כדי תקעו �א�

היא המצווה עיקר שהרי חובת�, ידי אחרי� מוציא אינו שומע, ואינו

חיוב. בר אינו הרי שומע שאינו וכיו� שופר", קול ‰ÏÏk:"לשמוע ‰Ê∆«¿»
Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ ,¯·ca ·iÁÓ B�È‡L Ïk� »∆≈¿À»«»»≈ƒ∆»«ƒ¿≈»»

הדברי�: aiiegnפירוש epi`y lkאבל וקט�, שוטה חרש כגו� גופו, מצד

מוציא הריהו חובתו, ידי יצא שכבר אלא עליו, מוטל המצווה שחיוב מי

שלא חברו בשביל הוא ערב עדיי� עצמו ידי שיצא פי על שא� אחרי�,

המצוות, בברכות היינו חובה, בברכות אמורי�? דברי� במה עדיי�. יצא

א� שופר, בתקיעת כגו� המצווה, עושה וחברו לחברו מבר� שיצא שמי

בזה. כיוצא וכ� שומע, וחברו ותוקע, חברו לצור� מבר� יצא שכבר מי

של הגפ� פרי בורא כברכת מצוות, של לברכות (פרט הנהני� בברכות אבל

חובה אינה הנהני� שברכת חברו, לצור� מבר� אד� אי� וכדומה) קידוש

צרי� ליהנות שהרוצה אלא ולשתות לאכול אד� נתחייב שלא עצמה, מצד

אלא לבר� ראוי ואי� ברכה, בלא הזה העול� מ� ליהנות שאסור לפי לבר�,

אחרי� מוציא עצמו ידי לצאת שרוצה מי אלו, בברכות הלכ� בלבד; הנהנה

חובת� ידי אחרי� מוציא אינו כבר, שיצא מי אבל ועיי�עמו, (המאירי;

ישראל"). "תפארת

א ה נ ש מ ר ו א ב

eÈ‰ Lc˜na ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰�M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»∆»ƒ¿««»«ƒ¿»»
‰�È„na ‡G Ï·‡ ,ÌÈÚ˜Bz:מפרש רש"י �dpicna `l la`לא � ¿ƒ¬»«¿ƒ»

) בגבולי� ולא לירושלי�).oileabבירושלי� מחו� ישראל אר� כל היינו

נקראת כולה שירושלי� מפרש, הרמב"� ללמד,"ycwn"אבל משנתנו ובאה ,

ירושלי�, בכל תוקעי� היו בשבת להיות חל השנה ראש של טוב יו� שא�

שתקיעת לפי בגמרא, מבואר הטע� ישראל. אר� של העיירות בשאר לא אבל

גזרו שחכמי� אלא בשבת, לתקוע מותר התורה ומ� מלאכה, אינה שופר

גזירה בה, בקיאי� הכל ואי� שופר בתקיעת חייבי� והכל הואיל עליה,

אמות ארבע ויעבירנו ללמוד הבקי אצל ויל� בידו השופר את יטול שמא

במקדש דבר אוסרי� שאי� תוקעי�, היו במקדש הלכ� הרבי�. ברשות

ג� תוקעי� היו הרמב"� ולדעת במקדש. שבות שאי� לפי גזירה, משו�

שכ� ש�, גזרו לא הגדול, די� בית בירושלי� והיה שהואיל ירושלי�, בכל

השופר את להעביר שאסור אות� ומודיעי� הע� את מזהירי� היו די� בית

הרבי� ט).ברשות ב, שופר לתקוע(הל' שהאיסור בגמרא דעה יש אמנ�

אומר אחד כתוב שכ� התורה, מ� נדרש כד):בשבת כג, "בחודש(ויקרא

שבתו�, לכ� יהיה לחודש באחד drexz"השביעי oexkf,אומר אחד וכתוב

א): כט, לחודש...(במדבר באחד השביעי drexz"ובחודש mei,"�לכ יהיה

בשבת להיות שחל טוב ביו� כא� אלא כיצד? drexz)הא oexkf `l` ea oi`),

בחול להיות שחל טוב ביו� ed`)כא� drexz mei)�ג הטע� מבואר וכ� .

א שכ� הזה, הטע� את דוחי� (בבבלי) בסוגייתנו אבל האיסורבירושלמי. �

אינה שופר תקיעת הרי ועוד, במקדש? תוקעי� היו כיצד הוא, התורה מ�

תעשו" לא עבודה מלאכת "כל בברייתא: שנו שכ� כט)מלאכה, (במדבר

מכא� מלאכה. ואינה חכמה שהיא הפת ורדיית שופר תקיעת יצאה �

מבואר בירושלמי בר�, לעיל. הטע� שבארנו כמו היא הגמרא מסקנת

ראש ודאי שהוא החודש, בקביעות יודעי� היו ובמקדש שהואיל לשיטת�,

ג� תרועה יו� עושי� החג קרבנות שקרבי� שבמקו� אמרו לפיכ� השנה,

י).בשבת כט, רבה ויקרא א; ד, ירושלמי ‰˙˜ÔÈ(עיי� Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ˜Bz e‰iL ,È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯שחל השנה ראש של טוב ביו� � «»»»∆««∆¿¿ƒ

בשבת, ÔÈcלהיות ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎaשל סנהדרי� היינו � ¿»»∆∆≈ƒ
קבועי� אינ� ואפילו שבגמרא), רש"י לפי משמע (כ� ושלושה עשרי�

במקו� אפילו מפרשי�, ויש בו. תוקעי� ש�, היו במקרה אלא מקו� באותו

מומחי� שלשה של די� בית בו הר"�)שיש שהרמב"�(הרי"�; הזכרנו וכבר .

השופר להעביר התוקעי� יבואו ולא ה� זריזי� די� שבית "מפני הטע�, מבאר

אות�" ומודיעי� הע� את מזהירי� די� שבית הרבי�, ברשות (הל'בפניה�

ט). ב, ‡l‡שופר È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ‡G :¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ«»»»∆««∆»
„·Ïa ‰�·Èaשחרב לאחר בימיו, הגדולה הסנהדרי� ישבה שבה � ¿«¿∆ƒ¿«

לא אבל הגדולה. הסנהדרי� ש� שגלתה מקו� בכל הדי� והוא המקדש.

אחר. די� Èa˙בבית Ba LiL ÌB˜Ó Ïk „Á‡Â ‰�·È „Á‡ :BÏ e¯Ó‡»¿∆»«¿∆¿∆»»»∆∆≈
ÔÈcבית היינו ליבנה, הדומה די� בית בו שיש מקו� כל ובי� יבנה בי� � ƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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æíhtä CBúì Bà úecä CBúì Bà øBaä CBúì ò÷Bzä,òîL øôBL ìB÷ íà–àöé,òîL äøáä ìB÷ íàå–àöé àG.ïëå ©¥©§©§©§©¦¨¦¨¨©¨¨§¦£¨¨¨©¨¨§¥
úñðkä úéa éøBçà øáBò äéäL éî,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà,älâî ìB÷ Bà øôBL ìB÷ òîLå,Baì ïek íà–àöé, ¦¤¨¨¥£¥¥©§¤¤¤¨¨¥¨§¥©§¤¤§¨©¨§¦¨¦¦¥¦¨¨

åàì íàå–àöé àG;òîL äæå òîL äfL ét ìò óà,Baì ïek àG äæå Baì ïek äæ. §¦¨¨¨©©¦¤¤¨©§¤¨©¤¦¥¦§¤¦¥¦
çî íéøé øLàk äéäå"Bãé äL"ìàøNé øáâå'Bâå(àé ,æé úåîù).î ìL åéãé éëåäîçìî úBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL? §¨¨©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©¦§¨¥§§¦¨¨¤Ÿ¤¦§¨¨§¦§¨¨

äìòî étìk íéìkzñî ìàøNé eéäL ïîæ ìk Cì øîBì àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–íéøabúî eéä,åàì íàå ¤¨©¨¨§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¦§©§¦§¦¨

:ïàëìå ïàëì äàøéå åãéá åðæçàéù éãë ,äòé÷ú øåòéù äîëå .ìåñô åàì íàå ,øùë.enzqe awip,äòé÷úä úà åîúñðù íéá÷ðä åáëò àìå íìù åáåø øééúùðå åðéîá åîúñù à÷åã
:ìåñô ,åììä íéàðúä ïî ãçà øñç íàå .øùë

f.xea:ò÷ø÷á äøéôç.zec:õøàä ìò úåöéçî ó÷åî íå÷î.mhit:ñøç ìù ìåãâ éìë.rny xtey lew m`åìéàã .øåáá ò÷åúä úòé÷ú ìå÷ òîùå ,øåáì õåç ãîåòä
:íìåòì øôåù ìå÷ ïéòîåù ïäù ,åàöé íìåòì øåááù ïúåà.eal oeik m`:úàöì.`viïéåëúî àåäù ò÷åúù úñðëä ïæçá éøééî àëä .åàéöåäì ò÷åúä ïéåëúð àìù ô"òàå

òîåù ïéåëúéù ïðéòá åúáåç éãé ãéçé àéöåäì ò÷åúä ìáà .àöé ,äéì òãé àìå úñðëä úéá éøåçà øáåòä äæ àéöåäì ïéåëúð àìã â"òà êëìä ,åúòé÷ú ìå÷ íéòîåùä ìë àéöåäì
:òéîùîå

g.'eke eci dyn mixi xy`k dide:íéøáâúî íä íéîùáù íäéáàì ïáì íéðååëîù äòùá äá úéàã êäì éîð àðú ,áìä úðååëá ìéòì éøééàã íåùî

`xephxa yexit

לפי פסול, השופר לארכו, קט� סדק נסדק שאפילו מפרשי�, ויש כולו.

כולו כבר נסדק כאילו זה והרי והול�, מוסי� הסדק התקיעות (רבנושמחמת

תקיעה,יהונת�) שיעור בו נשתייר א� בברייתא: שנו לרחבו, נסדק וא� .

וייראה בידו שיאחזנו כדי תקיעה? שיעור וכמה פסול. לאו, וא� כשר;

טפח. שהוא חכמי� ושיערו ולכא�, B¯ÙBL˙לכא� È¯·L ˜acשופר � ƒ≈ƒ¿≈»
שופר חתיכת הוא חלק וכל חלקי�, לשלשה או לשניי� לרחבו שנחלק

את ודיבק אד� ובא לעיל, שבארנו כמו תקיעה, שיעור כדי בה שאי� אלא

אחד, לשופר ועשא� באחדÏeÒtהשברי� היה א� בר�, השופר. � »
ויש השופר. את פוסלת החלקי� הדבקת אי� תקיעה, שיעור כדי החלקי�

אחת בכל אפילו או שופר שיעור החתיכות באחת היה שאפילו סוברי�,

פסול, שתיה�, מבי� יוצא הקול ונמצא החתיכות את ודיבק הואיל מה�,

שופרות ושלשה שניי� ולא תורה אמרה אחד "שופר" »w�ƒ·(המאירי).שכ�
בשופר, נקב נעשה �BÓ˙Òe,בגמרא ומבואר הנקב; את וסת� � ¿»

השופר, ממי� בחתיכה היינו במינו, ‰ÚÈ˜z‰שסתמו ˙‡ ·kÚÓ Ì‡� ƒ¿«≈∆«¿ƒ»
זה בשופר לתקוע היה אפשר שאי התקיעה, את מעכב היה נקב אותו א�

נקוב, אתÏeÒtכשהיה עכשיו גורמת הסתימה שנמצאת לפי השופר, � »
Â‡Ïהתקיעה. Ì‡Â�שאי ונמצא התקיעה, את מעכב היה לא הנקב א� � ¿ƒ»

עיכוב היה לא שנסת� קוד� א� שהרי השופר, קול את מולידה הסתימה

יותר, צלול הקול נעשה הסתימה שמחמת פי על א� �Lk¯בתקיעה, »≈
מפרשי�: ויש driwzdהשופר. z` akrn m`את מעכבת הסתימה א� �

כהוג�, נעשתה לא והסתימה הואיל מחמתה, הקול שנחלש כגו� התקיעה,

פסול. השופר הלכ� השופר, לגבי בטלה e`lאינה m`eעיכוב אי� א� �

יוצא שהקול עד כהוג� נעשתה שהסתימה כלומר הסתימה, מחמת בתקיעה

לתקיעה השופר וכשר השופר, לגבי היא בטלה מקוד�, כמו עיכוב, בלא

השנה הראשו�.(רמב"�)בראש הפירוש את נוקטי� המפרשי� רוב בר�, .

ז ה נ ש מ ר ו א ב

משופר היוצאי� פגומי� קולות בעני� ללמד משנתנו באה פגו�, שופר בעני� שלמדנו לאחר

כשר.

Ú˜Bz‰,בשופר �˙ec‰ CB˙Ï B‡ ¯Ba‰ CB˙Ï�xeaחפירה היינו «≈«¿«¿«
בניי�, היק� בלא סביבzeceבאדמה שקירותיו מרת�) (כעי� בור היינו

מלט או אב� א)בנויי� סד, בתרא בבא מפרשי�:(רשב"� ויש ;zec�מקו �

האר� על מחיצות ברטנורא),מוק� רמב"�; ‰Ìht(רש"י; CB˙Ï B‡� ¿«ƒ»
גורסי�: גאו�,qhitd,ויש האי רב ופירש חרס; של גדולה חבית והיינו

והיו בגלוי, לתקוע יראי� שהיו השמד, גזירת בשעת נישנתה שמשנתנו

בתו� שעמד הרמב"�, מפרש וכ� ותוקעי�; ובמערות בבורות מתחבאי�

ותקע, הדות בתו� או ÚÓLהבור ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡השופר קול שהיה � ƒ»»«
הד, או אחר קול ערבוב ללא חובתו.Èˆ‡ברור, ידי �‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡Â »»¿ƒ¬»»

ÚÓL,התקיעה הד כמי� ברור, לא קול �‡ˆÈ ‡Gשכל כלומר � »«»»
חובתו ידי יוצא אינו וכו' הבור לתו� התוקע מפי שופר תקיעת השומע

מבואר, בגמרא הברה. קול ולא שופר קול ששמע לו ברור כ� א� אלא

ויוצאי� שופר קול שומעי� וודאי בדות או בבור העומדי� אנשי� שאות�

שפת על אפילו או בחו� שעומד במי עוסקת שמשנתנו אלא חובת�, ידי

שיש ללמד, המשנה באה זה ובכגו� לקולהבור, שופר קול בי� להבחי�

וכ� יצאו. לא שמעו, הברה קול וא� יצאו; שמעו, שופר קול א� הברה:

הרמב"� ח):כותב א, שופר `mze(הל' ,dxrnd jeza e` xead jeza rwezd"

;e`vi ,erny xtey lew m` :uega micnerde ;e`vi ,dxrnde xead jeza micnerd

"e`vi `l ,erny dxad lew m`e�להבחי יכול אד� שאי� כותב, הרא"ש אבל .

הוא: כ� משנתנו פירוש ולדעתו הברה, קול או שמע שופר קול `mא�

rny xtey lewקול שמע שוודאי ונמצא הבור, בתו� שעמד כלומר �

יצא. rnyשופר, dxad lew m`eונמצא הבור, שפת על שעמד היינו �

הברה, קול אלא שמע vi`.שלא `l,�מבארי המשנה מפרשי רוב בר�,

לעיל. שהבאנו כמו האד�, בהבחנת תלוי BÚ·¯שהדבר ‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»»≈
ÚÓLÂ ,˙Ò�k‰ ˙È·Ï CeÓÒ B˙Èa ‰È‰L B‡ ,˙Ò�k‰ ˙Èa È¯BÁ‡¬≈≈«¿∆∆∆»»≈»¿≈«¿∆∆¿»«

¯ÙBL ÏB˜,השנה בראש �‰l‚Ó ÏB˜ B‡אסתר מגילת קריאת � »¿ƒ»
BaÏבפורי�, Ôek Ì‡,זו בשמיעה חובתו ידי לצאת �‡ˆÈ�וא � ƒƒ≈ƒ»»

ראהו לא שהרי להוציאו, התכוו� לא המגילה את הקורא או שהתוקע פי על

כל להוציא דעתו הרי הוא, ציבור ושליח הואיל מקו� מכל עליו, ידע ולא

חובתו ידי יוצא לצאת, לבו המכוו� כל הלכ� Â‡Ïהשומעי�; Ì‡Â� ¿ƒ»
לצאת, לבו כיוו� לא א� Èˆ‡אבל ‡G;חובתו ידי �‰fL Èt ÏÚ Û‡ »»««ƒ∆∆

ÚÓL ‰ÊÂ ÚÓLבי הבדל יש זה,� של לשמיעתו זה של שמיעתו �‰Ê »«¿∆»«∆
BaÏ Ôek ‡G ‰ÊÂ BaÏ Ôekואינו השומע יוצא; לבו, ומכוו� השומע � ƒ≈ƒ¿∆ƒ≈ƒ

יוצא. אינו לבו, מכוו�

כלומר מגילה, מצוות וכ� כוונה, צריכה שופר שמצוות משמע, משנתנו שבארנו כפי

שהוא (בגמרא), מכא� למדי� ויש זו; מצווה חובת ידי לצאת לבו לכוו� אד� שצרי�

ולדעת� כוונה, צריכות אי� שמצוות סוברי�, ויש כוונה. שצריכות המצוות לכל הדי�

במשנתנו: הפירוש ealאי� oeeik m`:הוא הפירוש אלא חובתו, ידי לצאת �m`

eal oeeikחילוקי עוד ויש המגילה. קריאת את לשמוע או השופר קול את לשמוע �

הדיבור. את כ� על להרחיב המקו� כא� שאי� אלא זה, בעני� דעות

" בסיפא משנתנו שנקטה okמה e�יו "תוספות בעל כותב וכו' עובר" שהיה מי

והשומע המשמיע הענייני� שבשני מפני לרישא, הסיפא את התנא שהשווה טוב",

יש ההלכות שבשתי לפי הטע�, מבאר ישראל" "תפארת ובעל אחד. במקו� אינ�

בה. יוצא שאינו שמיעה ויש בה, שיוצא שמיעה שיש לשמיעה, שמיעה בי� הבדל

"וכ�". גורסי� שאי� נוסחות יש בר�,
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הלב. כוונת אחר הול� שהכל ללמד הבא אגדה, מדרש כא� מובא הקודמת המשנה אגב

Ó ÌÈ¯È ¯L‡k ‰È‰Â"'B‚Â "Ï‡¯NÈ ¯·‚Â B„È ‰Lנאמר זה פסוק � ¿»»«¬∆»ƒ…∆»¿»«ƒ¿»≈¿
מסופר: ש� "בשלח". בפרשת ישראל, ע� עמלק wlnr,במלחמת `eaie"

mgld `ve miyp` epl xga ryedi l` dyn xn`ie .micitxa l`xyi mr mglie

elr xege oxd` dyne ,wlnra mgldl dyn el xn` xy`k ryedi yrie ...wlnra

.drabd y`xeci gi p i xy`ke ,l`xyi xabe eci dyn mixi xy`k dide

wlnr xabe,":המשנה Óושואלת ÏL ÂÈ„È ÈÎÂ‰ÓÁÏÓ ˙BNBÚ ‰L ¿ƒ»»∆…∆ƒ¿»»
B‡‰ÓÁÏÓ ˙B¯·BLשוברות או בעמלק נלחמות משה של ידיו הא� � ¿ƒ¿»»

במלחמה? ישראל CÏכוח ¯ÓBÏ ‡l‡:�ללמד הכתוב בא �ÔÓÊ Ïk ∆»«»»¿«

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn

–ïéìôBð eéä.øîBà äzà øáca àöBik)(ç ,àë øáãîá:ñð-ìò Búà íéNå óøN Eì äNò",CeLpä-ìk äéäå,"éçå Búà äàøå. ¨§¦©¥©¨¨©¨¥£¥§¨¨§¦Ÿ©¥§¨¨¨©¨§¨¨Ÿ¨¨
úéîî Lçð éëå,äiçî Lçð Bà?äìòî étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–eéä §¦¨¨¥¦¨¨§©¤¤¨¦§©¤¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨

íéàtøúî,åàì íàå–íé÷Bnð eéä.ïè÷å äèBL Løç–ïúáBç éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéà.ììkä äæ:øáca áiçî BðéàL ìk ¦§©§¦§¦¨¨¦¦¥¥¤§¨¨¥¦¦¤¨©¦§¥¨¨¤©§¨¨¤¥§ª¨©¨¨
–ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà. ¥¦¤¨©¦§¥¨¨

é ò é á ø ÷ ø ô
àúaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBé–íéò÷Bz eéä Lc÷na,äðéãna àG ìáà.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîïaø ¤Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨©¦§¨¨§¦£¨©§¦¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨

éàkæ ïa ïðçBé,ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìëa ïéò÷Bz eäiL.øîàøæòìà éaø:ïé÷úä àGéàkæ ïa ïðçBé ïaøãáìa äðáéa àlà. ¨¨¤©©¤§§¦§¨¨¤¤¥¦¨©©¦¤§¨¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤¨§©§¤¦§©
Bì eøîà:ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà. ¨§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¤¥¦

c`.d"x ly aeh meiøåæâ àì ùã÷îáå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã åðøéáòéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ äìò øåæâã àåä ïðáøå ,äëàìî äðéà øôåù úòé÷úù .íéò÷åú åéä ùã÷îá
:ùã÷îá ïðáøã úåáù øåñéà ïéàã.dpicna `l la`:äðéãî äéåø÷ é"à øàùå ,ùã÷î äéåø÷ äìåë íéìùåøéù ùøôî í"áîøäå .ïéìåáâá àìå ,íéìùåøéá àìyiy mewn lka

.c"a ea:åá ïéò÷åú íù åàá äø÷îáù àìà ïéòåá÷ ïðéà åìéôàå.dpaia `l`ã"áá àì ìáà ,äìåãâ éøãäðñ íù äúìâù íå÷î ìëá ïëå .åéîéá äìåãâ éøãäðñ íù äúéäù
:äùìùå íéøùò ìù.'eke el exn`åá ùéù íå÷î ìë ãçàå äðáé ãçà ,éøáñ åì åøîàå .éàø÷àá åìéôàå ,ã"á åá ùéù íå÷î ìë øáñ àî÷ àðúã ,÷"úì åì åøîà ïéá àëéà

:åì åøîàë äëìäå .àì éàø÷à ìù ã"á ìáà ,äðáéá åîë òåá÷ ã"á

`xephxa yexit

Ì‰È·‡Ï ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ,‰ÏÚÓ ÈtÏk ÌÈÏkzÒÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆
ÔÈÏÙB� eÈ‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ¯ab˙Ó eÈ‰ ,ÌÈÓMaLתוספות" בעל � ∆«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ

הוראה רבנו משה של ידיו הרמת שהיתה בעיני, "ייתכ� כותב: טוב" יו�

לשמי�". לב� וישעבדו מעלה כלפי שיסתכלו ישראל, aen`לבני `zlikna

:xg` gqep?עמלק שוברות ידיו או ישראל את מגברות משה של ידיו "וכי

ומאמיני� בו מסתכלי� ישראל היו מעלה כלפי ידיו שמגביה זמ� כל אלא

וגבורות". נסי� לה� עושה והקב"ה כ� לעשות משה את שפיקד ≈»Bikˆ‡במי
‰È‰Â ,Ò�ŒÏÚ B˙‡ ÌÈNÂ Û¯N EÏ ‰NÚ" :¯ÓB‡ ‰z‡ ¯·ca«»»«»≈¬≈¿»»¿ƒ…«≈¿»»

"ÈÁÂ B˙‡ ‰‡¯Â ,CeLp‰ŒÏk:כתוב כ� לפני �midlÎ`a mrd xacie" »«»¿»»…»»
dvw epytpe min oi`e mgl oi` ik ,xacna zenl mixvnn epezilrd dnl ,dynae

mr znie ,mrd z` ekypie mitxyd miygpd z` mra 'd glyie .lwelwd mgla

l` lltzd ,jae 'da epxac ik ep`hg exn`ie dyn l` mrd `eaie .l`xyin ax

jl dyr dyn l` 'd xn`ie .mrd cra dyn lltzie ,ygpd z` epilrn xqie 'd

.'ebe "sxy:השאלה נשאלת כא� iÁÓ‰?וא� LÁ� B‡ ,˙ÈÓÓ LÁ� ÈÎÂ¿ƒ»»≈ƒ»»¿«∆
ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ,‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL ÔÓÊa ‡l‡∆»ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»

ÌÈ˜Bn� eÈ‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ‡t¯˙Ó eÈ‰ ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï� «¬ƒ∆∆«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
הלב. בכוונת תלוי שהכל למדי�, נמצאנו oipraהרי cnll epzpyn zxfeg o`k

,xtey zriwga mzaeg ici mixg` z`vedאד�והיא שאי� להשמיענו, באה

בדבר. מחוייב בעצמו הוא כ� א� אלא אחרי� היינוL¯Áמוציא � ≈≈
מדבר, ואינו שומע כגו�ËBL‰שאינו שטות, דר� דבר לעשות הרגיל � ∆

וכדומה כסותו את המקרע או לו שנותני� מה ב),המאבד ג, חגיגה (גמרא

ÔË˜Âאחד ויו� שנה עשרה משלש פחות שהוא כל אלו(המאירי);� כל ¿»»
ולכ� שופר, במצוות חייבי� Ô˙·BÁאינ� È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»

המדבר חרש אפילו שופר שלעניי� סוברי�, ויש להוציא�. כדי תקעו �א�

היא המצווה עיקר שהרי חובת�, ידי אחרי� מוציא אינו שומע, ואינו

חיוב. בר אינו הרי שומע שאינו וכיו� שופר", קול ‰ÏÏk:"לשמוע ‰Ê∆«¿»
Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ ,¯·ca ·iÁÓ B�È‡L Ïk� »∆≈¿À»«»»≈ƒ∆»«ƒ¿≈»»

הדברי�: aiiegnפירוש epi`y lkאבל וקט�, שוטה חרש כגו� גופו, מצד

מוציא הריהו חובתו, ידי יצא שכבר אלא עליו, מוטל המצווה שחיוב מי

שלא חברו בשביל הוא ערב עדיי� עצמו ידי שיצא פי על שא� אחרי�,

המצוות, בברכות היינו חובה, בברכות אמורי�? דברי� במה עדיי�. יצא

א� שופר, בתקיעת כגו� המצווה, עושה וחברו לחברו מבר� שיצא שמי

בזה. כיוצא וכ� שומע, וחברו ותוקע, חברו לצור� מבר� יצא שכבר מי

של הגפ� פרי בורא כברכת מצוות, של לברכות (פרט הנהני� בברכות אבל

חובה אינה הנהני� שברכת חברו, לצור� מבר� אד� אי� וכדומה) קידוש

צרי� ליהנות שהרוצה אלא ולשתות לאכול אד� נתחייב שלא עצמה, מצד

אלא לבר� ראוי ואי� ברכה, בלא הזה העול� מ� ליהנות שאסור לפי לבר�,

אחרי� מוציא עצמו ידי לצאת שרוצה מי אלו, בברכות הלכ� בלבד; הנהנה

חובת� ידי אחרי� מוציא אינו כבר, שיצא מי אבל ועיי�עמו, (המאירי;

ישראל"). "תפארת
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eÈ‰ Lc˜na ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰�M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»∆»ƒ¿««»«ƒ¿»»
‰�È„na ‡G Ï·‡ ,ÌÈÚ˜Bz:מפרש רש"י �dpicna `l la`לא � ¿ƒ¬»«¿ƒ»

) בגבולי� ולא לירושלי�).oileabבירושלי� מחו� ישראל אר� כל היינו

נקראת כולה שירושלי� מפרש, הרמב"� ללמד,"ycwn"אבל משנתנו ובאה ,

ירושלי�, בכל תוקעי� היו בשבת להיות חל השנה ראש של טוב יו� שא�

שתקיעת לפי בגמרא, מבואר הטע� ישראל. אר� של העיירות בשאר לא אבל

גזרו שחכמי� אלא בשבת, לתקוע מותר התורה ומ� מלאכה, אינה שופר

גזירה בה, בקיאי� הכל ואי� שופר בתקיעת חייבי� והכל הואיל עליה,

אמות ארבע ויעבירנו ללמוד הבקי אצל ויל� בידו השופר את יטול שמא

במקדש דבר אוסרי� שאי� תוקעי�, היו במקדש הלכ� הרבי�. ברשות

ג� תוקעי� היו הרמב"� ולדעת במקדש. שבות שאי� לפי גזירה, משו�

שכ� ש�, גזרו לא הגדול, די� בית בירושלי� והיה שהואיל ירושלי�, בכל

השופר את להעביר שאסור אות� ומודיעי� הע� את מזהירי� היו די� בית

הרבי� ט).ברשות ב, שופר לתקוע(הל' שהאיסור בגמרא דעה יש אמנ�

אומר אחד כתוב שכ� התורה, מ� נדרש כד):בשבת כג, "בחודש(ויקרא

שבתו�, לכ� יהיה לחודש באחד drexz"השביעי oexkf,אומר אחד וכתוב

א): כט, לחודש...(במדבר באחד השביעי drexz"ובחודש mei,"�לכ יהיה

בשבת להיות שחל טוב ביו� כא� אלא כיצד? drexz)הא oexkf `l` ea oi`),

בחול להיות שחל טוב ביו� ed`)כא� drexz mei)�ג הטע� מבואר וכ� .

א שכ� הזה, הטע� את דוחי� (בבבלי) בסוגייתנו אבל האיסורבירושלמי. �

אינה שופר תקיעת הרי ועוד, במקדש? תוקעי� היו כיצד הוא, התורה מ�

תעשו" לא עבודה מלאכת "כל בברייתא: שנו שכ� כט)מלאכה, (במדבר

מכא� מלאכה. ואינה חכמה שהיא הפת ורדיית שופר תקיעת יצאה �

מבואר בירושלמי בר�, לעיל. הטע� שבארנו כמו היא הגמרא מסקנת

ראש ודאי שהוא החודש, בקביעות יודעי� היו ובמקדש שהואיל לשיטת�,

ג� תרועה יו� עושי� החג קרבנות שקרבי� שבמקו� אמרו לפיכ� השנה,

י).בשבת כט, רבה ויקרא א; ד, ירושלמי ‰˙˜ÔÈ(עיי� Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ˜Bz e‰iL ,È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯שחל השנה ראש של טוב ביו� � «»»»∆««∆¿¿ƒ

בשבת, ÔÈcלהיות ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎaשל סנהדרי� היינו � ¿»»∆∆≈ƒ
קבועי� אינ� ואפילו שבגמרא), רש"י לפי משמע (כ� ושלושה עשרי�

במקו� אפילו מפרשי�, ויש בו. תוקעי� ש�, היו במקרה אלא מקו� באותו

מומחי� שלשה של די� בית בו הר"�)שיש שהרמב"�(הרי"�; הזכרנו וכבר .

השופר להעביר התוקעי� יבואו ולא ה� זריזי� די� שבית "מפני הטע�, מבאר

אות�" ומודיעי� הע� את מזהירי� די� שבית הרבי�, ברשות (הל'בפניה�

ט). ב, ‡l‡שופר È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ‡G :¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ«»»»∆««∆»
„·Ïa ‰�·Èaשחרב לאחר בימיו, הגדולה הסנהדרי� ישבה שבה � ¿«¿∆ƒ¿«

לא אבל הגדולה. הסנהדרי� ש� שגלתה מקו� בכל הדי� והוא המקדש.

אחר. די� Èa˙בבית Ba LiL ÌB˜Ó Ïk „Á‡Â ‰�·È „Á‡ :BÏ e¯Ó‡»¿∆»«¿∆¿∆»»»∆∆≈
ÔÈcבית היינו ליבנה, הדומה די� בית בו שיש מקו� כל ובי� יבנה בי� � ƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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áäðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå,àáì äìBëéå äáBø÷e úòîBLå äàBø àéäL øéò ìkL–ïéò÷Bz.eéä àG äðáéáe §Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤¤¨¦¤¦¨§©©§¨¦¨¨Ÿ§¦§©§¤¨
ïéò÷Bz,ãáìa ïéc úéáa àlà. §¦¤¨§¥¦¦§©

âäòáL Lc÷na ìhð áìelä äéä äðBLàøa,ãçà íBé äðéãnáe.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîéàkæ ïa ïðçBé ïaø,áìeì àäiL ¨¦¨¨¨©¨¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨
Lc÷nì øëæ äòáL äðéãna ìhð;ðä íBé àäiLåøeñà Blk ó. ¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¨¥ª¨

a.milyexi dzid z`f cereäðáéáå .íåéá úåòù äùù ãò ïéáùåé ã"áù ,ùã÷îá íéáùåé ã"áù ïîæ ìë øéòä ìëá ïéò÷åú åéä íéìùåøéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
:'åë äðáé ìò äøéúé íéìùåøé äúéä úàæ ãåòå .ã"á éðôá àìà øéòä ìëá ïéò÷åú åéä àì.d`ex `idy xir lkåéä àì äáåø÷ äúéäù ô"òàù ìçðá úáùåéì èøô .íéìùåøé

:äá ïéò÷åú.zrneye:øää ùàøá úáùåéì èøô.daexwe:íåçúì õåç úáùåéì èøô.`al dlekie:øäð äì ÷éñôîì èøô
b.dray ycwna lhip aleláéúëã(â"ë àø÷éå):íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì íúçîùå.cg` mei dpicnaeáéúëã(íù):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå.spd mei `diye

:øîåòä úôðä íåé.xeq` elek:ìåæâä áìåì ÷øôá ùøåôî àîòèå .ùãçä ïî ìåëàì

`xephxa yexit

ושלושה עשרי� של קבוע בית(הר"�)די� אפילו אחרי� מפרשי� ולדעת ,

וקבועי� מומחי� שיהו ובלבד שלושה, של בשבת.(הרי"�)די� בו תוקעי� ,

בו שיש במקו� וא� תוקעי�. אי� באקראי די� בית ש� שבאו במקו� אבל

אי� די� לבית חו� אבל די�, בית בפני אלא תוקעי� אי� קבוע, די� בית

בשבת ש�).תוקעי� רמב"� (גמרא;

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להיות שחל השנה בראש שופר תקיעת בעני� יבנה על לירושלי� שהיו ביתרונות דנה משנתנו

די� בית בפני בי� תוקעי� היו שבירושלי� הוא: במשנה, מפורש שאינו האחד, היתרו� בשבת.

איפוא, באה, משנתנו די�. בית בפני אלא תוקעי� היו לא וביבנה די�, בית בפני שלא בי�

נוס�. יתרו� על ללמד

שירושלי� הרמב"�, של פירושו לפי ביותר היא שמתיישבת להקדי�, יש המשנה ולהבנת

הקודמת: במשנה ששנינו ומה "מקדש", נקראת mirwez"כולה eid ycwna".�ירושלי בכל היינו ,

יבנה על קיי�, היה המקדש שבית בזמ� לירושלי�, יתרונות שהיו ללמד, משנתנו באה ומכא�

הבית. חורב� לאחר

‰�·È ÏÚ ‰¯˙È ÌÈÏLe¯È ‰˙È‰ ˙‡Ê „BÚÂשהבאנו היתרו� על �נוס� ¿…»¿»¿»«ƒ¿≈»««¿∆
יבנה, על זה יתרו� ג� לירושלי� היה למשנתנו), (בהקדמה ÈÚ¯לעיל ÏkL∆»ƒ

‰‡B¯ ‡È‰Lפי על שא� בעמק, היושבת עיר להוציא ירושלי�; את � ∆ƒ»
אותה, רואה אינה לירושלי� קרובה השופרÚÓBLÂ˙שהיא קול את � ¿««

את רואה שהיא ההר, בראש היושבת עיר להוציא בירושלי�, שתוקעי�

שומעת, ואינה בתחומה,B¯˜e·‰ירושלי� נמצאת שהיא לירושלי�, � ¿»
‡·Ï ‰ÏBÎÈÂמפסיק נהר שאי� ברגל, לירושלי� לבוא יכולי� �שאנשיה ƒ»»…

הללו, התנאי� ארבעת בה שיש עיר כל בראשÔÈÚ˜Bzביניה�; בה � ¿ƒ
בירושלי�. כמו בשבת, שחל È·eG˙È·a·�‰השנה ‡l‡ ,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ ‡ ¿«¿∆»¿ƒ∆»¿≈

„·Ïa ÔÈc.(למשנתנו (בהקדמה שהזכרנו כמו די�, בית בפני היינו � ƒƒ¿«
היה המקדש שבית שבזמ� הרמב"�, לפי ביותר מתיישבת שמשנתנו בארנו, כבר

משנתנו ובאה ירושלי�, בכל בשבת להיות שחל השנה בראש תוקעי� היו קיי�

שרואי� כל לירושלי�, הסמוכי� במקומות א� אלא בירושלי� רק שלא ללמד,

תוקעי�. היו לבוא, ויכולי� וקרובי� ושומעי�

ירושלי� היתה זאת "ועוד כ�: מפרש רש"י א� dpiואמנ� i paa dceraעל יתרה

הקודמת: במשנה פירש רש"י שהרי הוא, תמוה זה פירושו אבל l`יבנה". la`"

"dpicna�תוקעי היו שלא רש"י, לדעת נמצא בגבולי�". ולא בירושלי� "לא �

תתיישב איפוא, וכיצד, בלבד, המקדש בבית אלא השנה ראש בה שחל בשבת

א� והלא תוקעי�"? לבוא ויכולה וקרובה ושומעת רואה שהיא עיר "שכל משנתנו,

תוקעי�? היו לא עצמה בירושלי�

לאחר ירושלי� על בה שמדובר משנתנו, את ליישב התוספות בעלי נדחקי� מכא�

(בהשגותיו הראב"ד כותב וכ� ליבנה. החורב� שבי� בתקופה המקדש, בית חורב�

אבל במקדש, אלא תוקעי� היו לא המקדש בית "בזמ� ח): ב, שופר הל' לרמב"�

לה" הסמו� בכל תוקעי� שחרב, .(milyexil)בזמ�

ירושלי� בי� לחלק יפה טע� ידעתי "ולא כותב: טוב" יו� "תוספות בעל אבל

במשנתנו: פירש רש"י שהרי ועוד, בחורבנה... כשירושלי� dzidליבנה, z`f cere

.dpiipaa dcera milyexi:הקודמת במשנה רש"י שפירש שמה לפרש, לנו נראה ולכ�

"dpicna `l la`"כלל תוקעי� היו שלא כוונתו אי� בגבולי�, ולא בירושלי� לא �

המתבררי� הפרטי� כפי ירושלי�, ובי� המקדש בית בי� הבדל שהיה אלא בירושלי�,

אפילו בשבת להיות שחל השנה בראש תוקעי� היו שבמקדש וה�: משנתנו, מתו�

היו לא בירושלי� ואילו במקדש, שבות שאי� לפי יושבי�, היו לא די� שבית בזמ�

מקו�, ומכל הצהרי�. עד כלומר במקדש, יושבי� די� שבית זמ� כל אלא תוקעי�

יושבי�, די� שבית זמ� כל תוקעי� היו שבירושלי� יבנה, על יתירה ירושלי� היתה

שלא בי� די� בית בפני וכו'בי� ושומעת רואה שהיא עיר כל וכ� די�, בית בפני

אלא בשבת תוקעי� היו לא החורב�, לאחר ביבנה, ואילו כירושלי�, דינה היתה

בלבד. די� בית בפני

ג ה נ ש מ ר ו א ב

להשמיענו כדי הקודמת, המשנה אגב כא� והובאה יב), (ג, סוכה במסכת כולה נשנתה זו משנה

זכאי. ב� יוחנ� רב� של תקנותיו שאר

‰�BL‡¯a,�קיי היה המקדש שבית Lc˜na�בזמ� Ïh� ·Ïel‰ ‰È‰ »ƒ»»»«»ƒ»«ƒ¿»
‰Ú·L�המיני בארבעת שנאמר הסוכות, ימי שבעת בכל כג,� (ויקרא ƒ¿»

ודרשו:מ): ימי�", שבעת אֿלהיכ� ה' לפני `mkidlÎ","ושמחת� 'd iptl"

הסוכות, ימי שבעת כל המיני� בארבעת לשמוח חייבי� במקדש, היינו

‰�È„n·eהעיירות בשאר היינו הרמב"�: ולפי למקדש; מחו� היינו � «¿ƒ»
במשניות כבר שבארנו כמו ירושלי�, את ג� כולל ש"מקדש" לירושלי�, חו�

lhipהקודמות, aleld did„Á‡ ÌBÈ,החג של הראשו� טוב ביו� � ∆»
mkl(ש�):שנאמר mzgwle"o ey`xd meia"xcd ur ixt�לעני בר� וגו'.

להיות הראשו� טוב יו� חל שא� שווי�, ומדינה מקדש היו שבת דחיית

ימי בשאר ואילו במדינה, אפילו שבת דוחה הלולב נטילת היתה בשבת,

במקדש. אפילו שבת דוחה היתה לא ‰˙˜ÔÈהחג, Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Ú·L ‰�È„na Ïh� ·ÏeÏ ‡‰iL ,È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯בכל � «»»»∆««∆¿≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ¿»

הסוכות, ימי Lc˜nÏשבעת ¯ÎÊשנאמר יז):� ל, היא,(ירמיה "ציו� ≈∆«ƒ¿»
אסרו בשבת בר�, למקדש. זכר לעשות שצרי� ומכא� לה", אי� דורש

ליטו ארבעחכמי� יעבירנו שמא גזירה הראשו�, ביו� ואפילו הלולב את ל

הרבי�. ברשות ‡eÒ¯אמות Blk Û�‰ ÌBÈ ‡‰iLÂ�רב התקי� ועוד � ¿∆¿≈»≈À»
זכאי, ב� xnerdיוחנ� ztpd mei `diy,�בניס עשר ששה ,elekxeq`לאכול

שנאמר החדשה, התבואה מ� י�יד):בו כג, אשר(ויקרא האר� אל תבואו "כי

אל קצירכ� ראשית עומר את והבאת� קצירה, את וקצרת� לכ� נות� אני

את הביאכ� עד הזה, היו� עצ� עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולח� הכה�...

הקרבת קוד� החדשה התבואה מ� לאכול שאסור ומכא� אֿלהיכ�", קרב�

קיי�, היה המקדש שבית בזמ� ואמנ� בניס�; עשר בששה העומר מנחת

"עד נאמר: שהרי החדשה, התבואה מ� לאכול מיד הותר העומר, משקרב

החדש הותר העומר הקרבת שלאחר ומשמע אֿלהיכ�", קרב� את הביאכ�

ששה שיו� זכאי, ב� יוחנ� רב� התקי� המקדש בית חורב� לאחר אבל מיד.

החדש מ� בו לאכול אסור כולו יהא העומר, הנפת יו� שהוא בניס�, עשר

� יב ג, סוכה dpwz(עיי� oipra mitqep mihxt dpynd xe`a ileya ep`ad my

.(dnrhe ef

ביו� הלולב שנטילת המקדש, בית בזמ� משופר לולב הוא שונה ששנינו, כפי

שבת דוחה היתה לא שופר תקיעת ואילו במדינה, אפילו שבת דוחה היתה הראשו�

לשופר, לולב בי� הבדל יש המקדש בית משחרב וא� בלבד; במקדש א� כי במדינה,

התקי� שופר בתקיעת ואילו הראשו�, ביו� אפילו שבת דוחה אינה לולב שנטילת

די�. בית בפני בשבת תוקעי� שיהיו זכאי, ב� יוחנ� רב�

ראשו�: ראשו� על נשיב הללו? ההבדלי� טע� ומה

ולא`. תשרי, חודש בראש הוא שופר שתקיעת לפי הוא, המקדש בית בזמ� ההבדל

א� ידעו שלא במדינה, הלכ� (ובירושלי�); במקדש אלא החודש בקביעות ידעו

שבת דוחה שופר תקיעת היתה לא מספק, החג את ועשו השנה, ראש וודאי הוא

ראש נקבע מתי כולה במדינה להודיע הספיקו כבר הסוכות חג עד אבל מספק.

הראוי יו� הוא סוכות של הראשו� שיו� לכול ומפורס� ברור והיה תשרי, חודש

לולב נטילת מצוות היתהלקיו� הראשו� ביו� לולב נטילת הלכ� התורה, די� לפי

במדינה א� שבת ixi`nd)דוחה ;xe`nd lra ;zetqez).

izdw - zex`ean zeipyn
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ãíBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa.àálî íéãòä eäzLð úçà íòt,øéMa íiåìä eì÷ì÷úðå.eäé àlL eðé÷úä ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§©¨¥¦¦¨Ÿ§¦§©§§©§¦¦©¦¦§¦¤Ÿ§
äçðnä ãò àlà ïéìa÷î.äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàå–Lã÷ øçîìe Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð.Lc÷nä úéa áøçMî, §©§¦¤¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨£¦©Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦¤¨©¥©¦§¨

ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL.øîàäçø÷ ïa òLBäé éaø:ïé÷úä úàæ ãBòåïa ïðçBé ïaø ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©¨©©¦§ª©¤¨§¨§Ÿ¦§¦©¨¨¨¤
éàkæ,íB÷î ìëa ïéc úéa Làø elôàL,ãòeä íB÷îì àlà ïéëìBä íéãòä eäé àlL. ©©¤£¦Ÿ¥¦§¨¨¤Ÿ§¨¥¦§¦¤¨¦§©©©
äúBëøa øãñ:íMä úMã÷e úBøeáâe úBáà øîBà,ïänò úBiëìî ììBëå,ò÷Bz Bðéàå;íBiä úMã÷,ò÷Búå;úBðBøëæ,ò÷Búå; ¥¤§¨¥¨§§ª©©¥§¥©§¦¦¨¤§¥¥©§ª©©§¥©¦§§¥©

c.xiya mield elwlwzpeïéá ìù ãéîúá è"åé ìù øéù åð÷ú êëéôì äçðîä íãå÷ íéàá íéãòä åéä íéîòô áåøù éôì .ììë øéù åá åøîà àìå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù
òéâäù íòô åúåàå .íéøîåà åéä ìåç ìù øéù àìà ,è"åé ìù øéù åì åð÷ú àì åàì íà íåéä ùã÷úé íà åòãé àìå íéãò åàá àì ïééãò íéîòô áåøù øçù ìù ãéîúáå .íéáøòä

:ììë øéù åøîà àìå ,è"åé ìù øéù åà ìåç ìù øéù åøîàé íà íéåìä åòãé àì ,íéãò åàá àì ïééãòå íéáøòä ïéá ìù ãéîú úáø÷ä úòù.ycew meid eze` oibdepäëéùçùîã
ã"á äçðîä íãå÷ íéãò åàá íàå .äçðîä ãò íåéä ìë øçîì ïëå àåä è"åé ìéì äìéìáù àöîðå ã"á åäåùã÷éå øçî íéãò åàåáé àîù ,ùãå÷ åá åâäð ìåìàá è"ë øçàìù ìéì
åúåà ïéâäåð ë"ôòà ,øçîì åäåùã÷éå ìåìà úà åøáòéå ,íåéä åúåà ïéùã÷î ã"á ïéàù ô"òà ,íéãò åàá äìòîìå äçðîä ïî íàå .ùãå÷ åá åâäð äôéù òãåðå ùãåçä úà ïéùã÷î

:ìåç åá åðâäðå åðøæç äìòîìå äçðîä ïîå íðçá ùãå÷ åá åðâäð ã÷úùà éøîàå ,íåéä ìë äëàìî åá åùòéå äàáä äðùì äéá éìåæìæì éúà àîìã ,äëàìîá øåñàå äùåã÷áelit`y
.mewn lka c"a y`xïéëéøö åéäé àì î"î ,ùãå÷î øîåà ã"á ùàø ìéòì [á"ôá] ïðúãë ,åá äéåìú ùãåçä [ùåãé÷] úåöî ø÷éò éøäå .øçà íå÷îì ãòåä íå÷îî ùåøôì êøöðù

:ã"á ùàø àìá åúåà ïéùã÷î ïéøãäðñå ,åëìé íù ïéáùåé ïéøãäðñäù ãòåä íå÷îì àìà åéøçà êìéì íéãò
d.zea`:íäøáà ïâî.zexeabe:øåáâ äúàd zyecw.my:ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷.meid zyecw:åðúøçá äúà.rweze zextey rweze zepexkf,åäì ïðéôìé éàø÷î

`xephxa yexit

.aולהוציא לתקוע יחיד יכול שופר שבתקיעת לפי הוא, הבית חורב� לאחר ההבדל

כמו ה�, זריזי� די� שבית מפני חכמי�, גזרו לא די� בית במקו� הלכ� כול�, את

ואחד. אחד לכל מסורה שמצוותו בלולב כ� שאי� מה בפרקנו, א' במשנה שבארנו

ואילו די�. בית בו שיש מקו� בכל תוקעי� שיהו זכאי ב� יוחנ� רב� התקי� מכא�

ניטל שלולב לפי בזה, אמרו טע� ועוד כלל. השבת את ידחה שלא גזרו, בלולב

שופר. תקיעת מצוות תשתכח שמא חשש יש בשופר ואילו הסוכות, ימי בשאר א�

יו� אלא אינו תורה מדי� מקו� מכל ימי�, שני הוא השנה ראש שא� פי על וא�

מלולב יותר לזכרו� בא ששופר משו� או aeh").אחד; mei zetqez" ;zetqez ;o"xd)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

החודש. קידוש בעני� בה ומדובר זכאי, ב� יוחנ� רב� בתקנות ממשיכה משנתנו

ÌBi‰ Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰�BL‡¯a�שלושי של � »ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆»«
שראו והעידו החמה, לשקיעת סמו� היו�, בסו� עדי� באו שאפילו לחודש,

השלושי� יו� את עדות� פי על מקדשי� הדי� בית היו בחידושה, הלבנה את

רוב ולפי עבר. כבר כמעט שהיו� פי על א� חודש, ראש אותו ועושי�

אפילו העדי� באו שא� באלול, שלושי� ליו� משנתנו כוונת המפרשי�

יו� את מקדשי� די� בית היו הלבנה, את שראו והעידו היו� אותו בסו�

אותו כל מצפי� שהיו וכיו� השנה, וכראש חודש כראש באלול השלושי�

הערב מתחילת היינו מספק, החג קדושת בו נוהגי� היו העדי�, לביאת יו�

יו� אותו ונמצא עדי�, יבואו שמא מחשש באלול, ותשעה העשרי� של

השנה המאירי).ראש lÓ·‡(רש"י; ÌÈ„Ú‰ e‰zL� ˙Á‡ ÌÚtעד � ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»…
לחשיכה, ÈMa¯סמו� ÌiÂÏ‰ eÏ˜Ï˜˙�Âהקרבת בשעת ויו�, יו� �בכל ¿ƒ¿«¿¿«¿ƒƒ«ƒ

הלויי� היו הערביי�, בי� של התמיד הקרבת בשעת וכ� שחר, של התמיד

שלא זמ� כל אבל השנה; לראש מיוחד שיר והיה יו�, של שיר אומרי�

באלול, שלושי� של שבשחר כלומר חול, של שיר אומרי� היו העדי� באו

לאו, א� היו� יתקדש א� ידעו ולא עדיי�, באו לא החודש ועדי הואיל

חול. של השיר את שחר של התמיד בהקרבת אומרי� הלויי� היו לפיכ�

החודש עדי באו כבר א� הערביי�, בי� של התמיד הקרבת לאחר אבל

אומרי� הלויי� היו באלול, השלושי� יו� את פיה� על די� בית וקידשו

שעת והגיעה מלבוא, העדי� אחרו אחת פע� השנה. ראש של השיר את

א� לומר, שיר איזה הלויי� ידעו ולא הערביי�, בי� של התמיד הקרבת

כא�: ששנינו זהו חול. של שיר או החג של micrdשיר edzyp zg` mrt

xiya miield elwlwzpe `ealnהפיסקא בפירוש בגמרא "elwlwzpe�ונחלקו

:"xiya miield;חול של שיר אלא טוב יו� של שיר אמרו שלא מפרשי�, יש

וקידשו יו� מבעוד עדי� באו כ� אחר כלל. שיר אמרו שלא מפרשי�, ויש

הלויי� שקלקלו ונמצא השנה, ראש יו� אותו ועשו החודש את די� בית

מנחה. של די�,‰˙˜f`ne�Èבשיר בית �ÔÈÏa˜Ó e‰È ‡lLעדות � ƒ¿ƒ∆…¿¿«¿ƒ
‰Á�n‰החודש, „Ú ‡l‡.�הערביי בי� של התמיד הקרבת זמ� עד � ∆»««ƒ¿»

L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B� ,‰ÏÚÓÏe ‰Á�n‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»¬ƒ«…∆
L„˜ ¯ÁÓÏeחודש ראש וקובעי� אלול את מעברי� שהיו כלומר � ¿»»…∆

אלול של השלושי� יו� את משלימי� היו מקו� שמכל אלא למחר, תשרי

לזלזל יבואו שלא כדי העדי�, שבאו קוד� מספק שנהגו כמו החג, בקדושת

קדושת בו נהגנו אשתקד יאמרו: כי מלאכה, בו ויעשו הבאה לשנה זה ביו�

הת בהקרבת בר�, חול. בו ונהגנו חזרנו המנחה מ� שהרי בחינ�, מידהחג

לעני� החג קדושת ועיקרי חול; של שיר אומרי� היו הערביי� בי� של

וזהו למחר; נוהגי� היו טוב יו� של ושיר היו� ולקרבנות שופר תקיעת

ycew.ששנינו: xgnle ycew meid eze` mibdepLc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ� ƒ∆»«≈«ƒ¿»
הקרבנות, בטלו שהרי השיר, לקלקול חשש היה Ô�ÁBÈולא Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ƒ¿ƒ«»»»

ÌBi‰ Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó e‰iL ,È‡kÊ Ôa�שלושי של � ∆««∆¿¿«¿ƒ≈«…∆»«
עדות� מקבלי� די� בית החמה, לשקיעת סמו� העדי� באו ואפילו באלול,

ב) (ד, ביצה במסכת השנה. ראש אותו ועושי� השלושי� יו� ומקדשי�

המנחה מ� העדי� באו שא� זכאי, ב� יוחנ� רב� שמודה הגמרא, מסיקה

שיהו שתיק� מה שכ� קודש, ולמחר קודש היו� אותו נוהגי� ולמעלה,

ששלושי� חודש, ראש לעני� דווקא היינו היו�, כל החודש עדות מקבלי�

לעני� אבל הבאי�, המועדות ייקבעו זה ולפי בתשרי, כאחד ייקבע באלול

העדי� באו וא� ממקומה, הקודמי� של תקנת� נעקרה לא השנה ראש החג

נשאר מכא� השנה. ראש של ימי� שני חוגגי� היו ולמעלה המנחה מ�

בתשרי אחד השנה, ראש של ימי� שני בימינו ג� שחוגגי� הקבוע, הנוהג

אריכתא") ("יומא ארו� אחד כיו� נחשבי� הימי� ושני בתשרי, ושניי�

לה� אחת ש�).וקדושה ביצה BÚÂ„(גמרא :‰Á¯˜ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆»¿»¿
È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ˙‡Ê,החודש קידוש בעני� �elÙ‡L …ƒ¿ƒ«»»»∆««∆¬ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙Èa L‡¯�הסנהדרי במקו� נמצא שאינו כלומר � …≈ƒ¿»»
אחר, למקו� הל� ‰Úe„אלא ÌB˜ÓÏ ‡l‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ„Ú‰ e‰È ‡lL∆…¿»≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«««

כמו די�, בית בראש תלויה החודש קידוש מצוות שעיקר פי על א� �

ז): ב, (לעיל !"ששנינו ycewn :xne` oic zia y`x"�רב התקי� מקו� מכל ,

העדי� את מטריחי� יהו שלא זכאי ב� ראשיוחנ� ש� שנמצא למקו� ליל�

ה� הולכי� אלא די� credבית mewnl�וה הדי�, בית מושב למקו� היינו ,

די�. בית ראש בלי החודש את ומקדשי� העדי� את מקבלי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ושופרות, זכרונות מלכיות, של הברכות את הכוללת השנה, ראש של מוס� בתפילת דנה משנתנו

השנה: בראש שנאמר ממה (בגמרא) למדי� אלו ברכות עליה�. Ðשתוקעי� "drexz oexkf"

"o exkf",זכרונות לפני"drexz"אלו לזכרו� לכ� "והיו י,): י, (במדבר ונאמר שופרות, אלו

ש� שיש מקו� כל על ללמד הכתוב בא אֿלהיכ�"? ה' "אני לומר תלמוד מה אֿלהיכ�",

בגמרא: בברייתא מובא כ� עמה�. מלכיות שיהיו ושופרות, d"awd:זכרונות xn`"לפני אמרו

ושופרות; זכרונות מלכיות השנה עליכ�,zeiklnבראש שתמליכוני כדי �zepexkfכדי �

מלכיות לומר חכמי� ראו "מה בספרי: מובא וכ� בשופר. ובמה? לטובה, לפני זכרונכ� שיעלה

רחמי�, מלפניו בקש כ� ואחר תחילה עלי� המליכהו אלא ושופרות? זכרונות כ� ואחר תחילה,

"והיה יג): כז, (ישעיה שנאמר חרות, של אלא שופר ואי� בשופר, ובמה? לו, שתיזכר כדי

גדול". בשופר יתקע ההוא ביו�

ונחלקו אחרת, בברכה אות� כוללי� אלא עצמה, בפני ברכה אינ� שמלכיות ללמד, באה משנתנו

בברכת "מלכיות" שאומרי� סובר, נורי ב� יוחנ� רבי עקיבא. ורבי נורי ב� יוחנ� רבי בזה

עקיבא ורבי ה�. אחד עני� ומלכות קדושה שכ� הקדוש"), "המל� בה (שחותמי� הש� קדושת

כדי הזכרו�"), ויו� ישראל "מקדש (שחתימתה: היו� קדושת בברכת אות� שאומרי� סובר,

ושופרות. זכרונות על שתוקעי� כש� מלכיות על שיתקעו

izdw - zex`ean zeipyn
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áäðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå,àáì äìBëéå äáBø÷e úòîBLå äàBø àéäL øéò ìkL–ïéò÷Bz.eéä àG äðáéáe §Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤¤¨¦¤¦¨§©©§¨¦¨¨Ÿ§¦§©§¤¨
ïéò÷Bz,ãáìa ïéc úéáa àlà. §¦¤¨§¥¦¦§©

âäòáL Lc÷na ìhð áìelä äéä äðBLàøa,ãçà íBé äðéãnáe.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîéàkæ ïa ïðçBé ïaø,áìeì àäiL ¨¦¨¨¨©¨¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨
Lc÷nì øëæ äòáL äðéãna ìhð;ðä íBé àäiLåøeñà Blk ó. ¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¨¥ª¨

a.milyexi dzid z`f cereäðáéáå .íåéá úåòù äùù ãò ïéáùåé ã"áù ,ùã÷îá íéáùåé ã"áù ïîæ ìë øéòä ìëá ïéò÷åú åéä íéìùåøéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
:'åë äðáé ìò äøéúé íéìùåøé äúéä úàæ ãåòå .ã"á éðôá àìà øéòä ìëá ïéò÷åú åéä àì.d`ex `idy xir lkåéä àì äáåø÷ äúéäù ô"òàù ìçðá úáùåéì èøô .íéìùåøé

:äá ïéò÷åú.zrneye:øää ùàøá úáùåéì èøô.daexwe:íåçúì õåç úáùåéì èøô.`al dlekie:øäð äì ÷éñôîì èøô
b.dray ycwna lhip aleláéúëã(â"ë àø÷éå):íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì íúçîùå.cg` mei dpicnaeáéúëã(íù):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå.spd mei `diye

:øîåòä úôðä íåé.xeq` elek:ìåæâä áìåì ÷øôá ùøåôî àîòèå .ùãçä ïî ìåëàì

`xephxa yexit

ושלושה עשרי� של קבוע בית(הר"�)די� אפילו אחרי� מפרשי� ולדעת ,

וקבועי� מומחי� שיהו ובלבד שלושה, של בשבת.(הרי"�)די� בו תוקעי� ,

בו שיש במקו� וא� תוקעי�. אי� באקראי די� בית ש� שבאו במקו� אבל

אי� די� לבית חו� אבל די�, בית בפני אלא תוקעי� אי� קבוע, די� בית

בשבת ש�).תוקעי� רמב"� (גמרא;

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להיות שחל השנה בראש שופר תקיעת בעני� יבנה על לירושלי� שהיו ביתרונות דנה משנתנו

די� בית בפני בי� תוקעי� היו שבירושלי� הוא: במשנה, מפורש שאינו האחד, היתרו� בשבת.

איפוא, באה, משנתנו די�. בית בפני אלא תוקעי� היו לא וביבנה די�, בית בפני שלא בי�

נוס�. יתרו� על ללמד

שירושלי� הרמב"�, של פירושו לפי ביותר היא שמתיישבת להקדי�, יש המשנה ולהבנת

הקודמת: במשנה ששנינו ומה "מקדש", נקראת mirwez"כולה eid ycwna".�ירושלי בכל היינו ,

יבנה על קיי�, היה המקדש שבית בזמ� לירושלי�, יתרונות שהיו ללמד, משנתנו באה ומכא�

הבית. חורב� לאחר

‰�·È ÏÚ ‰¯˙È ÌÈÏLe¯È ‰˙È‰ ˙‡Ê „BÚÂשהבאנו היתרו� על �נוס� ¿…»¿»¿»«ƒ¿≈»««¿∆
יבנה, על זה יתרו� ג� לירושלי� היה למשנתנו), (בהקדמה ÈÚ¯לעיל ÏkL∆»ƒ

‰‡B¯ ‡È‰Lפי על שא� בעמק, היושבת עיר להוציא ירושלי�; את � ∆ƒ»
אותה, רואה אינה לירושלי� קרובה השופרÚÓBLÂ˙שהיא קול את � ¿««

את רואה שהיא ההר, בראש היושבת עיר להוציא בירושלי�, שתוקעי�

שומעת, ואינה בתחומה,B¯˜e·‰ירושלי� נמצאת שהיא לירושלי�, � ¿»
‡·Ï ‰ÏBÎÈÂמפסיק נהר שאי� ברגל, לירושלי� לבוא יכולי� �שאנשיה ƒ»»…

הללו, התנאי� ארבעת בה שיש עיר כל בראשÔÈÚ˜Bzביניה�; בה � ¿ƒ
בירושלי�. כמו בשבת, שחל È·eG˙È·a·�‰השנה ‡l‡ ,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ ‡ ¿«¿∆»¿ƒ∆»¿≈

„·Ïa ÔÈc.(למשנתנו (בהקדמה שהזכרנו כמו די�, בית בפני היינו � ƒƒ¿«
היה המקדש שבית שבזמ� הרמב"�, לפי ביותר מתיישבת שמשנתנו בארנו, כבר

משנתנו ובאה ירושלי�, בכל בשבת להיות שחל השנה בראש תוקעי� היו קיי�

שרואי� כל לירושלי�, הסמוכי� במקומות א� אלא בירושלי� רק שלא ללמד,

תוקעי�. היו לבוא, ויכולי� וקרובי� ושומעי�

ירושלי� היתה זאת "ועוד כ�: מפרש רש"י א� dpiואמנ� i paa dceraעל יתרה

הקודמת: במשנה פירש רש"י שהרי הוא, תמוה זה פירושו אבל l`יבנה". la`"

"dpicna�תוקעי היו שלא רש"י, לדעת נמצא בגבולי�". ולא בירושלי� "לא �

תתיישב איפוא, וכיצד, בלבד, המקדש בבית אלא השנה ראש בה שחל בשבת

א� והלא תוקעי�"? לבוא ויכולה וקרובה ושומעת רואה שהיא עיר "שכל משנתנו,

תוקעי�? היו לא עצמה בירושלי�

לאחר ירושלי� על בה שמדובר משנתנו, את ליישב התוספות בעלי נדחקי� מכא�

(בהשגותיו הראב"ד כותב וכ� ליבנה. החורב� שבי� בתקופה המקדש, בית חורב�

אבל במקדש, אלא תוקעי� היו לא המקדש בית "בזמ� ח): ב, שופר הל' לרמב"�

לה" הסמו� בכל תוקעי� שחרב, .(milyexil)בזמ�

ירושלי� בי� לחלק יפה טע� ידעתי "ולא כותב: טוב" יו� "תוספות בעל אבל

במשנתנו: פירש רש"י שהרי ועוד, בחורבנה... כשירושלי� dzidליבנה, z`f cere

.dpiipaa dcera milyexi:הקודמת במשנה רש"י שפירש שמה לפרש, לנו נראה ולכ�

"dpicna `l la`"כלל תוקעי� היו שלא כוונתו אי� בגבולי�, ולא בירושלי� לא �

המתבררי� הפרטי� כפי ירושלי�, ובי� המקדש בית בי� הבדל שהיה אלא בירושלי�,

אפילו בשבת להיות שחל השנה בראש תוקעי� היו שבמקדש וה�: משנתנו, מתו�

היו לא בירושלי� ואילו במקדש, שבות שאי� לפי יושבי�, היו לא די� שבית בזמ�

מקו�, ומכל הצהרי�. עד כלומר במקדש, יושבי� די� שבית זמ� כל אלא תוקעי�

יושבי�, די� שבית זמ� כל תוקעי� היו שבירושלי� יבנה, על יתירה ירושלי� היתה

שלא בי� די� בית בפני וכו'בי� ושומעת רואה שהיא עיר כל וכ� די�, בית בפני

אלא בשבת תוקעי� היו לא החורב�, לאחר ביבנה, ואילו כירושלי�, דינה היתה

בלבד. די� בית בפני

ג ה נ ש מ ר ו א ב

להשמיענו כדי הקודמת, המשנה אגב כא� והובאה יב), (ג, סוכה במסכת כולה נשנתה זו משנה

זכאי. ב� יוחנ� רב� של תקנותיו שאר

‰�BL‡¯a,�קיי היה המקדש שבית Lc˜na�בזמ� Ïh� ·Ïel‰ ‰È‰ »ƒ»»»«»ƒ»«ƒ¿»
‰Ú·L�המיני בארבעת שנאמר הסוכות, ימי שבעת בכל כג,� (ויקרא ƒ¿»

ודרשו:מ): ימי�", שבעת אֿלהיכ� ה' לפני `mkidlÎ","ושמחת� 'd iptl"

הסוכות, ימי שבעת כל המיני� בארבעת לשמוח חייבי� במקדש, היינו

‰�È„n·eהעיירות בשאר היינו הרמב"�: ולפי למקדש; מחו� היינו � «¿ƒ»
במשניות כבר שבארנו כמו ירושלי�, את ג� כולל ש"מקדש" לירושלי�, חו�

lhipהקודמות, aleld did„Á‡ ÌBÈ,החג של הראשו� טוב ביו� � ∆»
mkl(ש�):שנאמר mzgwle"o ey`xd meia"xcd ur ixt�לעני בר� וגו'.

להיות הראשו� טוב יו� חל שא� שווי�, ומדינה מקדש היו שבת דחיית

ימי בשאר ואילו במדינה, אפילו שבת דוחה הלולב נטילת היתה בשבת,

במקדש. אפילו שבת דוחה היתה לא ‰˙˜ÔÈהחג, Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Ú·L ‰�È„na Ïh� ·ÏeÏ ‡‰iL ,È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯בכל � «»»»∆««∆¿≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ¿»

הסוכות, ימי Lc˜nÏשבעת ¯ÎÊשנאמר יז):� ל, היא,(ירמיה "ציו� ≈∆«ƒ¿»
אסרו בשבת בר�, למקדש. זכר לעשות שצרי� ומכא� לה", אי� דורש

ליטו ארבעחכמי� יעבירנו שמא גזירה הראשו�, ביו� ואפילו הלולב את ל

הרבי�. ברשות ‡eÒ¯אמות Blk Û�‰ ÌBÈ ‡‰iLÂ�רב התקי� ועוד � ¿∆¿≈»≈À»
זכאי, ב� xnerdיוחנ� ztpd mei `diy,�בניס עשר ששה ,elekxeq`לאכול

שנאמר החדשה, התבואה מ� י�יד):בו כג, אשר(ויקרא האר� אל תבואו "כי

אל קצירכ� ראשית עומר את והבאת� קצירה, את וקצרת� לכ� נות� אני

את הביאכ� עד הזה, היו� עצ� עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולח� הכה�...

הקרבת קוד� החדשה התבואה מ� לאכול שאסור ומכא� אֿלהיכ�", קרב�

קיי�, היה המקדש שבית בזמ� ואמנ� בניס�; עשר בששה העומר מנחת

"עד נאמר: שהרי החדשה, התבואה מ� לאכול מיד הותר העומר, משקרב

החדש הותר העומר הקרבת שלאחר ומשמע אֿלהיכ�", קרב� את הביאכ�

ששה שיו� זכאי, ב� יוחנ� רב� התקי� המקדש בית חורב� לאחר אבל מיד.

החדש מ� בו לאכול אסור כולו יהא העומר, הנפת יו� שהוא בניס�, עשר

� יב ג, סוכה dpwz(עיי� oipra mitqep mihxt dpynd xe`a ileya ep`ad my

.(dnrhe ef

ביו� הלולב שנטילת המקדש, בית בזמ� משופר לולב הוא שונה ששנינו, כפי

שבת דוחה היתה לא שופר תקיעת ואילו במדינה, אפילו שבת דוחה היתה הראשו�

לשופר, לולב בי� הבדל יש המקדש בית משחרב וא� בלבד; במקדש א� כי במדינה,

התקי� שופר בתקיעת ואילו הראשו�, ביו� אפילו שבת דוחה אינה לולב שנטילת

די�. בית בפני בשבת תוקעי� שיהיו זכאי, ב� יוחנ� רב�

ראשו�: ראשו� על נשיב הללו? ההבדלי� טע� ומה

ולא`. תשרי, חודש בראש הוא שופר שתקיעת לפי הוא, המקדש בית בזמ� ההבדל

א� ידעו שלא במדינה, הלכ� (ובירושלי�); במקדש אלא החודש בקביעות ידעו

שבת דוחה שופר תקיעת היתה לא מספק, החג את ועשו השנה, ראש וודאי הוא

ראש נקבע מתי כולה במדינה להודיע הספיקו כבר הסוכות חג עד אבל מספק.

הראוי יו� הוא סוכות של הראשו� שיו� לכול ומפורס� ברור והיה תשרי, חודש

לולב נטילת מצוות היתהלקיו� הראשו� ביו� לולב נטילת הלכ� התורה, די� לפי

במדינה א� שבת ixi`nd)דוחה ;xe`nd lra ;zetqez).

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn

ãíBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa.àálî íéãòä eäzLð úçà íòt,øéMa íiåìä eì÷ì÷úðå.eäé àlL eðé÷úä ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§©¨¥¦¦¨Ÿ§¦§©§§©§¦¦©¦¦§¦¤Ÿ§
äçðnä ãò àlà ïéìa÷î.äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàå–Lã÷ øçîìe Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð.Lc÷nä úéa áøçMî, §©§¦¤¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨£¦©Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦¤¨©¥©¦§¨

ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL.øîàäçø÷ ïa òLBäé éaø:ïé÷úä úàæ ãBòåïa ïðçBé ïaø ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©¨©©¦§ª©¤¨§¨§Ÿ¦§¦©¨¨¨¤
éàkæ,íB÷î ìëa ïéc úéa Làø elôàL,ãòeä íB÷îì àlà ïéëìBä íéãòä eäé àlL. ©©¤£¦Ÿ¥¦§¨¨¤Ÿ§¨¥¦§¦¤¨¦§©©©
äúBëøa øãñ:íMä úMã÷e úBøeáâe úBáà øîBà,ïänò úBiëìî ììBëå,ò÷Bz Bðéàå;íBiä úMã÷,ò÷Búå;úBðBøëæ,ò÷Búå; ¥¤§¨¥¨§§ª©©¥§¥©§¦¦¨¤§¥¥©§ª©©§¥©¦§§¥©

c.xiya mield elwlwzpeïéá ìù ãéîúá è"åé ìù øéù åð÷ú êëéôì äçðîä íãå÷ íéàá íéãòä åéä íéîòô áåøù éôì .ììë øéù åá åøîà àìå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù
òéâäù íòô åúåàå .íéøîåà åéä ìåç ìù øéù àìà ,è"åé ìù øéù åì åð÷ú àì åàì íà íåéä ùã÷úé íà åòãé àìå íéãò åàá àì ïééãò íéîòô áåøù øçù ìù ãéîúáå .íéáøòä

:ììë øéù åøîà àìå ,è"åé ìù øéù åà ìåç ìù øéù åøîàé íà íéåìä åòãé àì ,íéãò åàá àì ïééãòå íéáøòä ïéá ìù ãéîú úáø÷ä úòù.ycew meid eze` oibdepäëéùçùîã
ã"á äçðîä íãå÷ íéãò åàá íàå .äçðîä ãò íåéä ìë øçîì ïëå àåä è"åé ìéì äìéìáù àöîðå ã"á åäåùã÷éå øçî íéãò åàåáé àîù ,ùãå÷ åá åâäð ìåìàá è"ë øçàìù ìéì
åúåà ïéâäåð ë"ôòà ,øçîì åäåùã÷éå ìåìà úà åøáòéå ,íåéä åúåà ïéùã÷î ã"á ïéàù ô"òà ,íéãò åàá äìòîìå äçðîä ïî íàå .ùãå÷ åá åâäð äôéù òãåðå ùãåçä úà ïéùã÷î

:ìåç åá åðâäðå åðøæç äìòîìå äçðîä ïîå íðçá ùãå÷ åá åðâäð ã÷úùà éøîàå ,íåéä ìë äëàìî åá åùòéå äàáä äðùì äéá éìåæìæì éúà àîìã ,äëàìîá øåñàå äùåã÷áelit`y
.mewn lka c"a y`xïéëéøö åéäé àì î"î ,ùãå÷î øîåà ã"á ùàø ìéòì [á"ôá] ïðúãë ,åá äéåìú ùãåçä [ùåãé÷] úåöî ø÷éò éøäå .øçà íå÷îì ãòåä íå÷îî ùåøôì êøöðù

:ã"á ùàø àìá åúåà ïéùã÷î ïéøãäðñå ,åëìé íù ïéáùåé ïéøãäðñäù ãòåä íå÷îì àìà åéøçà êìéì íéãò
d.zea`:íäøáà ïâî.zexeabe:øåáâ äúàd zyecw.my:ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷.meid zyecw:åðúøçá äúà.rweze zextey rweze zepexkf,åäì ïðéôìé éàø÷î

`xephxa yexit

.aולהוציא לתקוע יחיד יכול שופר שבתקיעת לפי הוא, הבית חורב� לאחר ההבדל

כמו ה�, זריזי� די� שבית מפני חכמי�, גזרו לא די� בית במקו� הלכ� כול�, את

ואחד. אחד לכל מסורה שמצוותו בלולב כ� שאי� מה בפרקנו, א' במשנה שבארנו

ואילו די�. בית בו שיש מקו� בכל תוקעי� שיהו זכאי ב� יוחנ� רב� התקי� מכא�

ניטל שלולב לפי בזה, אמרו טע� ועוד כלל. השבת את ידחה שלא גזרו, בלולב

שופר. תקיעת מצוות תשתכח שמא חשש יש בשופר ואילו הסוכות, ימי בשאר א�

יו� אלא אינו תורה מדי� מקו� מכל ימי�, שני הוא השנה ראש שא� פי על וא�

מלולב יותר לזכרו� בא ששופר משו� או aeh").אחד; mei zetqez" ;zetqez ;o"xd)
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החודש. קידוש בעני� בה ומדובר זכאי, ב� יוחנ� רב� בתקנות ממשיכה משנתנו

ÌBi‰ Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰�BL‡¯a�שלושי של � »ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆»«
שראו והעידו החמה, לשקיעת סמו� היו�, בסו� עדי� באו שאפילו לחודש,

השלושי� יו� את עדות� פי על מקדשי� הדי� בית היו בחידושה, הלבנה את

רוב ולפי עבר. כבר כמעט שהיו� פי על א� חודש, ראש אותו ועושי�

אפילו העדי� באו שא� באלול, שלושי� ליו� משנתנו כוונת המפרשי�

יו� את מקדשי� די� בית היו הלבנה, את שראו והעידו היו� אותו בסו�

אותו כל מצפי� שהיו וכיו� השנה, וכראש חודש כראש באלול השלושי�

הערב מתחילת היינו מספק, החג קדושת בו נוהגי� היו העדי�, לביאת יו�

יו� אותו ונמצא עדי�, יבואו שמא מחשש באלול, ותשעה העשרי� של

השנה המאירי).ראש lÓ·‡(רש"י; ÌÈ„Ú‰ e‰zL� ˙Á‡ ÌÚtעד � ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»…
לחשיכה, ÈMa¯סמו� ÌiÂÏ‰ eÏ˜Ï˜˙�Âהקרבת בשעת ויו�, יו� �בכל ¿ƒ¿«¿¿«¿ƒƒ«ƒ

הלויי� היו הערביי�, בי� של התמיד הקרבת בשעת וכ� שחר, של התמיד

שלא זמ� כל אבל השנה; לראש מיוחד שיר והיה יו�, של שיר אומרי�

באלול, שלושי� של שבשחר כלומר חול, של שיר אומרי� היו העדי� באו

לאו, א� היו� יתקדש א� ידעו ולא עדיי�, באו לא החודש ועדי הואיל

חול. של השיר את שחר של התמיד בהקרבת אומרי� הלויי� היו לפיכ�

החודש עדי באו כבר א� הערביי�, בי� של התמיד הקרבת לאחר אבל

אומרי� הלויי� היו באלול, השלושי� יו� את פיה� על די� בית וקידשו

שעת והגיעה מלבוא, העדי� אחרו אחת פע� השנה. ראש של השיר את

א� לומר, שיר איזה הלויי� ידעו ולא הערביי�, בי� של התמיד הקרבת

כא�: ששנינו זהו חול. של שיר או החג של micrdשיר edzyp zg` mrt

xiya miield elwlwzpe `ealnהפיסקא בפירוש בגמרא "elwlwzpe�ונחלקו

:"xiya miield;חול של שיר אלא טוב יו� של שיר אמרו שלא מפרשי�, יש

וקידשו יו� מבעוד עדי� באו כ� אחר כלל. שיר אמרו שלא מפרשי�, ויש

הלויי� שקלקלו ונמצא השנה, ראש יו� אותו ועשו החודש את די� בית

מנחה. של די�,‰˙˜f`ne�Èבשיר בית �ÔÈÏa˜Ó e‰È ‡lLעדות � ƒ¿ƒ∆…¿¿«¿ƒ
‰Á�n‰החודש, „Ú ‡l‡.�הערביי בי� של התמיד הקרבת זמ� עד � ∆»««ƒ¿»

L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B� ,‰ÏÚÓÏe ‰Á�n‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»¬ƒ«…∆
L„˜ ¯ÁÓÏeחודש ראש וקובעי� אלול את מעברי� שהיו כלומר � ¿»»…∆

אלול של השלושי� יו� את משלימי� היו מקו� שמכל אלא למחר, תשרי

לזלזל יבואו שלא כדי העדי�, שבאו קוד� מספק שנהגו כמו החג, בקדושת

קדושת בו נהגנו אשתקד יאמרו: כי מלאכה, בו ויעשו הבאה לשנה זה ביו�

הת בהקרבת בר�, חול. בו ונהגנו חזרנו המנחה מ� שהרי בחינ�, מידהחג

לעני� החג קדושת ועיקרי חול; של שיר אומרי� היו הערביי� בי� של

וזהו למחר; נוהגי� היו טוב יו� של ושיר היו� ולקרבנות שופר תקיעת

ycew.ששנינו: xgnle ycew meid eze` mibdepLc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ� ƒ∆»«≈«ƒ¿»
הקרבנות, בטלו שהרי השיר, לקלקול חשש היה Ô�ÁBÈולא Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ƒ¿ƒ«»»»

ÌBi‰ Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó e‰iL ,È‡kÊ Ôa�שלושי של � ∆««∆¿¿«¿ƒ≈«…∆»«
עדות� מקבלי� די� בית החמה, לשקיעת סמו� העדי� באו ואפילו באלול,

ב) (ד, ביצה במסכת השנה. ראש אותו ועושי� השלושי� יו� ומקדשי�

המנחה מ� העדי� באו שא� זכאי, ב� יוחנ� רב� שמודה הגמרא, מסיקה

שיהו שתיק� מה שכ� קודש, ולמחר קודש היו� אותו נוהגי� ולמעלה,

ששלושי� חודש, ראש לעני� דווקא היינו היו�, כל החודש עדות מקבלי�

לעני� אבל הבאי�, המועדות ייקבעו זה ולפי בתשרי, כאחד ייקבע באלול

העדי� באו וא� ממקומה, הקודמי� של תקנת� נעקרה לא השנה ראש החג

נשאר מכא� השנה. ראש של ימי� שני חוגגי� היו ולמעלה המנחה מ�

בתשרי אחד השנה, ראש של ימי� שני בימינו ג� שחוגגי� הקבוע, הנוהג

אריכתא") ("יומא ארו� אחד כיו� נחשבי� הימי� ושני בתשרי, ושניי�

לה� אחת ש�).וקדושה ביצה BÚÂ„(גמרא :‰Á¯˜ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆»¿»¿
È‡kÊ Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ˙‡Ê,החודש קידוש בעני� �elÙ‡L …ƒ¿ƒ«»»»∆««∆¬ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙Èa L‡¯�הסנהדרי במקו� נמצא שאינו כלומר � …≈ƒ¿»»
אחר, למקו� הל� ‰Úe„אלא ÌB˜ÓÏ ‡l‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ„Ú‰ e‰È ‡lL∆…¿»≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«««

כמו די�, בית בראש תלויה החודש קידוש מצוות שעיקר פי על א� �

ז): ב, (לעיל !"ששנינו ycewn :xne` oic zia y`x"�רב התקי� מקו� מכל ,

העדי� את מטריחי� יהו שלא זכאי ב� ראשיוחנ� ש� שנמצא למקו� ליל�

ה� הולכי� אלא די� credבית mewnl�וה הדי�, בית מושב למקו� היינו ,

די�. בית ראש בלי החודש את ומקדשי� העדי� את מקבלי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ושופרות, זכרונות מלכיות, של הברכות את הכוללת השנה, ראש של מוס� בתפילת דנה משנתנו

השנה: בראש שנאמר ממה (בגמרא) למדי� אלו ברכות עליה�. Ðשתוקעי� "drexz oexkf"

"o exkf",זכרונות לפני"drexz"אלו לזכרו� לכ� "והיו י,): י, (במדבר ונאמר שופרות, אלו

ש� שיש מקו� כל על ללמד הכתוב בא אֿלהיכ�"? ה' "אני לומר תלמוד מה אֿלהיכ�",

בגמרא: בברייתא מובא כ� עמה�. מלכיות שיהיו ושופרות, d"awd:זכרונות xn`"לפני אמרו

ושופרות; זכרונות מלכיות השנה עליכ�,zeiklnבראש שתמליכוני כדי �zepexkfכדי �

מלכיות לומר חכמי� ראו "מה בספרי: מובא וכ� בשופר. ובמה? לטובה, לפני זכרונכ� שיעלה

רחמי�, מלפניו בקש כ� ואחר תחילה עלי� המליכהו אלא ושופרות? זכרונות כ� ואחר תחילה,

"והיה יג): כז, (ישעיה שנאמר חרות, של אלא שופר ואי� בשופר, ובמה? לו, שתיזכר כדי

גדול". בשופר יתקע ההוא ביו�

ונחלקו אחרת, בברכה אות� כוללי� אלא עצמה, בפני ברכה אינ� שמלכיות ללמד, באה משנתנו

בברכת "מלכיות" שאומרי� סובר, נורי ב� יוחנ� רבי עקיבא. ורבי נורי ב� יוחנ� רבי בזה

עקיבא ורבי ה�. אחד עני� ומלכות קדושה שכ� הקדוש"), "המל� בה (שחותמי� הש� קדושת

כדי הזכרו�"), ויו� ישראל "מקדש (שחתימתה: היו� קדושת בברכת אות� שאומרי� סובר,

ושופרות. זכרונות על שתוקעי� כש� מלכיות על שיתקעו

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøôBL,ò÷Búå;íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå;éøácéøeð ïa ïðçBé éaø.Bì øîààáé÷ò éaø:úBiëìnì ò÷Bz Bðéà íà, ¨§¥©§¥£¨§¨¨¦§©Ÿ£¦¦§¥©¦¨¨¤¦¨©©¦£¦¨¦¥¥©©©§¦
øékæî àeä änì?ã÷e úBøeáâe úBáà øîBà àlàíMä úM,íBiä úMã÷ íò úBiëìî ììBëå,ò÷Búå;úBðBøëæ,ò÷Búå;úBøôBL, ¨¨©§¦¤¨¥¨§§ª©©¥§¥©§¦¦§ª©©§¥©¦§§¥©¨

ò÷Búå;íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå. §¥©§¥£¨§¨¨¦§©Ÿ£¦

áéúëã(â"ë àø÷éå)àø÷ øîàå ,úåøôåù åìà äòåøú ,úåðåøëæ åìà ïåøëæ ì"æø åùøãå ,äòåøú ïåøëæ('é øáãîá),íëéäìà 'ä éðà ì"ú äî .íëéäìà 'ä éðà íëéäìà éðôì ïåøëæì íëì åéäå
:íäîò úåéëìî åéäé ,úåøôåùå úåðåøëæ íù ùéù íå÷î ìë ìò ãîì.'eke r"x`:ò"øë äëìäå

`xephxa yexit

˙BÎ¯a ¯„Ò:�תוקעי שבה השנה, בראש המוס� תפילת של �¯ÓB‡ ≈∆¿»≈
˙B·‡יצחק אֿלהי אברה� אֿלהי ה'... אתה "ברו� המתחילה ברכה � »

אברה�", מג� ה' אתה "ברו� וחתימתה: וכו', יעקב" �B¯e·‚e˙ואֿלהי ¿
המתי�", מחיה ה' אתה "ברו� וחתימתה: וכו', גבור" ‰ÌM"אתה ˙M„˜e¿À««≈
שמ�", ונורא אתה "קדוש עד וכו' קדוש" "אתה �˙BiÎÏÓ ÏÏBÎÂ¿≈«¿ƒ

Ô‰nÚלאחר אלא הקדוש" המל� ה' אתה "ברו� חות� שאינו כלומר � ƒ»∆
היינו מלכיות, eply)שאומר gqep itl)'ה" עד הכל" לאדו� לשבח מ"עלינו

משלה"; בכל ומלכותו מל� ישראל Ú˜Bzאֿלהי B�È‡Âברכה �בחתימת ¿≈≈«
האמצעיות; הברכות שלש על אלא תוקעי� שאי� ‰ÌBiזו, ˙M„˜� ¿À««

מקרא תרועה יו� הזה הזכרו� יו� את לנו "ותת� וכו' בחרתנו" "אתה

הזכרו�", ויו� ישראל מקדש ה' אתה "ברו� וחות�: וכו' »≈¿Ú˜B˙Âקודש"
הזאת; הברכה בסיו� �˙B�B¯ÎÊמעשי זוכר "אתה שלנו: נוסח לפי � ƒ¿

הברית", זוכר ה' אתה "ברו� וחות�: וכו' שנייה;Ú˜B˙Âעול�" פע� � ¿≈«
˙B¯ÙBL:�וחות וכו', כבוד�" בענ� נגלית "אתה שלנו: נוסח לפי � »

ברחמי�", ישראל עמו תרועת קול שומע ה' אתה פע�Ú˜B˙Â"ברו� � ¿≈«
התפילה,ÓB‡Â¯שלישית; בסיו� �‰„B·Ú�בעמ אֿלהינו ה' "רצה � ¿≈¬»

לציו�", שכינתו "המחזיר וחתימתה: וכו', ברכתB‰Â„‡‰ישראל" � ¿»»
להודות", נאה ול� שמ� "הטוב וחתימתה: ל�", אנחנו »¿k¯·eƒ˙"מודי�

ÌÈ�‰kאת "המבר� בה: שחותמי� שלו�", "שי� שלאחריה: והברכה � …¬ƒ

בשלו�"; ישראל �È¯eעמו Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ È¯·c�שכוללי הסובר � ƒ¿≈«ƒ»»∆ƒ
טעמו שבארנו כמו הש�, קדושת ע� epzpynl)"מלכיות" dncwda)לפי ,

ה�. אחד מעני� ומלכות È˜Ú·‡שקדושה Èa¯ BÏ ¯Ó‡�יוחנ לרבי � »««ƒ¬ƒ»
נורי: ÈkÊÓ¯ב� ‡e‰ ‰nÏ ,˙BiÎÏnÏ Ú˜Bz B�È‡ Ì‡?�אות � ƒ≈≈«««¿ƒ»»«¿ƒ

כש� עליה� לתקוע צרי� וודאי בתפילה, מלכיות שהוסיפו מאחר כלומר

מבואר: בגמרא ושופרות. זכרונות על xikfnשתוקעי� `ed dnlעשרה

ובשופרות בזכרונות כמו במלכיות d`ad)פסוקי� dpyna x`eank)כלומר ?

ג� שינוי בה� שיהא הוא בדי� תקיעה, לעני� מהשאר מלכויות נשתנו א�

צרי� וודאי ולשופרות לזכרונות דומה התפילה נוסח וא� התפילה, בנוסח

ושופרות. זכרונות על שתוקעי� כש� עליה� סדר‡l‡לתקוע הוא כ� � ∆»
‰ÌMהברכות: ˙M„˜e ˙B¯e·‚e ˙B·‡ ¯ÓB‡�שמסיי כלומר � ≈»¿¿À««≈

הקדוש"; "המל� וחות�: שמ�", ונורא אתה ב"קדוש הש� ≈¿ÏÏBÎÂקדושת
ÌBi‰ ˙M„˜ ÌÚ ˙BiÎÏÓולאחר בחרתנו", "אתה כ� אתר מתחיל � «¿ƒƒ¿À««
המוס� קרב� עני� eply)שמסיי� gqep itl),"לשבח ("עלינו מלכיות מתחיל

הזכרו�", ויו� ישראל מקדש האר� כל על מל� ה' אתה "ברו� וחות�: וכו'),

Ú˜B˙Â;מלכיות על �¯ÓB‡Â ;Ú˜B˙Â ,˙B¯ÙBL ;Ú˜B˙Â ,˙B�B¯ÎÊ ¿≈«ƒ¿¿≈«»¿≈«¿≈
ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰‡„B‰Â ‰„B·Ú.לעיל שבארנו כמו �iaxk dklde ¬»¿»»ƒ¿«…¬ƒ

.`aiwr

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ג' בו שואל ע"ד מנהגי חסידים, הטעמים להם, המקור וכו'.

ומובן וגם פשוט שאין לענין זה מקום במכתב, ובפרט שאין צורך בזה כיון שבמחנו נמצאים כמה 

חסידים, נוסף על הספרים שכבר נדפסו בענינים כאלו, וידבר עם החסידים אשר במחנו ויעיין בספרים 

האמורים, וימצא מבוקשו.

ואנצל הזדמנות זו לעוררו אשר החסידות היא חלק מתורתנו תורת חיים, וכמו שבכל התורה כולה 

הודיעו רז"ל שאפשרי לקבל רק ע"י הקדמת נעשה לנשמע וכמ"ש תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם 

)שבת פח, א( עיין שם, וכן הוא בהנוגע לכל חלקי תורתנו, חלק הפשט, חלק הרמז, חלק הדרוש וחלק הסוד. 

ורק לאחרי הקדמה זו מצליח השי"ת שבאים להאופן דתומת ישרים תנחם.

שקביעות  הוראה  וגם  הזקן  רבנו  פתגם  וידוע  החסידות,  תורת  בלימוד  קביעות  לו  שיש  תקותי 

צריכה להיות לא רק בזמן כי אם גם בנפש והוא העיקר, וכידוע הפסק דין דקבוע לא בטיל.

בברכה לבשורות טובות,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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:íäîò úåéëìî åéäé ,úåøôåùå úåðåøëæ íù ùéù íå÷î ìë ìò ãîì.'eke r"x`:ò"øë äëìäå

`xephxa yexit

˙BÎ¯a ¯„Ò:�תוקעי שבה השנה, בראש המוס� תפילת של �¯ÓB‡ ≈∆¿»≈
˙B·‡יצחק אֿלהי אברה� אֿלהי ה'... אתה "ברו� המתחילה ברכה � »

אברה�", מג� ה' אתה "ברו� וחתימתה: וכו', יעקב" �B¯e·‚e˙ואֿלהי ¿
המתי�", מחיה ה' אתה "ברו� וחתימתה: וכו', גבור" ‰ÌM"אתה ˙M„˜e¿À««≈
שמ�", ונורא אתה "קדוש עד וכו' קדוש" "אתה �˙BiÎÏÓ ÏÏBÎÂ¿≈«¿ƒ

Ô‰nÚלאחר אלא הקדוש" המל� ה' אתה "ברו� חות� שאינו כלומר � ƒ»∆
היינו מלכיות, eply)שאומר gqep itl)'ה" עד הכל" לאדו� לשבח מ"עלינו

משלה"; בכל ומלכותו מל� ישראל Ú˜Bzאֿלהי B�È‡Âברכה �בחתימת ¿≈≈«
האמצעיות; הברכות שלש על אלא תוקעי� שאי� ‰ÌBiזו, ˙M„˜� ¿À««

מקרא תרועה יו� הזה הזכרו� יו� את לנו "ותת� וכו' בחרתנו" "אתה

הזכרו�", ויו� ישראל מקדש ה' אתה "ברו� וחות�: וכו' »≈¿Ú˜B˙Âקודש"
הזאת; הברכה בסיו� �˙B�B¯ÎÊמעשי זוכר "אתה שלנו: נוסח לפי � ƒ¿

הברית", זוכר ה' אתה "ברו� וחות�: וכו' שנייה;Ú˜B˙Âעול�" פע� � ¿≈«
˙B¯ÙBL:�וחות וכו', כבוד�" בענ� נגלית "אתה שלנו: נוסח לפי � »

ברחמי�", ישראל עמו תרועת קול שומע ה' אתה פע�Ú˜B˙Â"ברו� � ¿≈«
התפילה,ÓB‡Â¯שלישית; בסיו� �‰„B·Ú�בעמ אֿלהינו ה' "רצה � ¿≈¬»

לציו�", שכינתו "המחזיר וחתימתה: וכו', ברכתB‰Â„‡‰ישראל" � ¿»»
להודות", נאה ול� שמ� "הטוב וחתימתה: ל�", אנחנו »¿k¯·eƒ˙"מודי�

ÌÈ�‰kאת "המבר� בה: שחותמי� שלו�", "שי� שלאחריה: והברכה � …¬ƒ

בשלו�"; ישראל �È¯eעמו Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ È¯·c�שכוללי הסובר � ƒ¿≈«ƒ»»∆ƒ
טעמו שבארנו כמו הש�, קדושת ע� epzpynl)"מלכיות" dncwda)לפי ,

ה�. אחד מעני� ומלכות È˜Ú·‡שקדושה Èa¯ BÏ ¯Ó‡�יוחנ לרבי � »««ƒ¬ƒ»
נורי: ÈkÊÓ¯ב� ‡e‰ ‰nÏ ,˙BiÎÏnÏ Ú˜Bz B�È‡ Ì‡?�אות � ƒ≈≈«««¿ƒ»»«¿ƒ

כש� עליה� לתקוע צרי� וודאי בתפילה, מלכיות שהוסיפו מאחר כלומר

מבואר: בגמרא ושופרות. זכרונות על xikfnשתוקעי� `ed dnlעשרה

ובשופרות בזכרונות כמו במלכיות d`ad)פסוקי� dpyna x`eank)כלומר ?

ג� שינוי בה� שיהא הוא בדי� תקיעה, לעני� מהשאר מלכויות נשתנו א�

צרי� וודאי ולשופרות לזכרונות דומה התפילה נוסח וא� התפילה, בנוסח

ושופרות. זכרונות על שתוקעי� כש� עליה� סדר‡l‡לתקוע הוא כ� � ∆»
‰ÌMהברכות: ˙M„˜e ˙B¯e·‚e ˙B·‡ ¯ÓB‡�שמסיי כלומר � ≈»¿¿À««≈

הקדוש"; "המל� וחות�: שמ�", ונורא אתה ב"קדוש הש� ≈¿ÏÏBÎÂקדושת
ÌBi‰ ˙M„˜ ÌÚ ˙BiÎÏÓולאחר בחרתנו", "אתה כ� אתר מתחיל � «¿ƒƒ¿À««
המוס� קרב� עני� eply)שמסיי� gqep itl),"לשבח ("עלינו מלכיות מתחיל

הזכרו�", ויו� ישראל מקדש האר� כל על מל� ה' אתה "ברו� וחות�: וכו'),

Ú˜B˙Â;מלכיות על �¯ÓB‡Â ;Ú˜B˙Â ,˙B¯ÙBL ;Ú˜B˙Â ,˙B�B¯ÎÊ ¿≈«ƒ¿¿≈«»¿≈«¿≈
ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰‡„B‰Â ‰„B·Ú.לעיל שבארנו כמו �iaxk dklde ¬»¿»»ƒ¿«…¬ƒ

.`aiwr

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ הגמרא:דף ליּכאמקשה המקדש,ותּו בבית שנעשו ניסים עוד היו לא האם - ְֵָ
מאבֹותינּו, ּבידינּו מסֹורת זה ּדבר לוי, רּבי מןשוהאמר אינֹו ארֹון מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

בברייתאהּמּדה שנינו שהרי כלום, הקדשים קדשי בית ממקום ממעט היה לא הארון - ִַָ
צט.) לכל(ב"ב אמות עשר היה הקדשים קודש לכותל ועד ממנו משה, שעשה שהארון

בפסוק וכתוב כ)רוח, ו א' רחב',(מלכים אמה ועׂשרים ארך אמה עׂשרים הדביר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ'ולפני

הרי הכתלים לשני הארון שבין הרווח היה וזה אמות עשרים היה הקדשים קודש רוחב שכל

כלום. הארון תפס שלא היה ׁשמּואל,שנס אמר רּבנאי היה,ואמר נס עוד ְְְֵַַַַָָ
הארון,ּכרּוביםשה ליד הארץ על שעמדו שלמה שעשה הכרובים גוף היּו- ּבנס ְְִֵָ

מקוםעֹומדין, תפס לא וגופם הקדשים קודש רוחב כל את תופסים היו שכנפיהם משום ְִ
הגמרא: מתרצת חׁשיבכלל. קא ּדבראי להיכל,ניּסי מחוץ בעזרה הנעשים ניסים - ְִִֵֵָָָָ

ניסים, העשרה במנין התנא אותם החשיב לכל, ּדגּואיוידועים הנעשיםניּסי ניסים - ְִֵֵַָ
הקדשים קודש בתוך שנעשו וכרובים ארון של אלו ניסים כגון חׁשיב.בפנים, קא ִָָֹלא

הגמרא: הכישואלת הנסאי את מחשיב מדוע בפנים, שנעשו הניסים את מחשיב שאינו ִִָ
הרי הלקחו, ביום חם שהיה הפנים לחם הּואשל ּדגּואי ניּסי נּמי הּפנים נסלחם - ְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הגמרא: מיישבת ההיכל. בתוך שהוא בפנים, הּואשנעשה ּדבראי ניּסי הּפנים ְִִֵֵֶֶַָָָלחם
בחוץ, שנעשה נס נחשב הפנים לחם של הנס 'על- ּדכתיב מאי לקיׁש, ריׁש ְְִִִֵַַַָָּדאמר

הּטהר' ו)הּׁשלחן כד לדייק,(ויקרא ויש טמא, ׁשהּוא מכלל משמע'טהֹור' - ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ
טמא, להיות יכול כיצד וקשה, טמא, להיות שיכול

השולחן והרי הּואכא: לנחת העׂשּוי עץ עשויּכלי ואינו אחד, במקום להיות - ְְִֵֶַַָ
שולהיטלטל, הוא טּומאההדין מקּבל אינֹו לנחת העׂשּוי [עץ] ּכלי וחֹוצץכל , ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

טּומ מדועאה,ּבפני כן ואם נטמא, שמעליו מה ואין חוצץ הוא טומאה תחתיו יש שאם ְְִֵָ
הטהור'. 'השולחן אֹותֹוכתוב ׁשּמגּביהין מלּמד להראותואּלא כדי השולחן את - ְְִִֵֶֶַַָ

ׁש הּמקֹום לפני חּבתכם ראּו להם, ואֹומרים רגלים, בלחםלעֹולי הנס נעשה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
בשעת חם שהיה ּכהפנים ּביֹוםבשעתּסיּלּוקֹו חם לחם 'לׂשּום ׁשּנאמר סּדּורֹו, ְְֱִִֶֶֶֶַָֹ

אותוהּלקחֹו', מראים שהיו ומכיון טומאה. ומקבל המיטלטל, דבר השולחן נחשב ולכן ְִָ
בחוץ. שנעשה נס כן גם נחשב שבחוץ רגלים לעולי

הגמרא: ליּכאשואלת המקדש,ותּו בבית ניסים עוד היו לא האם רב- והאמר ְְֵַַָָָ
ׁשל מגדים מיני ּכל ּבֹו נטע הּמקּדׁש, ּבית ׁשלמה ׁשּבנה ּבׁשעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאֹוׁשעיא,

מזהב,זהב עשויים פירות מיני כל של אילנות מֹוציאין- נסוהיּו ּפירֹותיהןבדרך ְִִֵֵֶָָָ
פירותיהם.ּבזמּנן את מוציאים אילנות ששאר בזמן ּבהן,היתהּוכׁש- מנּׁשבת הרּוח ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ

הפירות ׁשּנאמרהיו טז)נֹוׁשרין, עב ּפריֹו'(תהלים ּכּלבנֹון שפירותיהם'ירעׁש - ְְְְֱִִִֶֶַַַָ
המקדש, בית הוא ולבנון הלבנון, כפירות ירעשו ישראל להיכל,של נכרים ְְְְִִֵֶַָָּוכׁשּנכנסּו

ׁשּנאמר ד)יבׁש, א אמלל'(נחום לבנֹון המקדש'ּופרח בבית שהיה הפרח - ְְֱֶֶֶַַַָָָֻ
להחזירןהתייבש, הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש לבוא,ועתיד לבואׁשּנאמרלעתיד העתיד על להבנבואה ּתפרח,ב)(ישעיהו 'ּפרח ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּה', נּתן הּלבנֹון ּכבֹוד ורּנן ּגילת אף למדנוותגל מקום מכל שוב. שיפרחו שלמה שנטע אלו מגדים על תפרח' 'פרוח ודורשים ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
הגמרא: מיישבת נס. עוד חׁשיבשהיה קא לא ּדקביעי הניסיםניּסי במנין התנא מנה לא במקומם תמיד ועומדים שקבועים ניסים - ְִִִִֵֵָָֹ

הגמרא: מוסיפה המקדש. בבית להכישנעשו ּדאתית לתרץהׁשּתא אפשר החשיב, לא הקבועים שניסים זה לתירוץ שבאת מעתה - ְְְִִַָָָ
שכן מקומם, את תפסו שלא והכרובים הארון של הנס נמנה לא מדוע לעיל הקושיא את נינהּו,גם ּדקביעי ניּסי נּמי ּוכרּובים ְְְִִִִִִֵֵַָארֹון

אותם. מנה לא ולכן

i"yx

.äãîä ïî åðéà ïåøà íå÷îqtez epi`

melk zia ly llgd zcnn hrnl

xyr el yi dyn dyry oex` `ipzc

rvn`a ozipyk gex lkl xie` zen`

did `l llgd lk ixde zxetkd zia

(e ` mikln) xn`py 'k lr 'k `l`

jxe` dn` mixyr xiacd iptle

mewn oi`y `vnp agex dn` mixyre

:melk hrnn oex`dåéä ñðá ïéáåøë
.ïéãîåòdnly dyry miaexkd iteb

oetva cg` oex` lv` ux`a oicner

mixyr mditpkae (my) mexca cg`e

aizkck xiw l` xiwn zeyext dn`

mitpkd e`vnp zen` yng aexkd spk

iaer `vnp llgd lk z` miwifgn

:dcnd on epi` sebd.éàøáãuegan

:lkl mirecid miqp dxfraììëî
.àîè àåäù:d`neh lawnyéåùò

.úçðìoiprl ur ilke lhlhin epi`y

(`i `xwie) xn`py wyl ywed d`neh

'ebe wy e` xer e` cba e` ur ilk lkn

ur ilk s` owixe `ln lhlhin wy dn

oglyc ab lr s`e owixe `ln lhlhin

diabl ietiv lha adfa dtevn

ogly ip`y dbibg idliya opixn`ck

:ur `pngx `iixwc.åúåà ïéäéáâîù
uegl eze` oi`xne

.åéøô ïåðáìë ùòøély eixt yrxi

ixit yi `nl` oepald ixitk l`xyi

edne ycwnd zia `ed oepale oepala

df oiyiwn ode zayep gexdyk yrxd

:mlew rnype miyrex dfl.éòéá÷ã
:onewna cinz micnere mireaw



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dxenz(oey`x meil)

:`xif iax eaiydïéøáéà ïéLéc÷î ,øîà÷ éëäjk jezne ,mcal ¨¦¨¨©©§¦¦¥¨¦
,dlek dndaa dyecw dhytejkitlïéøéîîzenily oileg zenda §¦¦

,ïäaef ixde ,xa`d ycwd gkn dlek dyecw oaxwd znda ixdy ¨¤
.dndaa dnda ly dxenz[íéøáà] ïéøéîî àì ìáàoileg lyïäa £¨Ÿ§¦¦¥¨¦¨¤

.olek eycwedy e` odn cg` xa` ycwedy zenily zendaa -
ïäa ïéøéîî ïéà ,ïnà éòîa eLãwL íéøaeòålrlk oileg zenda §¨¦¤¨§¦§¥¦¨¥§¦¦¨¤

.mn` irna mi`vnp mdy onf
wx ike :dinxi iax el dywd aeyíéLã÷ éãìåamd oiicryéòîa §©§¥¨¨¦¦§¥

ïéãáò àìc àeä ïnàmda [miyer-]éãáò éàøaà àä ,äøeîz- ¦¨§Ÿ¨§¦§¨¨©¨©¨§¦
,dxenz mda miyer uegl e`vie eclepy xg`l la`ïðú àäå§¨§©

oldl dpyna(.ai)yúBãìåeä ïéàmiycwd lyäøeîz ïéNBòelit` ¥©§¨¦§¨
oileg ly mixaera dpynd zxacny gxkda ok m` .eclepy xg`l
dlg dyecw oi`y `ct xa ixack `le ,mn` irna meyicwdy

:`xif iax eaiyd .mdilràädpyn,épîzhiya,àéä äãeäé éaø ¨©¦©¦§¨¦
oldl xaeqd(my).dxenz dyer cley

:dinxi iax el dywd aeyeéàzhiyaäãeäé éaøokzi ji` ,`id ¦©¦§¨
ixd ,da mixinne dlek dndad zycwzn mixa`d ycwd ici lry

dywi ezhiyléLã÷ éî ïéøáàz` ycwn xa`d ycwd ike - ¥¨¦¦¨§¦
.dlek dndaddéì úéì äãeäé éaøì àäyBæ ìL dìâø' øîBàä ¨§©¦§¨¥¥¨¥©§¨¤

'äìBòdndaa dhytdlekzyecw,äìBòoldl `ziixaa x`eank ¨¨¨
(a"r).déì øîà,`xif iaxa ,ïðé÷ñò éàîa àëäyicwnøáã ¨©¥¨¨§©©§¦©§¨¨

dndadnäôøè dúBà äNBòä,dpnn jzgi m`dcedi iax dcene ¨¤¨§¥¨
dyecwd epnn zhytzn mzq ycwda edeyicwd m`y df xa`a

oldl x`eank ,dlek dndal(a"r).
zeziixad zwelgna opgei iaxe `ct xa zwelgn z` dlez `xnbd

:epiptly,éàpúk àîéìoica ep`vn okyàöîe úàhçä úà èçBMä ¥¨§©¨¥©¥¤©©¨¨¨
daxaeräòaøà ïamiycg,éçcéðz÷aàãçxaer oicy `ziixa ¨¤©§¨¨©¨¨¥£¨

e ,xac lkl dnvr z`hgd oick `ed dféøëæì àlà úìëàð dðéà¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥
äpeäë,calaåokíéòìwä ïî íéðôì àlà úìëàð dðéàzevignn - §¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦©§¨¦
,dxfrdåokàéðúå .ãçà íBéì àlà úìëàð dðéàaCãéà,`ziixa §¥¨¤¡¤¤¤¨§¤¨§©§¨¦¨

,xac lkl oilegk `ed xaerdyeìëa ïéìëàðå ,íãà ìëì úìëàð¤¡¤¤§¨¨¨§¤¡¨¦§¨
[íìBòì úìëàðå] (äøæòá ïéìëàð ïðéàå) ,íB÷î.onf zlabd ila ¨§¤¡¤¤§¨

dide ,zxaern z`hg yicwdy ina xaecny dzr `xnbd dxaqe
:dl`ye ,dirnay xaerd z` mb yicwdl ezpeekaéàpz åàì éàî©¨©¨¥

àéä,lirl mi`xen`d zwelgnk dpi` ef mi`pz zwelgn m`d - ¦
øáñ øîcy,ïéøaeò ìò äìç äMeã÷yecw xaerd mb ok lre §©¨©§¨¨¨©¨¦

,dzenk lk`pe z`hg zyecwaøáñ øîeyìò äìç äMeã÷ ïéà ©¨©¥§¨¨¨©
,ïéøaeòdgec .xenb oileg `ed z`hgd irnay xaerd ok lre ¨¦
:`xnbdàì,dxarzp jk xg`e z`hg yicwna `l` ,ewlgp jka Ÿ

eøîc ,éâìôéî à÷ àäa éàpz éðäd `pz][dipyd `ziixaøáñ ¨¥©¨¥§¨¨¦§§¦§©¨©
yíéLã÷ úBãìåwxïúééåäa[mzcila],íéLBã÷ ïäxaerd ok lre ©§¨¨¦©£¨¨¨¥§¦
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.dzenk lk`pe z`hg zyecwa yecw xaerd
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opgei iaxk zexaeq odizy `l` ,zwelgn o`k oi`e ,zeziixad izy
zecley odizy zexaeq oke ,mnvr ipta mixaerd lr dlg dyecwy
`l` .mzcil zryn `l` miyecw opi` mn` gkn eycwzdy miycw
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cin yecw `ed ixd ,en` gkn `le envr gkn yecw `edy oeikny
.cleiy ilan s` edeyicwdy drya
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,øîBàody ,gafnl zeleqtd zenda,ïôBã àöBéå ,äôøèe ,íéàìk ¥¦§©¦§¥¨§¥¤

ìàeîL øîàå .ïéLéc÷î àìå ïéLBã÷ àì ,ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè§§©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¨©§¥
el` lk ,dpynd ixac xe`iaa,äøeîúa ïéLBã÷ àìoileg md m`y Ÿ§¦¦§¨

.dxenza miqtzp mpi` oaxw znda mdilr exindeåokïéLéc÷î àì §Ÿ©§¦¦
el` lk,äøeîz [úBNòì]lr mda exinde gafn iycw md m`y ©£§¨

.dxenza zqtzp ef dnda oi` oileg znda
(øéàî) éaø øîà ,àéðúå`ld ,xen`d oicd lr l`yeL øçàîlk §©§¨¨©©¦¥¦¥©©¤
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daxwdn lqtpe `viy xg`l mewn lkn ,ezcil mcew sebd zyecw
.ea mixinn oi`
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jxc `viy meyn `weecy rnyn oky .`ct xa ixack `le ,sebd
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.dxenz dyer s`e ,en` irna ezycwd gkn ixnbl yecw
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קטו oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

'åë ïäá ïéøéîîå ïéøáéà ïéùéã÷î øîà÷ éëäoixinne cg` xa` oiyicwn ,xnelk Ð

"oixa` oiyicwn" xn`wc i`dc "oda oixinne" i`d opirny`e .dnda dze`a ok ixg`

xa`` i`c .dnda dleka dyecw hytinl `l` ,dicegl xa` yicwnl e`l Ð

oixa` oixinn xn`c iqei iax elit` `dc ,"oda oixinne" xninl ivn `l Ð dicegl

lke ,oda oinly oixinn oi`c dcen minlya

jdc `tiq ipzwce .oixa`a oixa` oky

Ð "oixinn `l la`" ipy wxta `ziixa

xn` m`c .minlya oixinn oi`c opirny`

.diycw` `l Ð "dxenz ef dnda xa`"

,dxenzan ycwd zligza xneg epiide

hyt Ð xa` cg yicw` ik ycwd zligzc

dxenz df xa`" xn` ik dxenzae ,dleka

.dycw `l Ð "ef dnily zgzïéøáåòå
ïîà éòîá åùã÷ùs` ,miycw cle oebk Ð

lk ,oda dnda oixinn oi` ,oiyecw ody it lr

xneg meyn e`l `de .on` irna ody onf

:`pzc meyn `l` ,ipzw dxenzan miycwa

,xa` ici lr dycwy dndaa oda oixinne

dcedi iaxe .oda oixinn oi` :oixaera ipz

Ð opax i`c .dxenz dyer cle :[xn`c] ,`id

.dxenz ciar `l inp i`xa`éøëæì àìà
äðåäëjzrc `wlq `w ,z`hg oick Ð

i`c .opiwqr zxaern dnda yixtnac

,`nlr ilekc Ð dxarzpe zipwix yixtna

oileg Ð yicwc `ed dini` gkne li`ed

,miyecw od oziieeda miycw icleec ,`ed

.on` irna `le oiclep odykéàðú åàì éàî
àéäoixa`d lr dlg dyecw `nw `pzlc Ð

Ð ycwd zrya zxaern `idyk ,onvr gkn

.`ed miycw icleek `lc ,xzl`l yicw

`l` eilr dlg dyecw oi` `xza `pzle

,`ed miycw icle x`yke ,en` gkn

Ð ig hwp ikdle .iyicwc `ed oziieedac

ige li`ed opixn` `lc ,ol rnyn `w `zeax

`pzl elit`e ,dil aiyg eziieed Ð `ed

,miycw icle x`yk en` gkn ycwil `xza

e`l Ð eiycg elk `le li`edc ol rnyn `w

.`ed eziieedàìzxaern dnda yixtna Ð

miycw zndaa `l` ,llk `kd ixii` `l

:xaq (`nw) `pz ,ibilt `dae .dxarzpy

odyk ,oiyecw od oziieda Ð miycw zecle

.on` irna `le oiyecw od oiclepïúééååäá
,dipin zecle eaxzi`c ,hwp `xwc `pyil Ð

"jl eidi xy` jiycw wx" :(ai mixac) aizkc

el` Ð "jl eidi xy`" :xn xn`e ,'ebe

.(a,ci) zexekac ipy wxta ,zecleed

àåä àðú ãç àîéà úéòáéàåizxz jpd Ð

lr dlg dyecw `nlr ilekce ,`ziipzn

`lc ipzwc jde .opgei iaxk ,xzl`l oixaerd

jk xg`e dnda yicwna Ð xaer yicw

od oziieeda miycw zecleec .dxarzp

`le xzl`l cle yicwc ipzwc i`de .oiyecw

jxi e`l xaerc Ð miycw icle x`yk ied

.zxaern dyicwdyk ,en`ïéùåã÷ àì
äøåîúázndaa oxinde oileg od m`y Ð

dxenz elit`e ,oiqtzp mpi` Ð miycw

opi` Ð ynn myicwd m` oky lke ,odilr dlg dpi` oireaw oinen ilra lr dlgy

.oiyecwïéùéã÷î ïéàåoileg znda xinde oiyecw od m` ,dxenz ezeyrl ,xg` Ð

oiyecw opi` ody xg`n ,oiyecw iedilc dl zgkyn ikid yxtn xi`n iaxe .oda

dxenz oiyere oiyicwn od edi okidn Ð sebd zyecw meya?!edpip `nlra ur `deàöåî äúà éàyicwna `l` "oiyicwn `l" ipzinl jixhvi`lc ,miyecw od ediy Ð

.dnen z` dycwd mcwc Ð `id dyecw i`de ,ef dtxhp jk xg`e dndaåîà éòîá ãìå ùéã÷îá.otec jxc `vi xcde ,cin dyecw dilr dliigc Ðêéøèöéà éðäxninl Ð

.(`,fi dxenz) "zepaxwa yi" wxta yxtn `zlinc `tiqe ,oiyicwn oi`cíéùã÷ éãìåá àìà àöåî äúà éà ñåðéâåøãðàå íåèîåèå íéàìëmiycw znda odn dxarzpy Ð

,`ziinw dyecwa yicw Ð otec jxc `vi `l `d ,dxenz carnl ditebl yicw `lc `ed i`dc Ð otec jxc `veie xaer yicwna ipzwcn ,xaer yicw `nl` .dycwd xg`l

ciar ded `l Ð minc zyecw i`c ,minc zyecw :ivexzl `kile .dxenz ciare ,sebd zyecw.mgx jxc `vi elit` ,dxenz
äéäé

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

àä,`nwezn ikid `yix ,dcedi iax i` :opiqxb mixtq yi Ð `id dcedi iax ipn

icar `lc `ed dxenz :rnync ,"ycwc minlya oilegc oixa` `le" ipzwc

dicic xa` meyn dndad seb lk lr dxenz zyecw legilc ,dndal oixa`

cg` xa` yicwd m` ,ycwd zligza mixa` iyicw ycwin `d ,minilya exindy

oizipznc `pz `dc .dleka dyecw dhyt Ð

`lde :dil xcdnwcn ,dil zi` `xaq i`d

Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena

zligza `nw `pz dcenc llkn ,dler dlek

iedc `ed oerny iaxe .dleka dhytc ycwd

:xn`e ,`ziixaa onwl iqei iaxc dibef xa

opireny`e ,dler dlek ycwd zligza

dnda" yixcc meyn i` .`lc dxenza

xyrnl dxenz yiwnc meyn i` ,"dndaa

,'ek cigi oaxw xyrn dn :oiwxitc `tiqa

epi` xyrn dn :sili `teb `ywid `iddne

zbdep dpi` dxenz s` Ð mixa`a bdep

dnda" wxta opixn` ikde .mixai`a

Ð dcedi iax i`c .(a,hq oileg) "dywnd

dyecw dhyt `lc `ziixaa onwl xn`d

`ly `d opiwiicc ,opiwqr i`na `kd .dleka

ici lr dndad lk dycw dxenz ici lr

dnypdy xa` yicwdy oebk ,cg` xa`

dcedi iax dcen :onwl opixn`c .ea dielz

yicwd m` oebk ,dtxh dze` dyriy xaca

ixd Ð dlrnle daekx`d on dilbxn zg`

dnda" opiyxcc ,`l dxenzae .dler dlek

oi`c d`xpe .i"yx oeyl o`k cr ."dndaa

mrhn jixtc rnync ,df lk qexbl jixv

,dlek oiycwena `lde :iqei iax dil xcdnc

dnda" wxtae ,da `nw `pz dcenc llkn

iqei iaxc :xg` oeyl yi (my) "dywnd

dilr bilt `nw `pz la` ,xcdnw diytpc`

xninl `ki` ok m`e .ycwd zligza elit`

.`id dcedi iaxcéëäoiyicwn xn`w

dvexe .i"yx zqxib jk Ð oixinne oixai`

ici lr dndad lka dyecw dhyt m` :xnel

la` .dndad lka oixinn Ð dndad zyecw

`l Ð "dxenz `dz oileg ly df xa`" xn`

i"yx wigc ikd meync d`xpe .melk xn`

:jenqa dlr jixtc meyn ,"oixinne" qexbl

Ð "oixinne" qxb `l i`c .iyicw in mixa`

`l` ?iycw oixa` xn`c `pgky` `kid

epiid oigxk lre ,"oixinn oixa`" xn`wcn

lka dyecw dhyte xa`d yicwdyk

`cg ,"oixinne" qexbl `xidp `le .dndad

iab oizipznac :cere ,mixtqd aexa epi`c Ð

i`c .ipz ,dxenzan ycwd zligza xeng

zligza xneg df oi` Ð "oixinne" qxb

.dil qxb `lc d`xp jkle .dxenzan ycwd

Ð iycw in mixa` :jenqa dlr jixtc `de

"mixa`e oixaer oiyicwn" ipzwc meyn

i` ,eyicwd `l dicegl xa` i`ceae`l

.dndad lka dyecw dhytcèçåùäz`

i` ,dayk eli`c .dxiry oebk Ð z`hgd

zexekaa `zi`ck ,dzpy jez clil xyt`

.(a,hi)àöîåoa eli`c Ð ig rax` oa da

oileg) "dywnd dnda" wxt ,en` zhigya opaxl zxzip dpi` dwc dndaa yng

.(`,cr
ax
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øáà úøñåçî`vnp ,axw `ed xkend zaegl `l` ely epi` xa`d eze` ixdy Ð

`ede ,dnily dler aixwd `l df gweldy

!ezaegl dndad lk aixwdl xcpéøä øîåàá
äééçá äìåò éìòlk aixwdl ilr ixd" Ð

,dyr ok ixde "dpnn dig dndady oixa`d

dig dpi`y xa` `l` yicwd `l xkendc

m`y .dhnle daekx`d on lbx oebk ,epnn

ded Ð ea dielz dnypdy xac yicwn did

iax dcen :xn`ck ,dleka dyecw dhyt

m`y .dtixh dze` dyery xaca dcedi

Ð lhip did m` ,ztxhp epnny xa` yicwd

.dcedi iaxl elit` dleka dyecw dhyt

dnda iziin `de :inlyexi `pixg` `pyil

.dicicl dlek dizil ik dteb yicwnc

oi`y dnda iziin `d gwel i`d ,xnelk

`cd on `fefk" xn`c oebk :ipyne !ely sebd

ef dndan fef dey :xnelk ."dlerl dnda

`dc Ð `vi jkld (fefe) fef dpw ixde ,dlerl

.dnily dler xcp `läãåäé éáø äãåîÐ

.dleka dyecw dhytcäìáð äúåà äùåòù
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ze`daekx`d on dlbx enk ,dtxh d

.dinwl yxtn `nrhe .dcen `l Ð dlrnle

ïåâë).(hyeed e` ald Ðäôøè øîàã ïàîë
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.xzen Ð ea oitzey ycwdeäùåã÷ íåù äéì àúçð àì øåëá éáâ íúä.xa` jdl dyecw `zgp Ð `kd .dxekad on zxhet ieb zetzeyc .l`xyi ly ewlgl elit`e Ð

åùéã÷äì åãéá ïéà.ea zetzey iebl yie li`ed Ðäøåò ùéã÷ädceara edn ,dnda ly Ð?.xerl dil `ygkn dcear la` ,xerl dil yigkn `lc ,jl iraiz `l dfiba
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`l e` ,xaer yicwd `l `dc ,aiigne dxfra oileg cle ied in ,dxfra mipta m`l dhgye .xaer yicw `l `din `zyde ,oiyecw od oziieeda miycw zeclee xn`cøîà ?
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:dxen`d `ziixad ixaca dpc `xnbd,øî øîàly dlbx' xne`d ¨©©
dndad x`ye ,cala lbxd zycwzn 'dler ef.úBìBò éëøöì øënz¦¨¥§¨§¥

dycwed xaky dlbx z` dpew epi` gweld `ld :`xnbd dywn
,dxkenl xyt` i`e dlerlåok m`éúééî÷ àägweld [`ian-] §¨¨©§¥

gafnl,øáà úøqeçî äîäazvxzn .ezaeg ici da `vei `ed ji`e §¥¨§¤¤¥¤
:`xnbd,àáø øîàzxacn `ziixaday ote`øîBàgweldéøä' ¨©¨¨§¥£¥

,'äéiça äìBò éìò,mda dielz dzeigy mixa`d mr dnda xnelk ¨©¨§©¤¨
dndaa `vei `ed ok lre ,dixa` x`y lk mr d`iadl aiigzd `le

.dlbx `ll s` ef
:dleka dyecw dhyt oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

a äãeäé éaø äãBî ,àcñç áøyicwnøáãdndaaLepexqgäNBò ©¦§¨¤©¦§¨§¨¨¤¤
,äôøè dúBà[jxad-] daekx`d on dlbx z` yicwdy oebke ¨§¥¨

,dtxh dndad ziyrp df mewnn lbxd dkzgp m`y ,dlrnle
ici lr dlek dndad zycwzn jka dielz dndad zeigy xg`ny
epi`y xa` da yicwna `l` iqei iax lr wlgp `le .df xa` ycwd

.dtixh dze` dyer
,øîà àáø`l` dleka dyecw dhyty dcen dcedi iax oi` ¨¨¨©

ayicwnøáãdndaaLepexqgäìéáð dúBà äNBòdl mxebe §¨¨¤¤¨§¥¨
epexqg oi`y xa`a la` .dliap z`neha `nhle dznk aygidl
oi`y dcedi iax xaeq ,cala dtixh `l` dliap dze` dyer

.dleka dyecw zhytzn
,øîà úLL áøå`weec dcedi iax dcenayicwnL øáãxqgi m` §©¥¤¨©§¨¨¤

dndadnäúî àéä.cinaxl `ax oiay weligd x`eai jenqae ¦¥¨
.zyy

:`xnbd zl`ey.àáøì àcñç áø ïéa àkéà éàî:`xnbd daiyn ©¦¨¥©¦§¨§¨¨
eäééðéa àkéàm`däiç äôøè.`l e` yceg xyr mipyn xzeiáø ¦¨¥©§§¥¨©¨©

,äiç dðéà äôøè øîàc ïàîk dì øáñ àcñçxa` lk ok lre ¦§¨¨©¨§©§¨©§¥¨¥¨©¨
eyicwd m`e ,ea dielz zeigdy xa`k aygp dtxh dze` dyery

.dndad lka dyecw zhytznåeli`øîàc ïàîk dì øáñ àáø §¨¨¨©¨§©§¨©
äiç äôøèoi` dcedi iax zrcl ok lre ,yceg xyr mipyn xzei §¥¨©¨

.df xa` ici lr dndad lka dyecwd zhytzn
:`xnbd zl`eyàáø ïéa àkéà éàîe.úLL áøì:`xnbd daiyn ©¦¨¥¨¨§©¥¤
eäééðéa àkéàdncxn`,øæòìà éaø øîàc .øæòìà éaøm`äìhéð ¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦§¨

Cøédndad,dlL ììçå`id ixd,äìéáðjxid dlhip m` ,xnelk ¨¥§¨¨¤¨§¥¨
`idyk mb dndad seba llg d`xpy cr ipevigd xyad mr dlek
oiicr `id m` mb ,dliapk z`nhne dznk daeyg `id ixd ,zvaex

.zqkxtn,øæòìà éaøk dì øáñ àáøyicwd m` mby xaq ok lre ¨¨¨©¨§©¦¤§¨¨
ixdy ,dleka dyecw dhyty dcedi iax dcen dlek jxid z`
.ea dielz dnypdy xa`k `id ixde ,dliap dndad ziyrp epexqga

eli`e,øæòìà éaøk dì øáñ àì úLL áøzlehp ezhiyly xg`ne ©¥¤Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨
hye e` al oebk xa`a `weecy xn` ok lr ,dliap dpi` jxi
`le ,dcedi iax dcen qkxtzy `la cin dndad dzn epexqgay

.dndad jxi z` yicwna

:`ziixan el` mi`xen` ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥
,`ziixaaa äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîàyicwnïéàL øáã ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨¤¥

,Ba äéeìz äîLpä,dndad lka dyecw dhyt `lyåmi`xpéøáã ©§¨¨§¨§¦§¥
a éñBé éaøyicwnBa äéeìz äîLpäL øáã.dleka dyecw dhyty ©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨

äãeäé éaøc déìò âéìôc ììkî åàìxn`y dnn gken `l ike - ¨¦§¨§¨¦£¥§©¦§¨
dcedi iaxy ea dielz dnypdy xaca iqei iax ixac mi`xpy iax

.df xaca mb wlegàîìLaoaeniax xn`y dnéaø éøác ïéàøð' ¦§¨¨¦§¦¦§¥©¦
âéìô àäc (âéìôã ììëî) ,'Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa äãeäé§¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨§¨¨¦

éñBé éaø(ã) déìò.df xaca mbàlàxn`y dnéaø éøác ïéàøð' £¥©¦¥¤¨¦§¦¦§¥©¦
éaø(ã) déìò âéìôc ììkî (åàì) ,'Ba äéeìz äîLpäL øáãa éñBé¥§¨¨¤©§¨¨§¨¨¦§¨§¨¦£¥©¦

äãeäé.ea dielz dnypdy xaca mb ewlgpy dfn gken -àzáeéúe §¨§§¨
eäleëcixdy ,lirl e`aedy mi`xen`d lk lr dyw ok m`e - §§

ici lr dzn `idy xa` yicwna dcedi iax dcen mlek zrcl
.dleka dyecw dhyty epexqg

:`xnbd zvxznàì`l` ,iax ixac zernyn `id okéøeqç Ÿ©¥
éðz÷ éëäå àøqçéîyi jke ,mixqg md eli`k eixac z` yxtl yi - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

,mzepyläéeìz äîLpäL øáãa äãeäé éaøì éñBé éaø éøác ïéàøð¦§¦¦§¥©¦¥§©¦§¨§¨¨¤©§¨¨§¨
Ba,dleka dyecw dhytyàlà åéìò ÷ìçð àì äãeäé éaø óàL¤©©¦§¨Ÿ¤§©¨¨¤¨

,Ba äéeìz äîLpäL øáãa ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa§¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨§¨¨¤©§¨¨§¨
.déì éãBî¥¥

:'dleka dyecw dhyt' oica wtq d`ian `xnbd,àáø éòayicwnd ¨¥¨¨
cg` xa`eäî óBòa.`ziixaa iqei iax zhiyl epicxn`y dn m`d §©

meyn ,dndaa `weec `ed dleka dyecw dhyty xa` yicwna
e ,dlek z` zeaxl 'ycew didi' xn`py dnn `ed exewny'äîäa'§¥¨

àðîçø øîàdf aezk zligza xn`p ixde -,'dnda m`e'àäåser ¨©©£¨¨§¨
,àéä äîäa åàì.'eleka dyecw dhyt' oic ea ycgzd `leBà ¨§¥¨¦

,àîìcixdy ,df yecig xn`p dndaa `weec e`løîà 'ïaø÷' ¦§¨¨§¨¨©
àðîçø,'oAxw dPOn Eaixwi xW`' df aezka xn`p -éàäåseréîð ©£¨¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨§©©¦

.àeä ïaø÷:`xnbd dwiqne÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¨§¨¥
.dhytp

:'dleka dyecw dhyt' oica sqep wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨
ixacl,dlek dndaa dyecw dhyty xa` yicwna xaeqd iqei iax

m`øáà Léc÷äcg`åéîãìoaxw eincn `iadle exkenl ick ¦§¦¥¤§¨¨
,gafnlóebä úMeã÷ déì úeçéúc eäîhytzzy oiprl epic dn - ©§¥¥§©©

.dndad lka sebd zyecwéî[m`d-]øîà,df ote`a mb iqei iax ¦¨©
càúçðc ïåék[zcxeiy-]déìdf xa`ldéì àúçð íéîc úMeã÷ ¥¨§¨£¨¥§©¨¦¨£¨¥

dleëì déLc÷à øáà ãçì déLc÷àcîe ,óebä úMeã÷ éîðjezne - ©¦§©©¦§©§§¥§©¥¤©§§¥§¨
.dlek dndad zycwzn cg` xa` ycwzdy,àîìc BàwxBbî ãç ¦§¨©¦

øîà,iqei iaxla`.øîà àì Bbî éøz ¨©§¥¦Ÿ¨©
llk mixne` oi` ,`ax wtq ly ipyd cvd itly ,dzr dxaq `xnbd
:dzywd df itle .'sebd zyecw inp `zgp minc zyecw `zgpc ebin'

déãécî déì èBLôzenvr `ax ixacn df wtq heytl yi `ld - ¦§¥¦¦¥
.xg` mewnaåéîãì øëæ Léc÷ä ,àáø øîàäceincn `iadl - §¨¨©¨¨¦§¦¨¨§¨¨

`ed ixd cala minc zyecwa `l` eyicwd `ly elit` ,dler
óebä úMeã÷ LBã÷.dlerl envra axweoky,epicia dkld ¨§©©

epi` gafnl die`x `id m` ,gafnl minc zyecwa dnda yicwndy
zycwzn dnvr `id `l` ,dinca zxg` `iadle dxkenl leki
minc zyecw dilr zcxeiy jezn oky ,gafnl daixwe sebd zyecwa

.sebd zyecw mb dilr dlg
:`xnbd zvxzndéleëì déLc÷àc íúäice ,minc zyecwa xkf ¨¨§©§§¥§¥

la` ,sebd zyecw eilr legzy ick cg` ebinaàëä`ax wtzqd ¨¨
ote`adéLc÷àc[yicwdy-]øáà ãçelek ycwziy icke ,cala §©§§¥©¥¤

a.'ebin' ipy mixne` oi`y okzie ,'ebin' ipy xnel jixv sebd zyecw
:`xnbd zl`eyéàî:daiyne .df wtq zrxkd `ide÷ézcenrz - ©¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:xa` yicwn oica wtq d`ian `xnbd,àáøî dépéî éòazhiyl ¨¥¦¥¥¨¨

xa` gkn dndad lka dyecw zhytzn oi`y xaeqd dcedi iax
m` ,cg`eäî øáà ãç Léc÷äef dnda xq`izy,äféâax`y oick ¦§¦©¥¤©§¦¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxenz(oey`x meil)

ìL dìâø' øîBàä ìBëé ,ïðaø eðzdndaBædidzdlek àäz 'äìBò ¨©¨¨¨¨¥©§¨¤¨§¥¨
øîBì ãeîìz ,äìBò(h fk `xwie),oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA m`e' ¨©§©§¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨

,'dl,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìkwlgd `weecy rnyne ©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
ycwedyepnîdidiàìå ,'äìdidiìBëé .'äì Blek`l lbxd s` ¦¤©§Ÿ©¨

e zern lr llgzze cala minc zyecwa `l` ycwzz,ïéleçì àöz¥¥§¦
øîBì ãeîìz,'Lã÷ äéäé'edeyicwdy dndadn wlg eze`y ©§©¦§¤Ÿ¤

.oeict el oi`e sebd zyecwa ycwznøënz ,ãöék àäxg` mc`l ¨¥©¦¨¥
,úBìBò éëøöì,ezaegl dpaixwie dlerl gweld dpyicwieäéîãå §¨§¥§¨¤¨

,daL øáà éîcî õeç ïéleç,dlbx z` wx yicwd xkend oky ¦¦§¥¥¤¤¨
.dinc z` llk mlyl gweld lr oi`e ,dxiknd llka dpi` lbxde

.äãeäé éaøå øéàî éaø éøácla`,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø(å) ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§§¦
ìL dìâø' øîBàì ïépîdndadlekL 'äìBò Bæl zycwznäìBò ¦©¦¨¥©§¨¤¨¤¨¨
,gafnd iab lr daixwe,''äì epnî ïzé øLà ìk' øîàpL'epnn'e ¤¤¡©Ÿ£¤¦¥¦¤©

e ,dndadn zvwn wx yicwdy epiidøîBà àeäLkaezkd jynda §¤¥
''Lã÷ äéäé`a,dlek úà úBaøì.dlek dndaa ycwdd hytzny ¦§¤Ÿ¤§©¤¨

:dxen`d `ziixad ixaca dpc `xnbd,øî øîàly dlbx' xne`d ¨©©
dndad x`ye ,cala lbxd zycwzn 'dler ef.úBìBò éëøöì øënz¦¨¥§¨§¥

dycwed xaky dlbx z` dpew epi` gweld `ld :`xnbd dywn
,dxkenl xyt` i`e dlerlåok m`éúééî÷ àägweld [`ian-] §¨¨©§¥

gafnl,øáà úøqeçî äîäazvxzn .ezaeg ici da `vei `ed ji`e §¥¨§¤¤¥¤
:`xnbd,àáø øîàzxacn `ziixaday ote`øîBàgweldéøä' ¨©¨¨§¥£¥

,'äéiça äìBò éìò,mda dielz dzeigy mixa`d mr dnda xnelk ¨©¨§©¤¨
dndaa `vei `ed ok lre ,dixa` x`y lk mr d`iadl aiigzd `le

.dlbx `ll s` ef
:dleka dyecw dhyt oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

a äãeäé éaø äãBî ,àcñç áøyicwnøáãdndaaLepexqgäNBò ©¦§¨¤©¦§¨§¨¨¤¤
,äôøè dúBà[jxad-] daekx`d on dlbx z` yicwdy oebke ¨§¥¨

,dtxh dndad ziyrp df mewnn lbxd dkzgp m`y ,dlrnle
ici lr dlek dndad zycwzn jka dielz dndad zeigy xg`ny
epi`y xa` da yicwna `l` iqei iax lr wlgp `le .df xa` ycwd

.dtixh dze` dyer
,øîà àáø`l` dleka dyecw dhyty dcen dcedi iax oi` ¨¨¨©

ayicwnøáãdndaaLepexqgäìéáð dúBà äNBòdl mxebe §¨¨¤¤¨§¥¨
epexqg oi`y xa`a la` .dliap z`neha `nhle dznk aygidl
oi`y dcedi iax xaeq ,cala dtixh `l` dliap dze` dyer

.dleka dyecw zhytzn
,øîà úLL áøå`weec dcedi iax dcenayicwnL øáãxqgi m` §©¥¤¨©§¨¨¤

dndadnäúî àéä.cinaxl `ax oiay weligd x`eai jenqae ¦¥¨
.zyy

:`xnbd zl`ey.àáøì àcñç áø ïéa àkéà éàî:`xnbd daiyn ©¦¨¥©¦§¨§¨¨
eäééðéa àkéàm`däiç äôøè.`l e` yceg xyr mipyn xzeiáø ¦¨¥©§§¥¨©¨©

,äiç dðéà äôøè øîàc ïàîk dì øáñ àcñçxa` lk ok lre ¦§¨¨©¨§©§¨©§¥¨¥¨©¨
eyicwd m`e ,ea dielz zeigdy xa`k aygp dtxh dze` dyery

.dndad lka dyecw zhytznåeli`øîàc ïàîk dì øáñ àáø §¨¨¨©¨§©§¨©
äiç äôøèoi` dcedi iax zrcl ok lre ,yceg xyr mipyn xzei §¥¨©¨

.df xa` ici lr dndad lka dyecwd zhytzn
:`xnbd zl`eyàáø ïéa àkéà éàîe.úLL áøì:`xnbd daiyn ©¦¨¥¨¨§©¥¤
eäééðéa àkéàdncxn`,øæòìà éaø øîàc .øæòìà éaøm`äìhéð ¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦§¨

Cøédndad,dlL ììçå`id ixd,äìéáðjxid dlhip m` ,xnelk ¨¥§¨¨¤¨§¥¨
`idyk mb dndad seba llg d`xpy cr ipevigd xyad mr dlek
oiicr `id m` mb ,dliapk z`nhne dznk daeyg `id ixd ,zvaex

.zqkxtn,øæòìà éaøk dì øáñ àáøyicwd m` mby xaq ok lre ¨¨¨©¨§©¦¤§¨¨
ixdy ,dleka dyecw dhyty dcedi iax dcen dlek jxid z`
.ea dielz dnypdy xa`k `id ixde ,dliap dndad ziyrp epexqga

eli`e,øæòìà éaøk dì øáñ àì úLL áøzlehp ezhiyly xg`ne ©¥¤Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨
hye e` al oebk xa`a `weecy xn` ok lr ,dliap dpi` jxi
`le ,dcedi iax dcen qkxtzy `la cin dndad dzn epexqgay

.dndad jxi z` yicwna

:`ziixan el` mi`xen` ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥
,`ziixaaa äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîàyicwnïéàL øáã ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¨¨¤¥

,Ba äéeìz äîLpä,dndad lka dyecw dhyt `lyåmi`xpéøáã ©§¨¨§¨§¦§¥
a éñBé éaøyicwnBa äéeìz äîLpäL øáã.dleka dyecw dhyty ©¦¥§¨¨¤©§¨¨§¨

äãeäé éaøc déìò âéìôc ììkî åàìxn`y dnn gken `l ike - ¨¦§¨§¨¦£¥§©¦§¨
dcedi iaxy ea dielz dnypdy xaca iqei iax ixac mi`xpy iax

.df xaca mb wlegàîìLaoaeniax xn`y dnéaø éøác ïéàøð' ¦§¨¨¦§¦¦§¥©¦
âéìô àäc (âéìôã ììëî) ,'Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa äãeäé§¨§¨¨¤¥©§¨¨§¨§¨¨¦

éñBé éaø(ã) déìò.df xaca mbàlàxn`y dnéaø éøác ïéàøð' £¥©¦¥¤¨¦§¦¦§¥©¦
éaø(ã) déìò âéìôc ììkî (åàì) ,'Ba äéeìz äîLpäL øáãa éñBé¥§¨¨¤©§¨¨§¨¨¦§¨§¨¦£¥©¦

äãeäé.ea dielz dnypdy xaca mb ewlgpy dfn gken -àzáeéúe §¨§§¨
eäleëcixdy ,lirl e`aedy mi`xen`d lk lr dyw ok m`e - §§

ici lr dzn `idy xa` yicwna dcedi iax dcen mlek zrcl
.dleka dyecw dhyty epexqg

:`xnbd zvxznàì`l` ,iax ixac zernyn `id okéøeqç Ÿ©¥
éðz÷ éëäå àøqçéîyi jke ,mixqg md eli`k eixac z` yxtl yi - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

,mzepyläéeìz äîLpäL øáãa äãeäé éaøì éñBé éaø éøác ïéàøð¦§¦¦§¥©¦¥§©¦§¨§¨¨¤©§¨¨§¨
Ba,dleka dyecw dhytyàlà åéìò ÷ìçð àì äãeäé éaø óàL¤©©¦§¨Ÿ¤§©¨¨¤¨

,Ba äéeìz äîLpäL øáãa ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øáãa§¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨§¨¨¤©§¨¨§¨
.déì éãBî¥¥

:'dleka dyecw dhyt' oica wtq d`ian `xnbd,àáø éòayicwnd ¨¥¨¨
cg` xa`eäî óBòa.`ziixaa iqei iax zhiyl epicxn`y dn m`d §©

meyn ,dndaa `weec `ed dleka dyecw dhyty xa` yicwna
e ,dlek z` zeaxl 'ycew didi' xn`py dnn `ed exewny'äîäa'§¥¨

àðîçø øîàdf aezk zligza xn`p ixde -,'dnda m`e'àäåser ¨©©£¨¨§¨
,àéä äîäa åàì.'eleka dyecw dhyt' oic ea ycgzd `leBà ¨§¥¨¦

,àîìcixdy ,df yecig xn`p dndaa `weec e`løîà 'ïaø÷' ¦§¨¨§¨¨©
àðîçø,'oAxw dPOn Eaixwi xW`' df aezka xn`p -éàäåseréîð ©£¨¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨§©©¦

.àeä ïaø÷:`xnbd dwiqne÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¨§¨¥
.dhytp

:'dleka dyecw dhyt' oica sqep wtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨
ixacl,dlek dndaa dyecw dhyty xa` yicwna xaeqd iqei iax

m`øáà Léc÷äcg`åéîãìoaxw eincn `iadle exkenl ick ¦§¦¥¤§¨¨
,gafnlóebä úMeã÷ déì úeçéúc eäîhytzzy oiprl epic dn - ©§¥¥§©©

.dndad lka sebd zyecwéî[m`d-]øîà,df ote`a mb iqei iax ¦¨©
càúçðc ïåék[zcxeiy-]déìdf xa`ldéì àúçð íéîc úMeã÷ ¥¨§¨£¨¥§©¨¦¨£¨¥

dleëì déLc÷à øáà ãçì déLc÷àcîe ,óebä úMeã÷ éîðjezne - ©¦§©©¦§©§§¥§©¥¤©§§¥§¨
.dlek dndad zycwzn cg` xa` ycwzdy,àîìc BàwxBbî ãç ¦§¨©¦

øîà,iqei iaxla`.øîà àì Bbî éøz ¨©§¥¦Ÿ¨©
llk mixne` oi` ,`ax wtq ly ipyd cvd itly ,dzr dxaq `xnbd
:dzywd df itle .'sebd zyecw inp `zgp minc zyecw `zgpc ebin'

déãécî déì èBLôzenvr `ax ixacn df wtq heytl yi `ld - ¦§¥¦¦¥
.xg` mewnaåéîãì øëæ Léc÷ä ,àáø øîàäceincn `iadl - §¨¨©¨¨¦§¦¨¨§¨¨

`ed ixd cala minc zyecwa `l` eyicwd `ly elit` ,dler
óebä úMeã÷ LBã÷.dlerl envra axweoky,epicia dkld ¨§©©

epi` gafnl die`x `id m` ,gafnl minc zyecwa dnda yicwndy
zycwzn dnvr `id `l` ,dinca zxg` `iadle dxkenl leki
minc zyecw dilr zcxeiy jezn oky ,gafnl daixwe sebd zyecwa

.sebd zyecw mb dilr dlg
:`xnbd zvxzndéleëì déLc÷àc íúäice ,minc zyecwa xkf ¨¨§©§§¥§¥

la` ,sebd zyecw eilr legzy ick cg` ebinaàëä`ax wtzqd ¨¨
ote`adéLc÷àc[yicwdy-]øáà ãçelek ycwziy icke ,cala §©§§¥©¥¤

a.'ebin' ipy mixne` oi`y okzie ,'ebin' ipy xnel jixv sebd zyecw
:`xnbd zl`eyéàî:daiyne .df wtq zrxkd `ide÷ézcenrz - ©¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:xa` yicwn oica wtq d`ian `xnbd,àáøî dépéî éòazhiyl ¨¥¦¥¥¨¨

xa` gkn dndad lka dyecw zhytzn oi`y xaeqd dcedi iax
m` ,cg`eäî øáà ãç Léc÷äef dnda xq`izy,äféâax`y oick ¦§¦©¥¤©§¦¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dxenz(ipy meil)

déì øîàdnn `ed dxfra oileg zhigy xeqi` xewn `ld ,sqei ax ¨©¥
xn`py(`k ai mixac)mEUl Lidl` 'd xgai xW` mFwOd LOn wgxi iM' ,¦¦§©¦§©¨£¤¦§©¡Ÿ¤¨

zE` lkA LixrWA Ylk`e ,'ebe Lp`SnE LxwAn Ygafe ,mW FnW§¨§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§§¨©§¨¦§¨¤§Ÿ©©
ne .'LWtp`le ,oileg zenda gaef dz` mewn wegixa `weecy o`k ©§¤

oaxw znda irnay oileg xaer la` .dxfrd jezadéa àðéø÷ éî- ¦¨¥¨¥
eilr `exwl ozip ike'zçáæå íB÷nä Enî ÷çøé ék'xeqi`a xn`py ¦¦§©¦§©¨§¨©§¨

,df`ldab` `id ezhigy ixdy ,dxfrl uegn ehgeyl xyt` i`
llka epi` ok lre ,dxfra wx zxzene oaxw `idy en` zhigy

.xen`d xeqi`d
:oileg znda irna yecw xaer oica wtq d`ian `xnbddépéî éòä¥¦¥

[epnn l`y-],óñBé áøî ééaày dndadãìåe ïéleç àéä[dxaer-] ©©¥¥©¥¦¦§¨¨
õeça dèçLe ,íéîìL,[dxfrl uegn-]eäî.epicdéìò áéiçî éî §¨¦§¨¨©©¦¦©©£¥

zxk hgeydíeMîaeig,õeç éèeçLoaxw zyecw xaera yi ixdy ¦§¥
,uega ehgeyl xeq`eàì Bà.zxk aiigzndéì øîà`ld ,sqei ax Ÿ¨©¥

uega miycw zhigy xeqi`a xn`p(d fi `xwie)ipA E`iai xW` ornl'§©©£¤¨¦§¥
la` .'ebe 'crFn ld` gzR l` 'dl m`iade 'ebe mdigaf z` l`xUi¦§¨¥¤¦§¥¤¤¡¦ª©¤¤©Ÿ¤¥

oileg znda irna `vnpd yecw xaerdéa àðéø÷ éîozip ike - ¦¨¥¨¥
eilr `exwl''äì íeàéáäå'`ly onf lk `ld ,df xeqi`a xn`py ¤¡¦©

lre ,gafnl eaixwdle cren lde` gzt l` e`iadl ie`x epi` clep
.xeqi`d llka epi` ok

:zxg` oeyla ef daeyz d`ian `xnbddéì øîà ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨©¥
y oaxwa `weec ,sqei axéeàøe`iadlãòBî ìäà çúôìeaixwdle ¨§¤©Ÿ¤¥

myåéìò ïéáéiç[ezhigy lr-],õeçaie`x epi`y df xaer la` ©¨¦¨¨©
.uega ezhigy lr miaiig oi` gafnd lr daxwdl

äðùî
seqa `aend oicl mpeinc ab` mipic dnk d`ian epiptly dpynd
aexa axrzdy xeqi` xac dxezd on :dxenz oipra wqery dpynd
`ly mixac dnka minkg exfb j` ,exeqi` rwtpe lhazn xzid
zlhazn dpi`y dnexz `id el` mixacn cg` .libx aexa elhazi
zaexrz lke .dcbpk miwlg d`n oilega yi ok m` `l` ,oileg aexa

e .'rnecn' diexw oilege dnexz ly dxeq`ònãî òneãîä ïéà¥©§¨§©¥©
,mixg` zexitïBaLç éôì àlàoebke .ea zaxernd dnexzd ¤¨§¦¤§

dxq`pe oileg ly oi`q ylye mixyra dnexz d`q daxrzdy
zxg` d`q dltp ef zaexrz jezne ,renic meyn dlek zaexrzd
,dnexz dlek eli`k ef d`q mipc oi` ,oileg zexit mr daxrzde
bel wx eli`k df ixde ,zaexrzay dnexzd wlg xeriy itk wx `l`
x`ye ,dnexz `id dpnn [d`q ly drax`e mixyrn cg` `edy]
eidiy jixv oi` jkitl .oileg md day mibeld zylye mixyr

itamda eidiy ic `l` ,ef d`q lhal ick oi`q d`n oilegd zex
zaexrzay mibeld zylye mixyr sexivae ,mibel draye miray
.dnexzd bel z` milhand oileg ly mibel d`n o`k yi dpey`xd
ea yiy elit` unegnd xaca lha epi` ungnd xacy epicia dkld
oileg ly dqirl dnexz ly xe`y ltpy oebke .aexa lehia xeriy
oilegd cbpk d`nn cg`n zegt `ed xe`yd m` elit`y ,dvnige

.dxeq` dqirde mda lha epi`åmle`àlà õnçî õneçîä ïéà §¥©§¨§©¥¤¨
,ïBaLç éôì,dnexz ly xe`ya dvngzdy dqirn wlg ltp m`y §¦¤§

eli`k zaygp dpey`xd oi` ,dze` dvnige zxg` oileg zqir jezl
dpi` ok lre ,da yiy dnexzd oeayg itl wx `l` dnexz dlek
axernd dnexzd wlga yi ok m` `l` dipyd dqird z` zxqe`

.ecal ungl ick da
ilka ea`yp m` la` ,ilka epzip `ly min `l` dewnl mixyk oi`

.dze` milqet md ixd dewna epzip jk xg`eïéáeàL íénä ïéàå§¥©©¦§¦
.ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà ïéìñBt.`xnbd ixaca df oic x`eaie §¦¤©¦§¤¤¨§¦¤§

eilr mifn exdhl icke ,mini dray `nh zn z`neha `nhpy mc`
ozipy min mdy ,z`hg inn ez`nehl iriayd meiae iyilyd meia

.dnec` dxt xt` mkezlúàhç éî [ïéNòp] (ïéùåò) úàhç éî ïéàå§¥¥©¨©£¦¥©¨
íò àlà[zrya-]øôà ïzîm` jkitl .okn xg`l `le ilka dxtd ¤¨¦©©¥¤

,miycwzn mpi` mind eilr epzip jk xg`e ilka xt`d ozip mcew
.mind my eid `l oiicr ilka xt`d zpizp zrya ixdy

`ny ,enr cgi dyxgpe xaw da yiy dcy lr d`neh minkg exfb
envrn mvr dyixgnd dxxbdcy xtre .dkeza xg` mewnl znd z

ef dcye .`ynae rbna `nhn xawd iccv lkn dn` d`n cr ef
.'qxtd zia' diexwåmle`[äNBò] (ïéùåò) ñøtä úéa ïéàdcy §¥¥©§¨¤

l enr yxgpy zxg`,ñøtä úéadxxb `ny miyyeg oi`e ¥©§¨
.dipyd dcyl oey`xd qxtd zian zndn mvr dyixgnd

ïéàåmiyixtnäîeøzl zexitdnøçàmdn dyxted xaky §¥§¨©©
.äîeøzoldl x`eaie(.bi).eprinydl dpynd d`ay yecigd edn §¨

ïéàåzndaäøeîz äNBò äøeîz,zxg`ãìeä àìåmiycw ly §¥§¨¨§¨§Ÿ©¨¨
,äøeîz äNBò.gafn zyecw mda yiy elit`e,øîBà äãeäé éaø ¤§¨©¦§¨¥

ãìeämiycw lyBì eøîà .äøeîz äNBòd wx ,minkgLc÷ä ©¨¨¤§¨¨§¤§¥
envraycwedyãìeä ïéàå ,äøeîz äNBòycwd ly.äøeîz äNBò ¤§¨§¥©¨¨¤§¨

àøîâ
zl`ey .oeayg itl `l` rncn rnecnd oi` :epzpyna epipy

:`xnbdïàîdàpz:`xnbd daiyn .ok xaeqdøa àéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà àaàepzpyn `pzxaeqøæòéìà éaøk àìc`l` ©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¡¦¤¤

.minkgkïðúczenexz zkqna(e"n d"t),äìôpL äîeøz ìL äàñ ¦§©§¨¤§¨¤¨§¨
eòîãðå ïéleç äànî úBçôì,dnexz zaexrz zngn exq`pe - §¨¦¥¨¦§¦§§

òneãîä ïî ìôðå[zaexrzd-]øçà íB÷îìoileg zexitl-] §¨©¦©§¨§¨©¥
,enr axrzpe [mixg`,øîBà øæòéìà éaødf rnecnk ònãîeli` ©¦¡¦¤¤¥§©¥©§

`ed elek,éàcå äîeøzmeynøîBà éðàLdyäìôpL äàñ §¨©©¤£¦¥§¨¤¨§¨
oilegd jezl dligzaàéäefäúìòLxg`d mewnl dltpe,oi` m`e ¦¤¨§¨

.mixq`p mlek ef d`q lhal ick oi`q d`n miipyd zexitaíéîëçå©£¨¦
,íéøîBàmixg` oileg jezl dpey`xd zaexrzdn dltpy ef d`q §¦

úònãî dðéàmze`,daL ïBaLç éôì àlàdpecip dlek oi`e ¥¨§©©©¤¨§¦¤§¤¨
qgi eze`a oilege dnexzn zaxern `idy milez ep` `l` ,dnexzk

.lirl x`eank ,dlek zaexrza epyiy
:epzpyna epipy'åë õnçî õneçîä ïéàå.oeayg itl `l`éaø øîà §¥©§¨§©¥¨©©¦

ïéúéðúî ,ïðçBé éaø øîà àaàdiepyk àìczhiyïðúc .øæòéìà éaø ©¨¨©©¦¨¨©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤¦§©
dlxr zkqna(`"in a"t),e ïéleç ìL øBàNxe`yeìôpL äîeøz ìL §¤¦¤§¨¤¨§
äqéòä CBúì,oileg lya àìåxe`yäæyi ecalàìå õéîçäì éãk §¨¦¨§Ÿ¦¤§¥§©§¦§Ÿ

äæayi ecaleôøèöðå ,õéîçäì éãkmdipyøæòéìà éaø ,eönéçå ¨¤§¥§©§¦§¦§¨§§¦§©¦¡¦¤¤
.àa éðà ïBøçà øçà ,øîBàxe`ye dnexz xe`y dqira ozp m`y ¥©©©££¦¨

`id ixd dvngzdy mcew dnexzd xe`y z` dpnn wliqe oileg
,dnexzd xe`y z` jk xg`e oilegd z` mcew ozp m` la` .zxzen
,dnexzd xe`y z` wliq `l j` seqal oilegd z` ozp m` elit` e`

.dxeq` `id ixdìôpL ïéa ,íéøîBà íéîëçåd xe`yøeqéà ©£¨¦§¦¥¤¨©¦
[dnexzd-]ìôpL ïéáe ,äléçzëìd xe`yïéà íìBòì ,óBqa øeqéà §©§¦¨¥¤¨©¦©§¨¥

mci lr unegnda àäiL ãò øeñàBecal xeqi`d xe`yaéãk ¨©¤§¥§¥
.õéîçäìici lr dvngzdy oileg zqira epzpyna epipyydn ok m` §©§¦

oi` m`y ,dzvnige zxg` oileg zqirl dpnn ltpe dnexz xe`y
zqir sexiv `la ecal ungl ick da axernd dnexzd xe`ya
la` .minkg zhiyl `l` epi` ,zxq`p dipyd dqird oi` oilegd
cgi oilegde dnexzd ici lr dyrp uenigdy s` ,xfril` iax zhiyl

.mze` zxqe` `l` oilegd aexa dliha dnexzd oi`
:epzpyna epipyäå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL íénä ïéàåitl `l` §¥©©¦§¦§¦¤©¦§¤

:`xnbd zyxtn .oeaygïàîdàpz,ok xaeqdøa àéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà àaàzhiya epzpynàéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ©¨¨©©¦¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

min `le ,dewnl mixyk minyb in wxy ,epicia dkld oky .diepy
dewna el` min epzip m`e .dewna epzip jk xg`e ilka ea`ypy
.dze` milqet md ixd ,minyb in ly d`q mirax` da yiy iptl
mpi` miae`y min eay ote` epyi awri oa xfril` iax zrcl j`

) .dewnd z` milqet,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,[àéðúc] (ïðúã§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íéîLâ éî äàñ úçàå íéøNò Ba LiL äå÷îmirax`n aex ody] ¦§¤¤¥¤§¦§©©§¨¥§¨¦

,[dewn xeriy ly d`qe a`eyàlîî`iane ilkaóúkalr-] §©¥©¨¥
[etizkäàñ äøNò òLz.min,dewnl ilkdn mze` dxri `l j` §©¤§¥§¨

,dewnl cr wgexn mewnn uixg dyer `l` ,md miae`y min ixdy
,uixgd jezl mind z` jteyee`ed df ote`aï÷úBt[mglwn-] §¨

ìd jez,äå÷n §¦§¤
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קיט oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

úçáæå íå÷îä êîî ÷çøé éë äéá àðéø÷ éîhegyl xeq`c ol `wtp mzdnc Ð

,mewn aexiwa gaef dz` i`e ,gaef dz` mewn wegixa :opiyxcc ,dxfra oileg

ikd dia `pixw in `kde .(a,fp) oiyecwc ipy wxta ,dxfra?hegyl leki epi` `d

!`id minly ixdy ,dxfra `l` ef dndaíéîìù äãìåå ïéìåç àéäo`nc `ail`e Ð

dhgye ,oixaerd lr dlg dyecw xn`c

ihegy meyn xaer` zxk aiig in ,uega m`l̈¥

ueg'äì íåàéáäå äéá àðéø÷ éî ?`lc Ð

oiie`xc oze`a `l` ueg ihegy meyn aiign

.oaxwl `zyd ifg `l xaer i`de ,oaxwl

'äì íåàéáäå.aizk ueg ihegy iab Ð

äðùîïåáùç éôì àìà òîãî òîåãîä ïéà
.`xnba yxtn Ðàìà õîçî õîåçîä ïéàå

ïåáùç éôìdvngzpy oileg ly dqir Ð

m`e .dxeq` dlek ixd Ð dnexz ly xe`ya

ly zxg` dqir jezl dqir dze`n ltp

itl `l` dzxqe` dpi` Ð dzvnige oileg

,xnelk .da axerny dnexz xe`y oeayg

xeriy dpey`xd on dpexg` dqira ltp m`

dnexz ly xe`yn ea `diy jk lk lecb

Ð dpexg`d z` ungl ick epnn dvngzpy

ltpy dn lkd oia m`e .dpexg`d s` dxeq`

ick `l` ea oi` dpexg`d jezl dpey`xd on

`ly ,dpexg`d zxzen Ð dpexg` ungl

.ungl ick dnexzd on da ltpíéáåàù íéî
.`xnba yxtn Ðin ziyrp z`hg in oi`e

xt`d ozn mr `l` z`hgozepy drya Ð

ediy opira jkld .z`hg in oiyrp xt`d z`

ozp la` .xt` jk xg`e ,ilka dligz min

mr `dc ,leqt Ð min jk xg`e dligz xt`

,min my ied `l z`hg in zeyrl xt` ozn

.z`hg in icar `l ezeñøôä úéá ïéàå
ñøôä úéá äùåò,xaw da yxgpy dcy Ð

qxtd zia yxge xfg m` ,dqext xac :oeyl

x`yl opiwfgn `l Ð eizeaiaqy zecye

dyixgndy `nlic ,qxtd ziak zecy

xawc .dizeaiaqy zecyl zenvrd dkiled

,xeriy itk `l` qxtd zia ciar `l cg`

.`xnba yxtncäîåøú øçà äîåøú ïéàåÐ

.dnexz dipyd oi` Ð mxze xfge mxz m`y

àøîâàðú ïàîrncn rnecnd oi`c Ð

.oeayg itl `l`éàãå äîåøúë úòîãîÐ

,xg` mewnl renicd on d`q dltp m`y

olek Ð ef d`q cal oi`q d`n my oi`e

.oixeq`äìôðù äàñ øîåà éðàùjezl Ð

dltpe dxfge ,dzlry d`q `id renicd

.mixg`d jezläáù ïåáùç éôì àìàÐ

la` .oilegd on oixeriy d`n opira renic ly ef d`qa dnexz yiy dn itl

mixyr jezl dnexz ly d`q dligz dltp m` ,oebk .opira `l Ð oi`q d`n

cg` ied Ð my yiy d`qe d`q lk eiykre ,erncp Ð oileg ly oi`q rax`e

dltpe dxfg m` .d`qe d`q lka dnexz bel epiide ,dnexz eay rax`e mixyrn

mixg` oibel draye miray my yi m` ,mixg` oileg jezl renic eze`n d`q

bel z` oilhane ,ef d`qay oileg oibel rax`e mixyr mr oitxhvn Ð oileg ly

.dnexzdøæòéìà éáøë àìã 'åë õîçî õîåçîä ïéàåira `l xfril` iaxc Ð

l` ,ungl ick xeqi`d on my `diy.xeqi`l oitxhvn xzidde xeqi`d `àá éðà ïåøçà øçàoizipzne .dxeq` Ð seqa xeqi`d ltp m`e .uenigd z` mxeb `edy Ð

dfe df :dil `xiaqc .xfril` iax dil xq`w ikd elit` Ð did oileg uenigd aexy `vnpe ,uenig ick `l` dpexg`d jezl dpey`x dqirn ltp `lc ab lr s`

oia devnige gipd `l` ,xeqi`d z` wliqe mcw `l m` ,xzidd jk xg`e dligz xeqi`d ltp inp i`c .`wec e`l Ð xfril` iax xn`wc "oexg` xg`"e .xeq` mxeb

epy `l :(`,fk) "dry lk" wxta migqta iia` dl ipy ikde .`zkec lka oke ,(`,f) zexekac `nw wxta xfril` iaxl dil zi` xeq` mxeb dfe dfc ,dxeq` Ð mdipy

xfril` iaxl dil `xiaqc `id `zrnyc `pwqn seq seq ,`zlin `da mzd dl opikxtc ab lr s`e .xeq` Ð wliqe mcw `l la` ,xeqi`d z` wliqe mcwy `l`

.xeq` mxeb dfe dfcíéîùâ éî.cala afl `l` miig min opira `lc ,dliahl mixyk Ðóúëá àìîî.d`q xyr dryz oiae`y min Ðäå÷îì ï÷úåôå`ly Ð

jxc mind eglwie ,`nebd jezl ilcd on dxrie ,wegxnl `nebe uixg dyri la` .`peeb i`d ika dewnl liqtin oibel dylya elit`c ,dewnd jezl ilcd on dxri

.dkynd epiide ,dewnd jezl uixgd
ïäå

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

ïéàcne xfeg rnecndly d`q oebk ,`xnba yxtnck Ð oeayg itl `l` rn

mewnl rnecnd on ltpe ,erncpe oileg ly d`nn zegtl dltpy dnexz

dipya yi m`e .day dnexz oeayg itl `l` dipyd zrncn dpi`c Ð xg`

oi`c ab lr s` ,dliha Ð da ltpy dnexzd on xeriy lhal ick xeriy

ltpy dnexzd xeriy lhal ick dpey`xa

iax ixack `le ,`xnbc minkgk epiide .da

oicd `ede .dnexzk rncn xn`c xfril`

yi m` elit` `ied xfril` iaxc `zlnc

oeik ,da ltpy dn lhal ick d`n (dipya)

,dipya ltpy mcew odn zg` dzlr `lc

.hayd lfb iptn zelrdl jixve

ïéàåoeayg itl `l` ungne xfeg unegnd

oileg ly dqir :i"yx yxit Ð

dlek Ð dnexz ly xe`ya dvngzpy

dqir jezl dqir dze`n ltp m`e ,dxeq`

dzxqe` dpi` Ð dzvnge oileg ly zxg`

axerny dnexzd xe`y oeayg itl `l`

on dpexg` dqira ltp m`y ,xnelk .da

ea `diy jk lk lecb xeriy dpey`xd

ick epnn dvngzpy dnexz ly xe`yn

.dpexg`d s` dxeq` Ð dpexg`d ungl

jezl dpey`xd on ltpy dn ,lkd oia m`e

Ð dpexg`d ungl ick `l` ea oi` ,dpexg`d

dnexzd on ltp `ly oeik ,dpexg`d zxzen

,d`xp `le .i"yx oeyl o`k cr ,ungl ick

iaxk [`lc] dlr `xnba xn` ik ok m`c

dnexz lye oileg ly xe`y opzc xfril`

xfril` iaxk `lc iiez`l jixv dnl .'ek

dpyn `iddn `l` ?[xe`yc oizipznn]

xity igeke`l ivn dpinc ,rnecn iab `iady

oebk :yxtl d`xp okl !xfril` iaxk `lc

oileg ly xe`y zifke dnexz ly xe`y zifk

oileg ly dqir jezl eltpe ,oira mdipy

Ð ungl ick dcal cg` lka oi`e ,evnige

ungl ick ,"oeayg itl" epiide .dxeq` dpi`c

`idd ik ynn edfe .dcal dnexz ly xe`ya

"mixne` minkge" `xnba dlr iziinc dpyn

.xeq` mxeb dfe df xaqc ,'ekïéàåmind

oeayg itl `l` dewnd z` oilqet oiae`y

Ð 'ek opzc `id awri oa xfril` iax ['eke]

epiide .dkyndae diiaxa zxdhn dai`ydy

m` `l` oilqet oiae`yd oi`y ,"oeayg itl"

d`q mixyr epiidc ,mixykdk oda yi ok

la` .mixykd on d`q mixyre oiae`yd on

dryz m` ik oiae`yd on jiynd `l m`

.xyk Ð mixykd cg`e mixyr jezl xyr

oeayg cbpk milk dylya ltpy :xnelk ,milkd oeayg itl `tt ax xn` `l`

opax oiax iz` ikc `de .ibilt `lewl opax df itle .`id ipeg oa sqeie ,oibeld

,ibilt `xnegl opaxe ,`id xfril` iax `nizc ixiin ikda e`l oizipzne `id

,cenlzd zhiy df oi`c :lipeln l`eny epiax axd dywde .i"yx yxit ok

ixacle ,`xnegl opaxe `lewl xfril` iax `a` xa `iig iax ixacl `xwirnc

!epivn `l dfk dketd i`xen` zxaq ,`lewl opaxe `xnegl xfril` iax `piax
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`oifgeקכ mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

ïéøåäè ïäå.ea leahl xyk ,xnelk Ðäëùîäå äééáøá úøäèîinn aexdyk Ð

Ð uixg jxc ekezl dai`y ly herin jiynde ,ekezl onvrn eltpy minyb (ly)

dewnd z` oilqet oiae`yd oi`c ,oizipznc "oeayg itl" epiide .dai`yd zxdhn

.oi`q mixyr my eid ok m` `l` dkynd jxc'åë ïðáøã ììëî,xnelk Ð

`id awri oa xfril` iax oizipzn zxn`wcn

`lewc `pyilac ,`lewl oizipzne ,opax `le

`l` oilqet oiae`yd oi`" ipzwc ,dl hiwp

.ibilt `xnegl opaxc llkn ,"oeayg itl

äáåàù øîàå ïéáø àúà éëã àä àìà
äøùë äìåë äåëéùîäùlk elit`y Ð

,xyk Ð dkynd jxc oiae`y minn dewnd

.opax `le xfril` iax `láø øîà àìà
àôô`z` ikc `de .ibilt `lewl opax Ð

,ixiinw ikda e`l oizipzne ,`id opax Ð oiax

`xnegl opaxe ,`id xfril` iax :`nizc

.ibiltíéìë ïåáùç éôì àìàipeg oa sqeie Ð

.`idåìôðùdewnd jezl ilkd on dewnl Ð

.dkyndaíéìë äùìùá åà íéðùáltpy Ð

e` drax`n la` .leqt Ð ilk lkn mly bel

Ð cg`k ltep mly bel oi`c ,milk dyng

ikd inp oizipznc "oeayg itl"e .edelqt `l

.xn`wøôà ïúî ìò àìàozn zrya Ð

min opira ,`nl` .z`hg in eyrp xt`

.z`hg in eed `l Ð seqa min i`c ,`yixa

,z`hg in eyrp `l xt` ozn zrya `dc

.(min my eid `lcïåòîù éáøë àìãÐ

.xyk minl xt` micwd oerny iaxlcàéðúã
minl rwxway xtr micwd :dheq iab Ð

.'ek leqt Ð ilkaéáøã äéîòè éàî ïðéøîàå
áéúëã ïåòîù`nhl egwle" z`hg in iab Ð

.'ek `ipze ,"xtrnïàë øîàðz`hg ina Ð

Ð dheqa dn ."xtr" dheqa xn`pe ,"xtr"

one" (d xacna) aizkck ,mind lr xtr

lr xtr Ð o`k s` ,'ebe "didi xy` xtrd

.dligzkl dzeevn xykd `id efe ,min iab

'åë ïàë äîåin iab `kde .yxtnck Ð

olpn z`hg?oerny iaxl dil `xiaq `nl`

.xyk Ð minl xtr micwd z`hg inc

éìë ìà íééç íéî áéúëåmindc :rnync Ð

l`"c .xtrd l` `le ,ilk l` oipezp eidi

.leqt Ð `yixa xtr :rnyn "ilkåéìò
ïáøòìm`c `xninl e`l "eilr ozpe" Ð

,xdfdl `xninl `l` ,xyk Ð xtr micwd

erav`a maxri minl xtrd oziy xg`ly

.eilr eizgzy mind xifgie ,dtià÷åã àø÷ã àùéø àîéàå,minl mcew xt`c Ð

m`lni `ly ,ilka ezeig `dzy Ð `z` ikdl "ilk l`"e ,"min eilr ozpe" aizkck

.ekezl mind gwie oiirnd jezl ozi df la` ,df ilkl mxrie xg` ilkaäî éðùîå
íå÷î ìëá åðéöîiede ,ecal mind z` xiyknd `edy dlrnl xtr ,dheqa oebk Ð

.'ebe "xtrd one" aizkck ,mind micwdl devnc ecen `nlr ilekc .dlrnlïàë óà
äìòîì øéùëî`yxcl Ð `yixe ,ditebl Ð `xwc ditiq jgxk lra jkld Ð

.oaxrlñøôä úéá äùåò ñøôä úéá øîåà øæòéìà éáøaiaqy zecyd rax` lk Ð

.o`nhn qxtd zia xtrc ,eyxgp m` ,od qxtd zia Ð
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minyb in dewna oi`e dlek dkiyndy dai`y opaxlc xninl epivn ikid :cere

oilren) :xn`c (`,bi) ziprzc `nw wxtn `iyw ok m` ?xyk `diy mixg`

oia ,uegxl xeq` Ð zelia` meyn `edy lk :dlr `xnba opixn`e ,(ze`vgxna

`nil cr .xzen opeva ,xeq` oinga Ð beprz meyn `edy lke .opeva oia oinga

okxck oilaeh zeliah iaiig lk :dil riiqn

Ð oinga i`e .mixetkd meiae a`a dryza

.edpip oiae`y `d ?oinga `ki` in dliah

diiaxa zxdhn dai`yc i"yx ixack i`e

dliah epivn ok m` Ð minyb in mey `la

`iddn dyw cere .okiyndy oebk ,oinga

ipy :(g dpyn e wxt) ze`eewn zkqna opzc

oeilra ,oezgz cg`e oeilr cg` ,ze`eewn

d`q mirax` da oi` oezgzae d`q mirax`

ecxiy cr oeilrl ozepe szka `lnn Ð

zxdhn dai`y i`e .d`q mirax` oezgzl

il dnl Ð mixg` min `la dkynd ici lr

ied okiynde rwxwa ozp elit` ?oeilra ozep

zkqnc iriax wxt opzc :cere !xedh

oiae`y mine minyb in :(c dpyn) ze`eewn

zelrn lre dwerae xvga eaxrzpy

aex m`e ,xyk Ð xykd on aex m` ,dxrnd

.[leqt Ð dvgnl dvgn] .leqt Ð leqtd on

eribi `ly cr eaxrzpy onfa Ð izni`

elit` ?eaxrzp il dnl `zyde .'ek dewnl

!dkynd ici lr oixyk ocal oiae`y min

:eizeaxn laiwy l`eny epiax axd glye

,epiid Ð dxedh dlek dekiyndy dai`y

minyb in [jk xg`] dewna e`eaiyk

dn lk `vxzin `zyde .d`q mirax`

iaxk oiaxc `zlin jd ied xitye ,epiywdy

d`q mirax` sexiv oiprlc .awri oa xfril`

oeyl jezn rnyn oke .xykd aex opira

cg` dewn :aezky i`g` axc zezl`y

.leqt Ð oiae`y min oibel dyly ea ltpy

ilf`e `aifxn ab` i`xa` edpikyn` i`e

iax xn` oiax `z` ikc .ilqt `l Ð dewnl

,dxedh Ð dlek dekiyndy dai`y :opgei

:`ipzc .d`q mirax`l itxhvn itexhvi`e

rnyn `nl` .'ek xne` awri oa xfril` iax

ilin ixz ipd inwezin xityc dil zi`c

,oiaxc `zline awri oa xfril` iaxc `zlin

aiyd wgvi epiaxe .iccd` irbp `l `nl`

iyextl oizrnyc `ibeq `nwezin xityc :el

aex ira awri oa xfril` iaxlc dil rnync

minyb in d`q mirax` jk xg` ecxi m` elit` ,oiae`y oaex m` la` ,minyb in

oa xfril` iaxk `l `nwezin `l oiaxc `zlinc ,jixt ikd meyne .xykzn `l Ð

dnkac .icin dyw `l dywdy dn lkc :wgvi epiax xne` edin .opaxk `le awri

n cenlza zenewnxg`e ,xingdl `pz cgc `zlin yxtn did `xwirnc ,ok epiv

,ycgd s` xne` xfril` iax (iac) (`,fl) oiyecwc `nw wxta .lwdl eyxtn jk

ziprzc `idde .bilt `xnegl e` bilt `lewl xfril` iax i` cenlza dil irainc

dxyr ryz jiyndy oebk oinga xity epivnc ,iywiz inp jinrhlc ,icin dyw `l

lfxa ly zeiyyr ici lr :inp i` .minyb in d`q cg`e mixyr jezl oing d`q

meia lecb odkc dliah iab (a,`l) `nei zkqna opixn`ck ,dewnl epzpe engedy

`z`c ,d`q mirax` oezgza ecxiy cr oeilrl ozepc `iddn xnel yi cere .awri oa xfril` iaxk edpinewe`l xyt` ze`eewn zkqnc iz`ady zeipyn x`ye .mixetkd

lr ae`y edlek dewn zeyrl oi`c ,zn`d itl d`xpde .edelqti `l Ð oiae`y min d`q d`n ea ecxi elit` mixyk min d`q mirax` dewna yic `kidc opirny`l

d`q cg`e mixyr dewna yi m`y ,`nlr ilekl xyk Ð dkynde diiax ici lr la` .iwpe aw [ezpync] awri oa xfril` iaxk dkld i"yx yexitl elit`c ,dkynd ici

,iz`ady ze`eewn zkqnc iriax wxtc `iddk .`lnziy cr dewnl okiyndle my zexrle rwxwa uixg zeyrle ,d`q dxyr ryz szka ze`lnl xzen Ð mixyk min

`kid iwet`l ,"dewnl eribiy cr eaxrzpy" ipzwc d`xpe .xyk `nlr ilekl Ð dkynde diiax ici lrc `pwiq` `d .dewnl eribiy cr eaxrzpy onfa Ð izni` :ipzwc

.dkynd `la dewnl cxei Ð eraw seqale ewwgy xepivdy

óñåéz` oilqet oiae`y min oi`e :xn`w ikd ,oizipzn ipzwc "oeayg itl"e Ð oilqet oi` milk dynge drax`a dewnd z` milqet milk dylye mipya xne` ipeg oa

ynge rax`a oibel dylyd eltp m` la` .dyly epiidc ,dewnd oilqety oibeld oeayg itl milkn eltp ok m` `l` dewnd

ilhepy ,ezewpl dewnd z` oia`eyyk ,d`xp jkitl .ipeg xa sqeik dkldc cec xa mdxa` epiax axd wqte .ilqt `l Ð minrtmixg` min mi`ae ekezay min oze` o

oi` ikd elit` Ð oiae`y min oibel dylyn xzei my edl eede ,ekezl ilcd on ltepy ab lr s`e .dewna mipey`xd on zvw xiizyp m` elit` ,yegl oi` Ð odizgz

.izyxitc `yyg jd meyn ,dwyn qpeka ilcd z` oiawepy ,oixingn yie .milk dylyn oibel dyly eltp `l `nzqnc ,yeglàäxtr dvx dhnl xtr dvx cvik

okynd rwxwa didi xy` xtrd one" :(d xacna) dheqa aizkck ,xtr jk xg`e dligz min opira devnlc :xnel yie ?`z` i`nl dey dxifb ok m` :xn`z m`e Ð dlrnl

.dey dxifb `iz` ikd meyne ,"mind l` ozpe odkd gwi
yly
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éøáñ ïðaøc ììkîäéiáøácéëc àlà ?àì äëLîäáe ¦§¨§©¨©¨§¦§¦§¦¨§©§¨¨¨¤¨§¦

:ïðçBé éaø øîà ïéáø àúàäáeàLäeëéLîäLdlek¯ £¨¨¦£©©¦¨¨§¨¤¦§¦¨¨
:äaø øîà àlà !øæòéìà éaø àìå ïðaø àì ?éðî ,äøBäè§¨¨¦¨©¨©§¨©¦¡¦¤¤¤¨¨©©¨

ìL :àéðúc .àéä éðBç ïa óñBéå ,íéìk ïBaLç éôìúL §¦¤§¥¦§¥¤¦¦§©§¨§Ÿ¤
ìLe íéðLa íénì eìôpL ïéáeàL íéî ïébeì,íéìë äL ¦©¦§¦¤¨§©©¦¦§©¦§¨¥¦

íéìë äMîçå äòaøàa eléôàå¯.äå÷nä úà íéìñBt ©£¦§©§¨¨©£¦¨¥¦§¦¤©¦§¤
ìLe íéðLa :øîBà éðBç ïa óñBéíéìë äL¯úà ìñBt ¥¤¦¥¦§©¦§¨¥¦¥¤

äMîçå äòaøàa ,äå÷nä¯.äå÷nä úà ïéìñBt ïéà ©¦§¤§©§¨¨©£¦¨¥§¦¤©¦§¤
"úàhç éî äNòð úàhç éî ïéàå"åëøîà ?àpz ïàî .' §¥¥©¨©£¨¥©¨©©¨£©

.ïBòîL éaøk àìc :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨§¨§©¦¦§
íénì øôò íéc÷ä :àéðúc¯aøå .ìeñt.øéLëî ïBòîL é §©§¨¦§¦¨¨©©¦¨§©¦¦§©§¦

àîhì eç÷ìå" :áéúëc ?ïBòîL éaøc àîòè éàîøôòî ©©§¨§©¦¦§¦§¦§¨§©¨¥¥£©
úôøNïBòîL éaø ,àéðúå ,"íéiç íéî åéìò ïúðå úàhçä §¥©©©¨§¨©¨¨©¦©¦§©§¨©¦¦§

!àeä øôà àìäå ?àeä øôò éëå :øîBà¯áeúkä äpéL ¥§¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨
BòîLnî,"øôò" ïàk øîàð .äåL äøéæb epîéä ïeãì ¦©§¨¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©¨¨¨

ïläl äî ."øôò" ïläì øîàðå¯óà ,íénä éab ìò øôò §¤¡©§©¨¨¨©§©¨¨¨©©¥©©¦©
ïàk¯ïàk äîe .íénä éab ìò øôò¯,íénì øôò íéc÷ä ¨¨¨©©¥©©¦©¨¦§¦¨¨©©¦

ïàk óà ,øLk¯?ïìðî àëäå .øLk ,íénì øôò íéc÷ä ¨¥©¨¦§¦¨¨©©¦¨¥§¨¨§¨©
"åéìò ïúðå" ,éáéúk éàø÷ éøz¯,àLéøa øôà àîìà §¥§¨¥§¦¦§¨©¨¨©§¨¥¤§¥¨

äöø ?ãöék àä ."éìk ìà íéiç íéî" áéúk øãäå¯øôò ©£©§¦©¦©¦¤¤¦¨¥©¨¨¨¨
äöø ,ähîì¯.äìòîì øôò¯?àîòè éàî ,ïãéc àpúå §©¨¨¨¨¨§©§¨§©¨¦¨©©§¨

¯"åéìò ïúðå" ,à÷åc àø÷c déôéñ :Cì øîà¯.ïáøòì £©¨¥¥¦§¨©§¨§¨©¨¨§¨§¨
¯àLéø àîìc ,à÷åc àø÷c déôéñ zøîàc úéæç éàî©¨¥§¨§©§¥¥¦§¨©§¨¦§¨¥¨

?à÷åc¯øéLëî íB÷î ìëa eðéön äî ,zøîà úéöî àì ©§¨¨¨¥¨§©§©¨¦§¨¨©§¦
ïàk óà ,äìòîì¯.äìòîì øéLëîñøtä úéa ïéàå" §©§¨©¨©§¦§©§¨§¥¥©§¨

"ñøtä úéa äNBòåëéaøk àìc ïéúéðúî .' ¤¥©§¨©§¦¦§¨§©¦
ñøtä úéa :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúc .øæòéìà¡¦¤¤¦§©©¦¡¦¤¤¥¥©§¨
àúà ék ?änk ãò ,ïðaøå .ñøtä úéa äNBò¤¥©§¨§©¨©©©¨¦£¨

øîà éîéc áøLéø:àaà øa ïBòîL éaø øîà ,Lé÷ì ©¦¦£©¥¨¦£©©¦¦§©©¨
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תמורה.  פרק ראשון - הכל ממירין דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dxenz(ipy meil)

åjk ici lrïämiyrpïéøBäèmeyn ,dliahl mixykeäáéàMäL §¥§¦¤©§¦¨
äëLîäáe äéiáøa úøäèîdliahl mixyk miyrp miae`y miny - §©¤¤¦§¦¨§©§¨¨

inn `ed dewnd xeriy aexy ,el` mi`pz ipy mda miniiwznyk
ozip `l miae`y herin eze` mbe ,miae`y min eherin wxe minyb
wegixa rwxwd iab lr mind mikynp `l` ,dewnd jezl ilkdn
dxn`y dn `ed dfee .mnvrn ekezl miltepe dewndn mewn
,'oeayg itl `l` dewnd z` oilqet oiae`y mind oi`e' dpynd
dewnd z` milqet mpi` rwxwd iab lr dkynd mdl dzid m`y

.ekezay mind oeaygn zivgn zegtd lkl md ok m` `l`
xfril` iax zhiya dpynd z` cinrdy dnn `ld :`xnbd dywn

,awri oaììkî[gken-]cezhiylc éøáñ ïðaømbäéiáøá ¦§¨§©¨¨¨§¦§¦§¦¨
àì äëLîäáeoilqet oi`' epzpyn oeyln oky .miae`y min mixdhp §©§¨¨Ÿ

miwlegd zhiyn lwdl `a dpynd `pzy ,rnyn 'oeayg itl `l`
,dyw ok m`e .df oica eilrïéáø àúà éëc [àä] àlàeøîàmya ¤¨¨§¦£¨¨¦¨©

,ïðçBé éaødewndlek äeëéLîäL äáeàLektype rwxw iab lr ©¦¨¨§¨¤¦§¦¨¨
xg` xeal dininépî ,äøBäèixd ,ok xaeqd `pzd `ed in -àì §¨©¦Ÿ

øæòéìà éaø àìå ïðaøxfril` iax zhiyl oky .ok mixaeq awri oa ©¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤
md ok m` `l` dkynd ici lr mixdhp miae`y min oi` awri oa
inyk elit` mixdhp mpi` minkg zhiyle ,dewnd in herin
`ly el` opgei iax mya oiax ixacn gkene .mdn miaexn minybd
iaxn xzei miliwn minkg `l` ,enya `a` xa `iig iax xn`y enk
`la s` dkynda mixdhp miae`y min mzhiyle ,awri oa xfril`

.minyb in mdilr eaxiy
:epzpyn ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,äaø øîà àlàitl' ¤¨¨©©¨

`ed epzpyna epipyy 'oeayge ,íéìk ïBaLç éôìzhiyaïa óñBé §¦¤§¥¦¥¤
àéä éðBç.diepyìL ,àéðúcíénì eìôpL ïéáeàL íéî ïébeì úL- ¦¦§©§¨§Ÿ¤¦©¦§¦¤¨§©©¦

mipezp eide ,minyb in d`q mirax`a d`lnzdy iptl dewnl
el` mibel dylyìLe íéðLaeléôàå ,íéìk äLmipezp eid ¦§©¦§Ÿ¨¥¦©£¦

íéìk äMîçå äòaøàamd ixd ,ilk lka mly bel oi`y `vnpe §©§¨¨©£¦¨¥¦
.äå÷nä úà íéìñBtla` .minkg zhiy `id okeéðBç ïa óñBé §¦¤©¦§¤¥¤¦

,øîBàmibeld zyly mipezp eid m` `weecan xzei `líéðL ¥§§©¦
ìLeíéìk äL,ilk lkn mly bel zegtl ltpeìñBtdf xeriyúà §Ÿ¨¥¦¥¤

.äå÷nämipezp eid m` la`äMîçå äòaøàabel ltp `ly `vnpe ©¦§¤§©§¨¨©£¦¨
,ilk lkn mlyïéàmdäå÷nä úà ïéìñBt`ed dfe .ekezl mzlitpa ¥§¦¤©¦§¤

oi`y ,'oeayg itl `l` milqet miae`y min oi`' dpynd dxn`y
milqetd mibeld oeayg itk `ed milkd oipnyk `l` zlqtp dewnd
.ipeg oa sqei zhiyke ,milk dyly xzeid lkl epiidc ,dewnd z`

:epzpyna epipy'åë úàhç éî äNòð úàhç éî ïéàåozn mr `l` §¥¥©¨©£¤¥©¨
zyxtn .mileqt minl xt`d zpizp z` micwd m` la` ,xt`

:`xnbdïàîd `edàpz,ezhiya diepy dpyndyàéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨
,ïðçBé éaø øîà àaà øa`id epizpynk àìczhiy.ïBòîL éaø ©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¦§

àéðúc,dheq in iabl `ziixaam`íéc÷äzpizp z`øôòrwxw §©§¨¦§¦¨¨
ilka dxfrdìd zpizpíén`ed ixd ,ekezaìeñtinl.dheqoke ¦©¦¨

,minkg zhiy `idåmle`øéLëî ïBòîL éaøz` micwdyk elit` §©¦¦§©§¦
oky ,z`hg ina mb wleg oerny iaxe .mind zpizpl xtrd zpizp

ïBòîL éaøc àîòè éàî,mind iptl ozipy xtr dheq ina xiyknd ©©£¨§©¦¦§
meyn `ed `ldáéúëcz`hg ina(fi hi xacna),øôòî àîhì eç÷ìå' ¦§¦§¨§©¨¥¥£©

.'íéiç íéî åéìò ïúðå ,úàhçä úôøN,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúå §¥©©©¨§¨©¨¨©¦©¦§©§¨©¦¦§¥
éëådxtd ztixyn xzepy dn,àeä 'øôà' àìäå ,àeä 'øôò'recne §¦¨¨©£Ÿ¥¤

.dnc`dn leg `id ezernyny 'xtr' azkp`l`áeúkä äpéL¦¨©¨
BòîLnîick 'xt`' mewna ef daiz azke mewn lka 'xtr' lyïeãì ¦©§¨¨

äåL äøéæb epîéä.dheq innyïàk øîàðz`hg inaøîàðå ,'øôò' ¥¤§¥¨¨¨¤¡©¨¨¨§¤¡©
ìïlä(fi d my)onE Uxg ilkA miWcw min odMd gwle' ,dheq ina §©¨§¨©©Ÿ¥©¦§Ÿ¦¦§¦¨¤¦
døôò.'miOd l` ozpe odMd gTi oMWOd rwxwA didi xW`ïläl äî ¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦©§©¨

jk xg`e ilka mind z` mipzep mcewy aezka yxetn dheq ina
d z` mipzepïàk óà ,íénä éab ìò øôòmcew zzl yi dligzkl ¨¨©©¥©©¦©¨

d z` jk xg`e mind z`.íénä éab ìò øôòïàk äîez`hg ina ¨¨©©¥©©¦©¨
m`íéc÷äd z`íénì øôòcaricaïàk óà ,øLkm` dheq ina ¦§¦¨¨©©¦¨¥©¨

íéc÷äd z`íénì øôòcarica.øLkmby oerny iax xaeqy ixd ¦§¦¨¨©©¦¨¥
.xyk carica minl xtrd z` micwd m` z`hg ina

:`xnbd zyxtnàëäåz`hg inaïìðîz` micwd m` caricay §¨¨§¨¨
c meyn ,xyk xtrdéáéúk éàø÷ éøzdxe`kl mde ,ef dyxta §¥§¨¥§¦¥

xn`p oky .df z` df mixzeq'åéìò ïúðå',mind z` [xt`d lr-] §¨©¨¨
àîìàdøôàilka ozipøãäå ,àLéøa[jk xg`e-]íéiç íéî' áéúk ©§¨¥¤§¥¨§¨©§¦©¦©¦

'éìk ìàernyny.xt`d l` `le ilkd l` mipzip mindyàä ¤¤¦¨
ãöékm`e ,mixyk mipte`d ipyy gxkda `l` .ef dxizq zayiizn ¥©
äöød z` ozepähîì øôòm`e ,mind z` eiab lreäöøz` ozep ¨¨¨¨§©¨¨¨

däìòîì øôòmipte`d ipyy s` mpn` .mind z` ozpy xg`l ¨¨§©§¨
fba epcnl mewn lkn ,carica mixykdevnly dheq inn dey dxi

.xt`d z` jk xg` wxe ,mind z` dligz zzl jixv
:`xnbd zl`eyïãéc àpúåmind zncwdy xaeqd [epzpyn ly-] §©¨¦¨

,zakrnàîòè éàîmin eilr ozpe' xn`py dnn `ld ,enrh edn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .xyk minl xtrd z` micwd m` mby rnyn 'miig

Cì øîà,epizpyn `pzàø÷c déôéñmin' ea xn`py aezkd seq - ¨©¨¥¥¦§¨
ilka mipey`x ozpidl mikixv mindy epnn rnyny 'ilk l` miig

a `ed,à÷åcxn`py dne .zakrn mind zncwdeåéìò ïúðå'min ©§¨§¨©¨¨
epcnll `a `l` ,mind iptl xt`d z` zzl yiy eyexit oi` 'miig

yi mind lr xt`d ozipy xg`lyïáøòì,erav`a xt`d mr dti §¨§¨
.aeaxrd ici lr xt`d lr mind z` xifgdle

:`xnbd zl`ey aeyà÷åc àø÷c déôéñ úøîàc úéæç éàîdn - ©¨¦§¨§©¥¥¦§¨©§¨
,`weeca `ed 'ilk l` miig min' ea xn`py aezkd seqy xnel zi`x
mind z` axrl yiy xnel `l` d`a `l 'eilr ozpe' aezkd zligze

.xt`d mràîìcdàLéøa `id 'eilr ozpe' aezkd ly,à÷åcyie ¦§¨¥¨©§¨
` miig min' aezkd seqe ,mind iptl xtrd z` zzl`a `l 'ilk l

.ilkd jezl mind ly [mzriap-] mzeig `dzy epcnll `l`
ozepy ilkl mze` dxrie xg` ilka oirnd on m`lni `ly ,xnelk
eil`n `lnzie oirnd jezl envra df ilk qipki `l` ,xt`d z` ea

.oirnd ina
:`xnbd daiynúøîà úéöî àìixdy ,ok,íB÷î ìëa eðéön äî Ÿ¨¥¨§©©¨¦§¨¨

,dheqa oebky xtrdyøéLëîdheq inl mze` dyere mind z` ©§¦
ozipäìòîì,mdiab lrïàk óày xt`d ,dxtaøéLëîmind z` §©§¨©¨©§¦

ozip z`hg inl mze` dyereäìòîì.mdiab lr §©§¨
:epzpyna epipy.'åë ñøtä úéa äNBò ñøtä úéa ïéàåzyxtn §¥¥©§¨¤¥©§¨

:`xnbdïéúéðúî`idk àìczhiyïðúc .øæòéìà éaøepipyy - ©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤¦§©
zeld` zkqna dpyna(a"n f"it),ñøtä úéa øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©§¨

ñøtä úéa äNBò,enr cgi dyxgpe xaw da yiy dcyy .xg` ¤¥©§¨
,'qxtd zia' oicn xawd on dn` d`n wgxn cr dcyd d`nhpe
cgi ef dcy aey yxg qxtd zia dzyrpe dcyd z` yxgy xg`le
mr eyxgpy zecyd mb ,diccv zrax`n dl zekenqd zecyd mr
yeygl yi oky .dn` d`n wgxnl cr ze`nhp oey`xd qxtd zia
mvr dyixgnd ici lr okezl xxbpy qxtd zia xtra did `ny
zhiyl la` .`ynae rbna z`nhn `idy ,znd zenvrn dxeryk

.xg` qxtd zia dyer qxtd zia oi` minkg
ipin ipy :xaw da ca`y dcya minkg zhiy z` zyxtn `xnbd
iax ewlgp dae ,xaw da yxgpy dcy `ed oey`xd .md qxtd zia

xfril`xaw da yiy dcy `ed ipyde .dxen`d zwelgna minkge
:`xnbd zl`eye .enewn reci oi`e ca`y `l`ezhiylïðaø©¨¨

dn ,xg` qxtd zia dyer dpi`y xaw da yxgpy dcya mixaeqd
e ,xaw da ca`y dcya mzrcänk ãòzecyd z` dyer `id ©©¨

:`xnbd daiyn .onr cgi dyxgpyk qxtd zial dizeaiaqyék¦
àúà[`ayk-]øîà ,éîéc áømya,Lé÷ì LéøyïBòîL éaø øîà £¨©¦¦¨©¥¨¦¨©©¦¦§
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dxenz(ipy meil)

åjk ici lrïämiyrpïéøBäèmeyn ,dliahl mixykeäáéàMäL §¥§¦¤©§¦¨
äëLîäáe äéiáøa úøäèîdliahl mixyk miyrp miae`y miny - §©¤¤¦§¦¨§©§¨¨

inn `ed dewnd xeriy aexy ,el` mi`pz ipy mda miniiwznyk
ozip `l miae`y herin eze` mbe ,miae`y min eherin wxe minyb
wegixa rwxwd iab lr mind mikynp `l` ,dewnd jezl ilkdn
dxn`y dn `ed dfee .mnvrn ekezl miltepe dewndn mewn
,'oeayg itl `l` dewnd z` oilqet oiae`y mind oi`e' dpynd
dewnd z` milqet mpi` rwxwd iab lr dkynd mdl dzid m`y

.ekezay mind oeaygn zivgn zegtd lkl md ok m` `l`
xfril` iax zhiya dpynd z` cinrdy dnn `ld :`xnbd dywn

,awri oaììkî[gken-]cezhiylc éøáñ ïðaømbäéiáøá ¦§¨§©¨¨¨§¦§¦§¦¨
àì äëLîäáeoilqet oi`' epzpyn oeyln oky .miae`y min mixdhp §©§¨¨Ÿ

miwlegd zhiyn lwdl `a dpynd `pzy ,rnyn 'oeayg itl `l`
,dyw ok m`e .df oica eilrïéáø àúà éëc [àä] àlàeøîàmya ¤¨¨§¦£¨¨¦¨©

,ïðçBé éaødewndlek äeëéLîäL äáeàLektype rwxw iab lr ©¦¨¨§¨¤¦§¦¨¨
xg` xeal dininépî ,äøBäèixd ,ok xaeqd `pzd `ed in -àì §¨©¦Ÿ

øæòéìà éaø àìå ïðaøxfril` iax zhiyl oky .ok mixaeq awri oa ©¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤
md ok m` `l` dkynd ici lr mixdhp miae`y min oi` awri oa
inyk elit` mixdhp mpi` minkg zhiyle ,dewnd in herin
`ly el` opgei iax mya oiax ixacn gkene .mdn miaexn minybd
iaxn xzei miliwn minkg `l` ,enya `a` xa `iig iax xn`y enk
`la s` dkynda mixdhp miae`y min mzhiyle ,awri oa xfril`

.minyb in mdilr eaxiy
:epzpyn ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,äaø øîà àlàitl' ¤¨¨©©¨

`ed epzpyna epipyy 'oeayge ,íéìk ïBaLç éôìzhiyaïa óñBé §¦¤§¥¦¥¤
àéä éðBç.diepyìL ,àéðúcíénì eìôpL ïéáeàL íéî ïébeì úL- ¦¦§©§¨§Ÿ¤¦©¦§¦¤¨§©©¦

mipezp eide ,minyb in d`q mirax`a d`lnzdy iptl dewnl
el` mibel dylyìLe íéðLaeléôàå ,íéìk äLmipezp eid ¦§©¦§Ÿ¨¥¦©£¦

íéìk äMîçå äòaøàamd ixd ,ilk lka mly bel oi`y `vnpe §©§¨¨©£¦¨¥¦
.äå÷nä úà íéìñBtla` .minkg zhiy `id okeéðBç ïa óñBé §¦¤©¦§¤¥¤¦

,øîBàmibeld zyly mipezp eid m` `weecan xzei `líéðL ¥§§©¦
ìLeíéìk äL,ilk lkn mly bel zegtl ltpeìñBtdf xeriyúà §Ÿ¨¥¦¥¤

.äå÷nämipezp eid m` la`äMîçå äòaøàabel ltp `ly `vnpe ©¦§¤§©§¨¨©£¦¨
,ilk lkn mlyïéàmdäå÷nä úà ïéìñBt`ed dfe .ekezl mzlitpa ¥§¦¤©¦§¤

oi`y ,'oeayg itl `l` milqet miae`y min oi`' dpynd dxn`y
milqetd mibeld oeayg itk `ed milkd oipnyk `l` zlqtp dewnd
.ipeg oa sqei zhiyke ,milk dyly xzeid lkl epiidc ,dewnd z`

:epzpyna epipy'åë úàhç éî äNòð úàhç éî ïéàåozn mr `l` §¥¥©¨©£¤¥©¨
zyxtn .mileqt minl xt`d zpizp z` micwd m` la` ,xt`

:`xnbdïàîd `edàpz,ezhiya diepy dpyndyàéiç éaø øîà ©©¨¨©©¦¦¨
,ïðçBé éaø øîà àaà øa`id epizpynk àìczhiy.ïBòîL éaø ©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¦§

àéðúc,dheq in iabl `ziixaam`íéc÷äzpizp z`øôòrwxw §©§¨¦§¦¨¨
ilka dxfrdìd zpizpíén`ed ixd ,ekezaìeñtinl.dheqoke ¦©¦¨

,minkg zhiy `idåmle`øéLëî ïBòîL éaøz` micwdyk elit` §©¦¦§©§¦
oky ,z`hg ina mb wleg oerny iaxe .mind zpizpl xtrd zpizp

ïBòîL éaøc àîòè éàî,mind iptl ozipy xtr dheq ina xiyknd ©©£¨§©¦¦§
meyn `ed `ldáéúëcz`hg ina(fi hi xacna),øôòî àîhì eç÷ìå' ¦§¦§¨§©¨¥¥£©

.'íéiç íéî åéìò ïúðå ,úàhçä úôøN,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúå §¥©©©¨§¨©¨¨©¦©¦§©§¨©¦¦§¥
éëådxtd ztixyn xzepy dn,àeä 'øôà' àìäå ,àeä 'øôò'recne §¦¨¨©£Ÿ¥¤

.dnc`dn leg `id ezernyny 'xtr' azkp`l`áeúkä äpéL¦¨©¨
BòîLnîick 'xt`' mewna ef daiz azke mewn lka 'xtr' lyïeãì ¦©§¨¨

äåL äøéæb epîéä.dheq innyïàk øîàðz`hg inaøîàðå ,'øôò' ¥¤§¥¨¨¨¤¡©¨¨¨§¤¡©
ìïlä(fi d my)onE Uxg ilkA miWcw min odMd gwle' ,dheq ina §©¨§¨©©Ÿ¥©¦§Ÿ¦¦§¦¨¤¦
døôò.'miOd l` ozpe odMd gTi oMWOd rwxwA didi xW`ïläl äî ¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦©§©¨

jk xg`e ilka mind z` mipzep mcewy aezka yxetn dheq ina
d z` mipzepïàk óà ,íénä éab ìò øôòmcew zzl yi dligzkl ¨¨©©¥©©¦©¨

d z` jk xg`e mind z`.íénä éab ìò øôòïàk äîez`hg ina ¨¨©©¥©©¦©¨
m`íéc÷äd z`íénì øôòcaricaïàk óà ,øLkm` dheq ina ¦§¦¨¨©©¦¨¥©¨

íéc÷äd z`íénì øôòcarica.øLkmby oerny iax xaeqy ixd ¦§¦¨¨©©¦¨¥
.xyk carica minl xtrd z` micwd m` z`hg ina

:`xnbd zyxtnàëäåz`hg inaïìðîz` micwd m` caricay §¨¨§¨¨
c meyn ,xyk xtrdéáéúk éàø÷ éøzdxe`kl mde ,ef dyxta §¥§¨¥§¦¥

xn`p oky .df z` df mixzeq'åéìò ïúðå',mind z` [xt`d lr-] §¨©¨¨
àîìàdøôàilka ozipøãäå ,àLéøa[jk xg`e-]íéiç íéî' áéúk ©§¨¥¤§¥¨§¨©§¦©¦©¦

'éìk ìàernyny.xt`d l` `le ilkd l` mipzip mindyàä ¤¤¦¨
ãöékm`e ,mixyk mipte`d ipyy gxkda `l` .ef dxizq zayiizn ¥©
äöød z` ozepähîì øôòm`e ,mind z` eiab lreäöøz` ozep ¨¨¨¨§©¨¨¨

däìòîì øôòmipte`d ipyy s` mpn` .mind z` ozpy xg`l ¨¨§©§¨
fba epcnl mewn lkn ,carica mixykdevnly dheq inn dey dxi

.xt`d z` jk xg` wxe ,mind z` dligz zzl jixv
:`xnbd zl`eyïãéc àpúåmind zncwdy xaeqd [epzpyn ly-] §©¨¦¨

,zakrnàîòè éàîmin eilr ozpe' xn`py dnn `ld ,enrh edn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .xyk minl xtrd z` micwd m` mby rnyn 'miig

Cì øîà,epizpyn `pzàø÷c déôéñmin' ea xn`py aezkd seq - ¨©¨¥¥¦§¨
ilka mipey`x ozpidl mikixv mindy epnn rnyny 'ilk l` miig

a `ed,à÷åcxn`py dne .zakrn mind zncwdeåéìò ïúðå'min ©§¨§¨©¨¨
epcnll `a `l` ,mind iptl xt`d z` zzl yiy eyexit oi` 'miig

yi mind lr xt`d ozipy xg`lyïáøòì,erav`a xt`d mr dti §¨§¨
.aeaxrd ici lr xt`d lr mind z` xifgdle

:`xnbd zl`ey aeyà÷åc àø÷c déôéñ úøîàc úéæç éàîdn - ©¨¦§¨§©¥¥¦§¨©§¨
,`weeca `ed 'ilk l` miig min' ea xn`py aezkd seqy xnel zi`x
mind z` axrl yiy xnel `l` d`a `l 'eilr ozpe' aezkd zligze

.xt`d mràîìcdàLéøa `id 'eilr ozpe' aezkd ly,à÷åcyie ¦§¨¥¨©§¨
` miig min' aezkd seqe ,mind iptl xtrd z` zzl`a `l 'ilk l

.ilkd jezl mind ly [mzriap-] mzeig `dzy epcnll `l`
ozepy ilkl mze` dxrie xg` ilka oirnd on m`lni `ly ,xnelk
eil`n `lnzie oirnd jezl envra df ilk qipki `l` ,xt`d z` ea

.oirnd ina
:`xnbd daiynúøîà úéöî àìixdy ,ok,íB÷î ìëa eðéön äî Ÿ¨¥¨§©©¨¦§¨¨

,dheqa oebky xtrdyøéLëîdheq inl mze` dyere mind z` ©§¦
ozipäìòîì,mdiab lrïàk óày xt`d ,dxtaøéLëîmind z` §©§¨©¨©§¦

ozip z`hg inl mze` dyereäìòîì.mdiab lr §©§¨
:epzpyna epipy.'åë ñøtä úéa äNBò ñøtä úéa ïéàåzyxtn §¥¥©§¨¤¥©§¨

:`xnbdïéúéðúî`idk àìczhiyïðúc .øæòéìà éaøepipyy - ©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤¦§©
zeld` zkqna dpyna(a"n f"it),ñøtä úéa øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©§¨

ñøtä úéa äNBò,enr cgi dyxgpe xaw da yiy dcyy .xg` ¤¥©§¨
,'qxtd zia' oicn xawd on dn` d`n wgxn cr dcyd d`nhpe
cgi ef dcy aey yxg qxtd zia dzyrpe dcyd z` yxgy xg`le
mr eyxgpy zecyd mb ,diccv zrax`n dl zekenqd zecyd mr
yeygl yi oky .dn` d`n wgxnl cr ze`nhp oey`xd qxtd zia
mvr dyixgnd ici lr okezl xxbpy qxtd zia xtra did `ny
zhiyl la` .`ynae rbna z`nhn `idy ,znd zenvrn dxeryk

.xg` qxtd zia dyer qxtd zia oi` minkg
ipin ipy :xaw da ca`y dcya minkg zhiy z` zyxtn `xnbd
iax ewlgp dae ,xaw da yxgpy dcy `ed oey`xd .md qxtd zia

xfril`xaw da yiy dcy `ed ipyde .dxen`d zwelgna minkge
:`xnbd zl`eye .enewn reci oi`e ca`y `l`ezhiylïðaø©¨¨

dn ,xg` qxtd zia dyer dpi`y xaw da yxgpy dcya mixaeqd
e ,xaw da ca`y dcya mzrcänk ãòzecyd z` dyer `id ©©¨

:`xnbd daiyn .onr cgi dyxgpyk qxtd zial dizeaiaqyék¦
àúà[`ayk-]øîà ,éîéc áømya,Lé÷ì LéøyïBòîL éaø øîà £¨©¦¦¨©¥¨¦¨©©¦¦§
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dxenz(iyily meil)

ìLúBãN L,xaw da ca`y dcy dze` ode ,qxtd zia zeyrp ¨Ÿ¨
ecer dcaln.úBðòî ézLzyxeg dyixgndy ghy `ed 'dprn' §¥©£

,zg` mrtaänëå`ed[ïðúck] (àéðúãë) .änà äàî ,äðòî àìî §©¨§Ÿ©£¨¥¨©¨§¦§©
zeld` zkqna(`"n f"it),äNBò øáwä úà LøBçäxawd zeaiaq z` ©¥¤©¤¤¤

l,ñøtä úéaly wgxn cräðòî àìî`edy.änà äàî`ede ¥©§¨§Ÿ©£¨¥¨©¨
z` yexgl drwad ipa jxc m`y ,xaw da ca`y dcyl oicd
dcyl axrnne gxfnny zecyd zeyrp ,axrnl gxfnn mdizecy
xawd `vnp `ny yeygl yi oky .qxtd zial xawd da ca`y
cr znd zenvr z` dyixgnd dxxbe dcyd ly igxfnd dvwa
`vnp `ny yeygl yi ok enke ,dgxfnay dcyd jezl dn` d`n
zen` d`n cr zenvrd exxbpe dcyd ly iaxrnd dvwa xawd
mdizecy z` yexgl drwad ipa jxc m`e .daxrnay dcyd jezl
ly dnexcne dpetvny zecyd df mrhn zeyrp ,mexcl oetvn
zeyrp zecy ylyy `vnp .qxtd zial xawd da ca`y dcyd
`id elit`e dlek xawd da ca`y zirvn`d dcyd ,qxtd zial
izy cer dcalne ,xawd okid reci oi` ixdy ,dn` d`nn xzei
dpetva e` daxrnae dgxfna e` ,zg` lk dn` d`n ly zecy

.dnexcae
:epzpyna epipy.'åë äîeøz øçà äîeøz ïéàå:`xnbd zyxtn §¥§¨©©§¨
épî ïéúéðúîzhiya ,epzpyn diepy in zhiya -.àéä àáé÷ò éaø ©§¦¦©¦©¦£¦¨¦

ïðúczenexz zkqna(b"n b"t),eîøzL ïéôzeMäzexitn mdipy ¦§©©¨¦¤¨§
zetzeyd,äîeøz íäéðL úîeøz ,øîBà øæòéìà éaø ,äæ øçà äæ¤©©¤©¦¡¦¤¤¥§©§¥¤§¨

dlg mdn cg` lk mxzy dnn ivge ,zexita wlg yi mdipyl ixdy
.ewlg lr,äîeøz íäéðL úîeøz ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø`l ©¦£¦¨¥¥§©§¥¤§¨

,mxze ipyd xfgy xg`n oky .ipyd znexz `le oey`xd znexz
ipyd znexz oke ,oey`xd znexza dvxzn epi`y ezrc z` dlib
oi`y epicia dklde .envra mxz ixdy ,oey`xd zrcl `ly dzid

.milrad zrcn `l` dlg dnexzdíøz íà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦¨©
ïBLàøäzexitd lk cbpkøeòéMk`edy ,dnexzl minkg erawy ¨¦©¦

,zipepia oirl miyingn cg`,äîeøz éðMä úîeøz ïéàxg`n oky ¥§©©¥¦§¨
xake ,oey`xd znexzl mikqdy xazqn ezkldk oey`xd mxzy

.zexitd epwzpåmle`íøz àì íàoey`xdøeòéMkmxz `l` df §¦Ÿ¨©§¦
,miyiyn cg` `edy drx oir xeriyk wxéðMä úîeøzewlg lr §©©¥¦

,äîeøz.oey`xd znexzl mikqd `ly xazqn df ote`a oky §¨
oi` ote` meyay ,rnyn 'dnexz xg` dnexz oi`' epzpyn ixacne
m` oiae dti oir xeriyk oey`xd mxz m` oia ,dnexz ipyd znexz
`l` ,minkge xfril` iax zhiyk `le .drx oir xeriyk mxz

.xen`d weligk wlgn epi`y `aiwr iax zhiyk
:epzpyna epipy.'åë äøeîz äNBò äøeîz ïéàå:`xnbd zyxtn §¥§¨¨§¨

,àîòè éàîc meynàø÷ øîàdxenz zyxta(i fk `xwie)`Ed dide' , ©©£¨¨©§¨§¨¨
Búøeîúe,'WcT didioaxwd zxenz `weecy hrnl `a 'ezxenz'e §¨¦§¤Ÿ¤

,ycew ziyrp oey`xd.Búøeîz úøeîz àìå§Ÿ§©§¨
:epzpyna epipy.äøeîz äNBò ãìeä ïéàåmrh :`xnbd zyxtn §¥©¨¨¤§¨

meyn `ed xacdàø÷ øîàcdide''àeä`weecy aezkd hrnne §¨©§¨
'àeä',dxenz dyer envra ycwedy oaxwd -ãìå àìåznda ly §Ÿ¨¨
.oaxw

:epzpyna epipy.äøeîz äNBò ãìeä øîBà äãeäé éaøzyxtn ©¦§¨¥©¨¨¤§¨
meyn `ed dcedi iax ly enrh :`xnbdäéäé' àø÷ øîàc'ycew §¨©§¨¦§¤

`a 'didi'ee .ãìeä úà úBaøìzrclïðaølr miwlegd epzpyna §©¤©¨¨©¨¨
ick 'didi' azkp `l ,dxenz dyer oi` cley mixaeqe dcedi iax

`a `l` ,dxenzl cle zeaxlúBaøìzxenzââBLdlg `id s`y §©¥
kzxenz.ãéæn,xegy xey lr oaxw znda xindl dvxy oebke ¦¥¦

mzq ycwdy elit`e .'ef zgz didi df oal xey' eitn `vi bbeyae
dxenz mewn lkn ,ycwd epi` zerha ycwd oky ,df ote`a lg epi`

.zerha s` dlg

äðùî
:dxenz miyer mpi`y miycwd ibeq z` dpen epiptly dpynd

úBôBòä,miycw lyåokL .äøeîz ïéNBò ïéà ,úBçðnäokàl ¨§©§¨¥¦§¨¤Ÿ

øîàðdxenz zyxta'äîäa' àlàaezkk ,cala(my)xnd m`e' ¤¡©¤¨§¥¨§¦¨¥
daA dndA xinie .'dnäøeîz ïéNBò ïéà ïéôzeMäå øeaévä ¨¦§¥¨¦§¥¨©¦§©¨¦¥¦§¨

,mpaxwa'øéîé àìå epôéìçé àì' øîàpLwxy o`kne ,cigi oeyla ¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
.äøeîz ïéNBò ïéôzeMäå øeavä ïéàå ,äøeîz äNBò ãéçé̈¦¤§¨§¥©¦§©¨¦¦§¨

úéaä ÷ãa éLã÷`le epewiz e` ycwnd zia oipa jxevl eycwedy ¨§¥¤¤©©¦
,gafnl daxwd jxevl,äøeîz ïéNBò ïéà,cala gafn iycw `l` ¥¦§¨

iab lr mzaxwd jxevl eycwedy daxwdl miie`xd mixac mdy
,'oaxw' miiexw gafn iycw wxe ,'oaxw' dxenza xn`p oky ,gafnd

.oldl `ziixaa x`eank
:mixen`d mipicl xg` mrh `ian oerny iax,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

dxenz oic azkpy xg`l(my)df oic aey dpype xfg ,zepaxwd lka
xn`py ,dnda xyrna(bl fk my)dide EPxini xnd m`e ,EPxini `le'§Ÿ§¦¤§¦¨¥§¦¤§¨¨

.'Wcw didi FzxEnzE `EdøNòî éøäådndaììëadxenz zyxt §¨¦§¤Ÿ¤©£¥©£¥¦§¨
zepaxwd lk lyàöé änìå ,äéä`l` .envr ipta df oic ea azkdl ¨¨§¨¨¨¨

e ,dxenzl xyrn yiwdl aezkd `aøNòn äî ,Cì øîBì`edø÷ïa ©¨©©£¥¨§©
,ãéçéxeaiv ly dnda `le cigi znda `l` xyrna zaiig oi` oky ¨¦

,mitzey ly e`,cigi zepaxwa `l` zbdep dpi` dxenz s`eàöé̈§
øeaö úBðaø÷.mda zbdep dxenz oi`yøNòn äîe`ed dnda ¨§§¦©©£¥

ïaø÷d iab lr axwd,çaæîiycwa `l` zbdep dpi` dxenz s` ¨§©¦§¥©
,gafnúBðaø÷ eàöé[iycw-]úéaä ÷ãa.mda zbdep dxenz oi`y ¨§¨§§¤¤©©¦

àøîâ
:ziad wca iycwa dxenz oi` recn zyxtn `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

øîBì ãeîìz ,äøeîz ïéNBò úéaä ÷ãa éLã÷ eäé ìBëézyxta ¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¨©§©
dxenz(h fk my)dPOn Eaixwi xW` dndA m`'ïaø÷o`kne ,''dl ¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©

a `l` zbdep dxenz oi`y,'ïaø÷' eàø÷pL éî,gafn iycw mde ¦¤¦§§¨§¨
.'ïaø÷' eàø÷ð àlL úéaä ÷ãa éLã÷ eàöé̈§¨§¥¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨§¨

:zxg` `ziixa ixacn ef `ziixa lr dywn `xnbdåwca iycw ik §
ziadàì,'oaxw' mi`xwp,àéðúäåmiycw zhigy xeqi`a xn`p Ÿ§¨©§¨
uega(c fi my).''dl oAxw aixwdl F`iad `l crFn ld` gzR l`e' ,éà §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦

df xeqi`a xn`py [xg`n-]eléôà éðà òîBL ,'ïaø÷'hgeyduega ¨§¨¥©£¦£¦
myl eycwedy zendaúéaä ÷ãa éLã÷meyn zxk aiigziLmb ¨§¥¤¤©©¦¤

mdøîàpL ïéðòk ,ïaø÷ eàø÷pokynl `avd ixy znexzaáø÷på' ¦§§¨§¨§¦§©¤¤¡©©©§¥
'åâå 'ä ïaø÷ úà.'ebe 'adf ilk ,`vn xW` Wi`øîBì ãeîìz ¤¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨©§©

ueg zhigya,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå'`weecìkxac §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨
ãòBî ìäà çút ìà àaägafnd iab lr axwdlíeMî åéìò ïéáéiç ©¨¤¤©Ÿ¤¥©¨¦¨¨¦

å ,õeç éèeçLmle`ìkxacãòBî ìäà çúôì àa BðéàLdaxwdl §¥§¨¤¥¨§¤©Ÿ¤¥
.õeç éèeçL íeMî åéìò ïéáéiç ïéàziad wca iycw znda s`e ¥©¨¦¨¨¦§¥

ixdy ,`id men zlra dnzqy itl ,cren ld` gztl die`x dpi`
lirl epipy(:d).dyrz `la xaer ziad wcal mininz qitzndy

àîìàziad wca iycw mby `ziixad ixaca x`eane -eøwéà ©§¨¦§
,'ïaø÷':`xnbd zvxzn .dxenzn mhrnl epl oipn ok m`eéaø øîà ¨§¨¨©©¦

àä ,àéL÷ àì ,àðéðçdiepy ueg ihegy xeqi`a dpcd `ziixa £¦¨Ÿ©§¨¨
zhiyaïBòîL éaø,epzpynayeàäwca iycw zhrnnd `ziixa ©¦¦§¨

zhiya diepy 'oaxw' mpi`y meyn ziadïðaø.epzpynayìzhiy ©¨¨§
ïBòîL éaøziad wca iycw s`,'ïaø÷' éøwéàmherin xewne ©¦¦§¦§¦¨§¨

.dnda xyrnl dxenz ywid meyn `ed dxenznla`ìzhiyïðaø §©¨¨
ziad wca iycw,'ïaø÷' éøwéà àìdxenzn ehrnzd ok meyne Ÿ¦§¦¨§¨

.ueg ihegy xeqi`ne
:`xnbd dywn aeyåziad wca iycw minkg zhiyly okzi ikàì §Ÿ

,'oaxw' miiexwáéúëäåmda.''ä ïaø÷ úà áø÷på':`xnbd zvxzn §¨§¦©©§¥¤¨§©
éøwéà ''ä ïaø÷'la` ,miiexw -''äì ïaø÷'mzq 'oaxw' ernyny ¨§©¦§¦¨§¨©

i`el my `la,éøwéà àìueg ihegyne dxenzn ehrnzd jkitl Ÿ¦§¦
.''dl oaxw' mda xn`py

dxenz oic azkpy dn mrha mi`pz zwelgn d`ian `ziixad
:xyrnaïðaø eðz,`ziixaa,oerny iax xn`áBè ïéa øwáé àì' ¨©¨¨Ÿ§©¥¥

'epøéîé àìå òøìdnda xyrnaøîàð øák àìäå ,øîàð änìlka ¨©§Ÿ§¦¤¨¨¤¡©©£Ÿ§¨¤¡©
zepaxwd.'åâå 'òøa áBè BúBà øéîé àìå epôéìçé àì'`l`éôì Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨§¦

àpLøîzepaxw x`yaòîLî ,'BúBà øéîé àìå epôéìçé àì'oia ¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦©§¨
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קכג oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

úåðòî éúùå úåãù ùìù.o`kl dcye o`kl dcye ,xawd da didy dcy dze` Ð

dcy dze` qxtd zia dyer Ð axrne gxfn odizecy yexgl drwad ipa jxc m`

ly eze` qxtd zia Ð (dze`) oiyxeg mexce oetv m`e .axrnay dze`e gxfnay

la` .zenvrde qxtd zia xtr z` dyixgnd dlblb myy ,mexc ly eze`e oetv

izy yexgl jxc oi`y ,zegex rax`l `l

eed `l ediiteb zecy izy oze`e .axre

,zeprn izy xeriy `l` qxtd zia edlek

dcy dze` la` .efl dprne efl dprn

opirci `lc ,dlek d`nh Ð da xawdy

ikd meyne .xawd did dpnn mewn dfi`a

cg`l `nyc ,cv lkl dprn `ln dyer

dze`l jld myne ,xawd did diy`x ipyl

xeriy `ed dfc ,dprn `ln dzxiag dcy

`lnc minkg exriy jkc .xawd zyixg

ici lr lblbzdl zenvrd zeie`x dprn

.dyixgndäîåøú íäéðù úîåøúixdy Ð

.ea wlg mdipyläîåøú íäéðù úîåøú ïéà
mxze ipyd xfgc oeikc .oey`x ly elit`e Ð

znexza dil `gip `lc dizrc` ilb Ð

,zrcn `ly mxez oey`x dil dede ,oey`xd

.ipy okeøåòéùë.miyngn cg` Ðåàì íà
ipyd znexz Ð drx oira mxzy oebk Ð

`l jk oiae jk oia Ð `aiwr iaxle .dnexz

,xn`w `nzq inp oizipzne .dnexz `ied

.`id `aiwr iax jkldãéæîë ââåù úåáøì
xeaqk :dl yxtn (`,fi) ipy wxta onwle Ð

`l miycw iabc ef oal xinde xegy xindl

dxenz iabe ,zerh ycwd iedc Ð yicw

.yicwäðùîäîäá àìàdnda xini Ð

.dndaaäøåîú ïéùåò ïðéà úéáä ÷ãá éùã÷
wca iycwe ,"oaxw" aizk dxenz iabc Ð

.`xnba yxtnck ,oaxw exwi` `l ziad

'åë ïåòîù éáø øîàiycwc dil `xiaqc Ð

ol `wtp `l jkld ,oaxw ixwi` ziad wca

xyrn `lde .`kdn `l` dxenz icar `lc

,dxenz icarc did miycwd lk llka dnda

.'ebe "xini xnd m`e" (fk `xwie) aizkck

m`" ,dxenz ciarc dicica aizkc ,`vi dnl

`ed cigi oaxw xyrn dn .'ebe "xini xnd

dyer cigi oaxw lk s` Ð dxenz dyerc

`zil xyrnc .xeav zepaxw e`vi ,dxenz

zexekac `xza wxta opixn`ck ,zetzeya

.zetzey ly `le jl didi :(a,ep)àøîâ
ïáø÷eaixwi xy` dnda (lk) m`e" Ð

,'ebe "dpnn."eptilgi `l" dixza aizkeéà
'åë éðà òîåù ïáø÷.i`w ueg ihegy iab Ð

,`ed mipdk zxezc `pyil "i`" i`de

iab 'ek "epi` e`" :izkec dnka opixn`ck

i`dl `zlin `dn lirl yixcc ,ueg ihegy

l oaxwlr Ð "oaxw" :ipzwc .`pixg` `yxc

zxk aiig epi`e ,uega zxk aiig `ed oaxwd

,"oaxw i`" :ipz dlre .mipta oileg lr

rnyn ,ikdl oaxw i`dl opiyxc i` xnelk

:ixn`c zi`e .'ek ziad wca iycw elit`

"hgyi xy` e`" mzd aizkc meyn ,"e`"

.`id `zlin e`le Ðúéáä ÷ãá éùã÷.exwi` oaxw mewn lkn ,cren ld`l oiie`x opi`e oinen ilra onzq Ðïåòîù éáøìikd meyne ,oaxw exwi` oizipznc Ð

."oaxw"n `le ,dnda xyrnc `ywidn edi` edl hrnnéø÷éà àì 'äì ïáø÷:opiqxb ikd .`nzq oaxw rnyn `l `zyd la` .`nzq oaxw rnyn ied `eddc Ð

'åë ø÷áé àì ïðáø åðúoizipznac opiyxt `pyil i`dle .oaxw exwi` `l Ð iaxl ,oaxw exwi` Ð oerny iaxl ,oerny iax Ð `d ,iax Ð `d :opiqxb `pixg` `pyil Ð

`kil jkld .`nrh yxtn xcde ,dl xn`w oerny iax `l` ,`wtp "oaxw"n e`l Ð "dxenz oiyer opi` ziad wca iycw" ipzwce ,oerny iax dlek `l` `zbelt `kil

oerny iax i`ne iax i`n :`pyil i`dl opiqxb ikd .opax Ð `d ,oerny iax Ð `d :xninl?.'ebe "rxl aeh oia xwai `l" :`ipzcøîàð äîì,xyrn iab `xw i`d Ð

.llka xyrne dxenz icar miycwd lk :rnync ,'ebe "eptilgi `l" xn`p xak `ldeúéáä ÷ãá úåðáø÷åiycw dil zi`c ,`id oerny iax dlek `ziixa i`de Ð

ikdl ,xnelk .'ebe "xwai `l" xnel cenlz :ipzwc ,`id oerny iax dlek i`ce `d `nw `pyill elit`e .lif`e `nrh yxtn `w oerny iaxe .oaxw exwi` ziad wca

.oerny iax xn`wck ,miycwd lk x`y eil` yiwdl ,xyrn iab dxenz aizk xcdäáåçáù øáãå.i`n ihernl onwl `yxtn Ð
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ùìùo`kl dcye ,xaw da didy dcy dze` :i"yx yxit Ð zeprn izy ly zecy

zia dyer Ð axrnl gxfnn mdizecy yexgl drwad jxc m` .o`kl dcye

oiyer Ð oiyxeg mexce oetv m`e ,axrnay dcy dze`e gxfnay dcy dze` qxtd

dn la` ,opaxl `gip mrhd dfe .i"yx oeyl ,mexce oetv ly dcy dze` qxtd zia

,`xidp `l xfril` iaxl i"yx yxity

qxtd zia aiaqy zecy rax` lk yxitc

i`ne .opi`nhn xtrde ,qxtd zia od ely

axrnl gxfnn eyxg m`y df `ed `nrh

oetvn eyxg m`e ?mexce oetv e`nhi dnl

d`xp okl ?axrne gxfn e`nhi dnl mexcl

dyer qxtd zia xne` xfril` iax :yxtl

qxtd zian yxgpy dn mlerlc .qxtd zia

oke ,qxtd zia ed`yr elv`y xg` dcyl

oke ziyilyl dipy dcy dze`n yxgp m`

oiyer olek Ð mlerl oke ziriaxl ziyilyn

.qxtd zia df z` dfïéúéðúî`aiwr iax

iax df xg` df enxzy oitzeyd opzc `id

oeikc Ð dnexz mdipy znexz xne` xfril`

opihrnnc `de .ea wlg mdl yi mdipyc

lkc oiprl epiid Ð oitzey `le "mz`"n

eznexz zvwn la` ,dnexz epi` oznexz

.dnexz ied Ð df ly ezvwne df lyéáø
Ð dnexz mdipy znexz oi` xne` `aiwr

xfgc oeikc .oey`x ly elit`e :i"yx yxit

dil `gip `lc dizrc ilb Ð mxze ipyd

`ly mxez dil dede ,oey`x ly dnexza

oi`c ,`xidp `le .i"yx oeyl ,ipy oke ,zrcn

mzdc ,"dxenz xg` dxenz `le" enk df

jkl !dxenz epi` ipyde dxenz oey`xd

dnexz oey`xdc :`kd ok enk yxtl d`xp

ly wxtac :dywe .ipyd `le[b dpyn] iyi

iax ,enxzy oitzey :opz zenexz zkqnc

minkge .dnexz mdipy znexz :xne` `aiwr

m`e .'ek xeriyk oey`xd mxz m` :mixne`

d`xpe !`aiwr iaxc` `aiwr iaxc `iyw ok

zeyx epzpyk ixiin oizrnyac :wgvi epiaxl

oey`xd znexz ikd meyne ,mexzl dfl df

exiag zrcn ixdy ,`aiwr iaxl dnexz

zeyx exiagl ozpc ,melk epi` ipyde .mxz

xaq xfril` iaxe .mxz xake mexzl

lkc ediizrc` ilbc ,dnexz mdipy znexzc

mzd la` .exiag znexza dil `gip (`l) cg

lk jkld ,mexzl dfl df zeyx epzp `lya

jkitl ,ewlg mxz diytpc dizrc` cg

.zvwn dnexz odipy znexz
iax
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`oifgeקכד mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

úåôúåùá åðéàù øáãå.zetzey ly `le Ð "jl didi" :lirl ziyixtck Ðéáø
äúòî øùòî àöé äîì øîåà,jixhvi` `l ipd lk meync iaxl dil `xiaqc Ð

,`wtp oaxwn gafn oaxwe ,cigi oeyl rnync ,`wtp "xini `l"n cigi oaxwc

`wc daegay xace .oaxw exwi` `l ziad wca iycwc iaxl dil zi` `nl`

on `ad dler dipin oerny 'x hrnn

zexzen iaxl dil `xiaq Ð zexzend

`wtp oizipznc `yixne ,ilf` xeav zacpl

`l"n inp zetzeye .xeava dxenz oi`c ol

.cigi oeyl "xiniïåãéì øùòî àöéù éôì
åîù úøåîúálkl"e dipin lirl aizkc Ð

`xw m`y ,zeaxl "lke"n opiaxne "xyrn

Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl

jkld ,eny zxenz epiide ,oiyecw odipy

"epxini xnd m`" inp azknl jixhvi`

znda cinrd m` ,eteb zxenza oecil

zqtzp Ð "efk ef" xn`e xyrn lv` oileg

`l `pin` ded diazk `l i`c .dxenza

didy xac :onwl opixn`ck ,dxenz ciar

yecig epiidc ,ycg xaca oecil `vie llka

iede ,miycwd lka dpi`y eny zxenz

eny zxenz :eyecig `l` ea jl oi` `pin`

,`xw dixcd` ikdl .`l eteb zxenz la`

.etebe eny zxenza oecil `vieúøåîú
äáéø÷ åîùzexeka idliya opixn`ck Ð

xyr cg` zeaxl Ð "xwad" :(`,`q)

.minlyläáéø÷ äðéà åôåâ úøåîúÐ

xnb :(a,d) lirl oiwxita opixn`ck

aizk xekaae ,xekan "dxard" "dxard"

.oiaixw ozxenz oi`e oiaixw od Ð "od"

úìàâð åîù úøåîú,`id minlyc Ð

.men oda ltepyk oil`bp minlyeúøåîú
úìàâð äðéà åôåâezxenze `ed" :aizkc Ð

."l`bi `l ycw didiäìç åôåâ úøåîú
éåàø åðéàù éô ìò óà.men lra oebk Ð

.men lra lr lgc xyrnk Ð `nrh i`n

`ly ,xyrn zyecwa elk`l dpin `wtpe

.`xhila lwyi `le filhi`a hgyiúøåîú
éåàøä øáã ìò àìà äìç äðéà åîùÐ

opi`y ,miycw x`yk dxenb dyecw ycwil

:jixtwe .oycwdl onen mcwyk milgíåùî
àòøâéî éòåøâéà åîù úøåîú ãéáòã àðîçø äéá éáøãdizi`c jk lk xenge li`ed ,`xnegl ith dia lfinl irac oky lk `d men lra lr `liig `lc Ð

.eny zxenzaéáø éáøã éàî.minlyl xyr cg` zeaxl Ð "xwad" ipzwck ,minlyl ifgc icin `l` iax `l `xwe Ðéúéú àëéäî.ikd opixn`c Ðùãçä øáã
.eny zxenz Ðàðéøçà àðùéì,eteb zxenz rxbin irexbi` minly x`yk `xng`c meyn :`id `xaqe ,ie`xd xac lr `l` dlg dpi`y "eny zxenz" yxtzp Ð

.iieaxl `xw jixhvi`'åë éáø éáøã éàîì ïðéøîà äéá áúë àì éàã ïéà éðùîåikd `nilc iziz `kidn `de Ð?,oda zyxcp dxezdy zecnd on dpi` `dc

i`nc :`cg ,ikxit ixz `ki` lirlc `pyillc ,xwir ikde .iieaxl jixhvi` ikdl .eyecig `l` ea jl oi` Ð eny zxenza ycg xaca oecil ,diazk i`nl izk`e

i`ne .men lra oia mz oia ,`nzq `l` rnyn `le "o`ve xwa xyrn lke"n iaxzi` dycwc eny zxenz `dc ,ikd dnewe`l `zlin e`l ,iax iaxc i`nl xn`w

rxbin i`cec miwe`e li`ed cenlzd oeyl df oi`e ,iziz `kidn dil jixt `wc :cere .eteb zxenza dipiiclc `niz `lc ,daxwdl `l` iax `l Ð "xwad"n iaxc

ikd opixn`c `d jl `pn xninl dil ded Ð iax `l iax `lc i`nlc ,`rxb?,ikd `nilc il `iz` `kidn :xnelk ,iziz `kidn xity rnzyin `pyil i`dl la`

.diieaxl `xw dkxv`cäéìò äìáé÷ã."ef ixd" xn`c ab lr s`e ,dpaixwiy Ðúåøúåîez`hgl zern yixtd oebke .dler oiaixw eincc ,diirxl wzipy my` oebk Ð

cle" wxta ,mipdkl zexerde myl xyad ,zeler oda gwli my` xzenne z`hg xzenn `ad lk odkd rciedi yxcn edfc .dler minc oze`a `ian Ð exzezipe eny`e

.(a,bk onwl) "z`hgéìæà øåáö úáãðì.zexteyl Ðãéçé úáãðì.`ed oexec myl `l` ozaegl odl dler dpi`e ,dler minca oi`ian onvr milrad Ðøæòéìà éáøÐ

dacpl odinc eltie exknie ea`zqiy cr erxi mlerd seq cr ocle cle ocle dxenz cle my` zxenz (a,k onwl) "miycw el`e" wxta ,ilf` cigi zacpl zexzen dil zi`c

.dler einca `iai :xne` xfril` iax ,zexteylàãçá äéúååë äì øáñ.dxenzn dihernl jixhv` ikdlc ,ilf` cigi zacpl zexzenc Ðéëä éàzler oerny iaxlc Ð

.`id zexzend on d`ad dlerc ,`zyd da xin` ivn `l `xwirn da xin` `l elit`e ,dxenz dcar `l zexzen dndadúøçà ìò åììçåxg` my`a xtkzp inp i` Ð

.oiwxita lirl ziyixtck ,'ekøéîéå øåæçéù åäîdyecw oebk la` .dizyecwa mi`wc `kid Ð oixinne oixfege oixinn oi` oerny iaxc `ail` opgei iax xn` `kidc Ð

`py `l `nlic e` ,xninc `nil zxg`ïðéôìé øùòîî ïåòîù éáøã àáéìà éà ?dcar `lc xzen zler iwet`l daegay xac xyrnn oerny 'x xnbc `d ,xnelk Ð

.dxenzàðú úçëùî éà.'ek oixinne oixfege oixinn oi` y"xc `ail` lirl xn`c opgei 'xke ,xfril` iaxk dil `xiaqc Ðéàî úçà äùåã÷å ïéôåâ éðùáyixtd epiidc Ð

.xg` lr ellige mnede ea xinde ea xtkzdl my`ãçà óåâå úåùåã÷ éúù àìà.dlerl wzipe cea`d oey`x `vnpe xg` my`a xtkzp epiidc Ðéòáéúinlyexi oeyl Ð

.ilaa oeyla ewiz enk
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תמורה.  פרק ראשון - הכל ממירין דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dxenz(iyily meil)

,úeôzeLa àa BðéàL øáãå`le ,dxenz zbdep el` lka `weec §¨¨¤¥¨§¨
oaxwae daega `a epi`y xacae ziad wca iycwae xeaiv zepaxwa

.mitzey
úàöé änì ,øîBà éaøzxenzäzòî øNòî,dnvr ipta azkdl ©¦¥¨¨¨¨©£¥¥©¨

ick.Bôeb úøeîúáe BîL úøeîúa ïBcéì`id xyrn zevny ¦¦§©§¦§©
xnele mz`ivia mzepnle ,xicl el eclepy zendad lk z` qipkdl

zexekaa dpyna epipye .'xyrn df ixd' ixiyrd lr(.q)`xw m`y ,
aey `xw xyr cg`le ,'iriyz' `xw ixiyrle ,'ixiyr' iriyzl
meyn yecw ixiyrd .xyrn zyecwa miyecw mzyly ,'ixiyr'
`xwy meyn miyecw xyr cg`de iriyzde ,ze`ivna ixiyr `edy
dnn dxewne ,'eny zxenz' diexw ef dyecwe ,'ixiyr' my mdilr

xyrna xn`py(al fk `xwie)'lke'n eyxce ,'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
epivn `ly df oic xyrna ycgzdy xg`ne .eny zxenz zeaxl
zxenz' oic ea bdpi `ly xnel mewn did ,miycw x`ya eznbeck
ok lre ,miycwd lka zbdepd 'ef zgz ef' ly dxenz `idy 'eteb

.xyrna zbdep sebd zxenz mby eprinydl aezkd jxved
ick ,xyrna eteb zxenz oic aey azkp mrh cerne,Cì øîBì©¨

.` :md el`e ,mipic dnka eny zxenzn eteb zxenz oic welgy
äáéø÷ BîL úøeîzeli`e ,minly zxeza gafnd iab lrúøeîz §©§§¥¨§©

Bôebxyrn lyäáéø÷ dðéàmen da letiy cr drxz `l` ,gafnl ¥¨§¥¨
.a .daxwd `la oileaba dnena lk`ize,úìàâð BîL úøeîzm`y §©§¦§¤¤

oaxw dincn mi`iane ,oileaba zlk`pe dze` micet men da ltp
.xg`mle`,úìàâð dðéà Bôeb úøeîzzlk`p men da ltp m` `l` §©¥¨¦§¤¤

`p oky ,oeict `la dnenaxyrna xn(bl fk my)didi FzxEnzE `Ed'§¨¦§¤
.b .'l`Bi `l Wcwäìç Bôeb úøeîzoiaìò`idy dninz dnda Ÿ¤Ÿ¦¨¥§©¨¨©

éeàøä øác,gafnleoiaéeàø BðéàL øác ìòzlra oebk ,gafnl ¨¨¨¨©¨¨¤¥¨
xyrna xn`p oky .men(my)envr ixiyrdy ,'rxl aFh oiA xTai `l'Ÿ§©¥¥¨©

.eteb zxenzl oicd `ede ,men lra `edyk oiae mz `edyk oia yecw
åmle`éeàøä øác ìò àlà äìç dðéà BîL úøeîzgafnl,ãáìa §§©§¥¨¨¨¤¨©¨¨¨¨¦§©

mnen mcwy men ilra lr milg mpi`y miycwd lkk `id ixde
.mycwdl

:iax ixac lr dywn `xnbd,éøîàikeàðîçø éaøc íeMî ¨§¦¦§©¦©£¨¨
[dxezd dzaixy-]déa úéàcxyrnaòøbéà éòeøbéà BîL úøeîz §¦¥§©§¦§¥¦§©

zvxzn .dzeaxl aezkd jxvei jk meyny ,eteb zxenz oiprl epic
nbd:`xïéàaezkd jixv eny zxenz oic ea ycgzdy llba ok` - ¦

meyn ,eteb zxenz ea zeaxlcdf ieaix ileléaø éaøc éàî ïðéøîà §©§¦©©§©¦©¦
éaø àì éaø àìc éàîe`ly dne ,daxzd ea daxzdy dn - ©§Ÿ©¦Ÿ©¦

.daxzd `l ea daxzd
:`xnbd zl`eyéúéz àëéäî àäåycgzdy xac lky epl oipn - §¨¥¥¨¥¥

daiyn .df oipra mibdepd mipicd x`yn hrnzd mieqn oic ea
:`xnbdäåäc íeMî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàxyrnøác ¨©©¨§¥§©§ª©¦©£¨¨¨

Lãçä øáca ïBcéì àaäezeaxl aezkd jixv eny zxenz `edy ©¨¦©¨¨¤¨¨
,eteb zxenzlåy mixne` epiid ieaixd ilelBLecéç àlà Ba ïéà §¥¤¨¦

.ãáìa¦§©
xa ongp ax :`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
xace ,eze` zaiign dxezdy oaxw `ed daegay xacy ,xaq wgvi
oebk ,dacpa envr z` mc`d ea aiigy oaxw `ed daega `a epi`y

ok lr .'dler ef dnda ixd' xn`y÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨
àáøì,el dywdeøîàc ïBòîL éaøìa wx zbdep dxenzyøác §¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

,äáBça àaäwx ikeäãáòc àéä äáBç úìBò[dyery-],äøeîz ©¨§¨©¨¦§¨§¨§¨
àä[la`-]àì äáãð úìBò.dxenz dyer ¨©§¨¨Ÿ

déì øîài`ce ,`axäãáò déìò dìa÷c ïåék éîð äáãð úìBò ¨©¥©§¨¨©¦¥¨§©§¨£¥¨§¨
äøeîzd`iadl 'ef ixd' zxin`a envr lr laiwy oeikn -,gafnl §¨

,dxenz dyer `id ixdäëøöð àìåxyrnl ywidd [jxvp-]àlà §Ÿ¦§§¨¤¨
ìdxenzn hrn.úBøúBnä ïî äàaä äìBòdgcpy my` oebke §¨©¨¨¦©¨

eincn mi`iane xknp men ea ltpy xg`ly ,dirxl wzipe daxwdn
aiigzd `l ixdy ,daegay xac dpi` ef dlery xg`ne .dler

.dxenz dyer dpi` ,d`iadl
:`xnbd dywnøáñ÷ éàî,oerny iaxøîàc ïàîk dì øáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©¨§©§¨©

yúBøúBîzepaxwd incéìæà øeaö úáãðì,[mikled-]àèéLt ¨§¦§©¦¨§¦§¦¨
czexzend on d`ad dleräãáò àì[dyer-],äøeîzcàäxak §Ÿ¨§¨§¨¨

y epzpyna x`eana äøeîz ïéàzepaxwàlà .øeaöjixv gxkda ¥§¨§¦¤¨
y xneløîàc ïàîk déì àøéáñ ïBòîL éaøyúBøúBîinc ©¦¦§§¦¨¥§©§¨©¨
zepaxwd,éìæà ãéçé úáãðìzern yicwdy in myl daixw `ide §¦§©¨¦¨§¦

,ef dacp hrnl xyrnl ywidd `a ok lr .xeaivd myl `le el`
dpi`y itl ,dxenz dyer dpi` mewn lkn cigi oaxw `idy elit`y

ixdy ,zeywdl yi oiicr j` .daega `ay xacdéì úòîL ïàî©¨§©¥
k xaeqy [zrny inn-]àøáñ éàä,cigi zacpl miaxw zexzeny ©§¨¨

`ldøæòéìà éaøe ,`edc àéãäa déì ïðéòîL àäef dleräãáò ©¦¡¦¤¤¨©§¦©¥§¤§¨§¨§¨
éøác ,äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò ,àéðúc .äøeîz§¨§©§¨¨©¨¨¦©¨¨§¨¦§¥

.øæòéìà éaøef dler hrnnd oerny iaxy xnel xyt` i` ok m`e ©¦¡¦¤¤
.xfril` iax zhiyk hwep dxenzn

:`xnbd zvxzndéúåk dì øáñ ïBòîL éaøxfril` iaxcàãça ©¦¦§¨©¨§¨¥©£¨
.àãça déìò âéìôedlery xfril` iaxk oerny iax xaeqy s`y ¨¦£¥©£¨

dxenz oiprl mewn lkn ,cigi zacpl daixw zexzend on d`ad
,eilr wlgpøáñ øæòéìà éaøcyäNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò §©¦¡¦¤¤¨©¨©¨¨¦©¨¨
,äøeîz,daega `a epi`y xac lk xyrnl ywiddn hrnn epi`e §¨

åeli`eäéà[oerny iax-]øáñyäøeîz äNBò ïéàywidd meyn §¦¨©¥¨§¨
.xyrnl

:`xnbd dywnéëä éàdn dywiéòac[wtzqdy-]ïéáà éaølirl ¦¨¦§¨¥©¦¨¦
(.h)dpyna oerny iax zhiya(my)oi`y ,opgei iax zhiy it lr

m` ,oaxw eze`a mixinne mixfege mixinnøtkúäì íLà Léøôä¦§¦¨¨§¦§©¥
Ba øéîäå Ba,zxg` dndaåjk xg`äæ ÷zéðå øçà íLàa øtkúð §¥¦§¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤
[oey`xd-]äìBòì,my` xzen oickBa øéîéå øBæçiL eäîmy`a §¨©¤©£§¨¦

dzpzydy xg`n m`d .zg` mrt ea xind xaky xg`l oey`xd
,dywe .`l e` ea mixinne mixfeg zxg` dyecwl ezyecwàaéìà©¦¨

ïàîc,df wtq oia` iax wtzqdàîéìéàwtzqdyéaøc àaéìà §©¦¥¨©¦¨§©¦
úøîà àä ,ïBòîLydéì àøéáñ ïBòîL éaøyïî äàaä äìBò ¦§¨¨§©©¦¦§§¦¨¥¨©¨¨¦

äøeîz äNBò ïéà úBøúBnäxind `l oiicr m` elit`e ,llk ©¨¥¨§¨
,minkg zhiya wtzqdy xnel xyt` i` oke .mlern ef dndaa

dpyna mzhiyl ixdy(my)my` eze`a mixinne mixfege mixinn
.dpey`xd ezyecwa cner oiicr `edyk elit`

:`xnbd zvxznàpz úçkLî éà ,déì àéòaéî÷ éëä ïéáà éaø©¦¨¦¨¦¨¦©§¨¥¦©§©©©¨
éà÷cxaeqd `pz `vnz m` -ïBòîL éaøkdpynaïéà' øîàc §¨¥§©¦¦§§¨©¥

e ,'ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîîok enkdéì àøéáñmbøæòéìà éaøk §¦¦§§¦§¦¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤
'äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò' øîàciax zhiyk `le §¨©¨©¨¨¦©¨¨§¨

my`a wtzqdl yi ,dxenz dyer dpi`y xaeqd `ziixaa oerny
,dlerl wzip jk xg`e ea xindy.Ba øéîéå øBæçiL eäîx`eane ©¤©£§¨¦

lirl(:h)wtzqd mcew .oia` iax wtzqd zewitq ipyyïéôeb éðLa¦§¥¦
éàî úçà äMeã÷eea ltp jk xg`e ,my`a xindy ina oebke ,epic §¨©©©

meyn ,ipyd my`a xinne xfeg m`d .zxg` dnda lr ellige men
,ea xinne xfeg epi`y e` ,miteb ipy md ipyde oey`xd my`dy
`a ipyde ,zg` dyecw `id ipyde oey`xd my`d zyecwy meyn

,oia` iax wtzqd cere .ea xind xaky oey`xd gknàönéz íàå§¦¦¨¥
øîBì`idy xg`nyúçà äMeã÷,ipyd my`a xinne xfeg epi` ©§¨©©

àlà (àì Bà)a wtzqdl yi oiicréàî ,ãçà óeâå úBMeã÷ ézL Ÿ¤¨§¥§§¤¨©
wzipe xg` my`a xtkzd jk xg`e ,my`a xindy oebke .epic

ea xinne xfeg m`d ,dlerl oey`xde` ,zeyecw izy ody meyn
.df seba xind xaky meyn ea xinne xfeg epi`y

:`xnbd dwiqnéòaézcr ,miax minkg df wtq le`yl xxerzz - ¦¨¥
`ly ,wtqa ef dl`y zcner dzr zrle ,zn`d lr cenrz xy`
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dxenz(iyily meil)

,úeôzeLa àa BðéàL øáãå`le ,dxenz zbdep el` lka `weec §¨¨¤¥¨§¨
oaxwae daega `a epi`y xacae ziad wca iycwae xeaiv zepaxwa

.mitzey
úàöé änì ,øîBà éaøzxenzäzòî øNòî,dnvr ipta azkdl ©¦¥¨¨¨¨©£¥¥©¨

ick.Bôeb úøeîúáe BîL úøeîúa ïBcéì`id xyrn zevny ¦¦§©§¦§©
xnele mz`ivia mzepnle ,xicl el eclepy zendad lk z` qipkdl

zexekaa dpyna epipye .'xyrn df ixd' ixiyrd lr(.q)`xw m`y ,
aey `xw xyr cg`le ,'iriyz' `xw ixiyrle ,'ixiyr' iriyzl
meyn yecw ixiyrd .xyrn zyecwa miyecw mzyly ,'ixiyr'
`xwy meyn miyecw xyr cg`de iriyzde ,ze`ivna ixiyr `edy
dnn dxewne ,'eny zxenz' diexw ef dyecwe ,'ixiyr' my mdilr

xyrna xn`py(al fk `xwie)'lke'n eyxce ,'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
epivn `ly df oic xyrna ycgzdy xg`ne .eny zxenz zeaxl
zxenz' oic ea bdpi `ly xnel mewn did ,miycw x`ya eznbeck
ok lre ,miycwd lka zbdepd 'ef zgz ef' ly dxenz `idy 'eteb

.xyrna zbdep sebd zxenz mby eprinydl aezkd jxved
ick ,xyrna eteb zxenz oic aey azkp mrh cerne,Cì øîBì©¨

.` :md el`e ,mipic dnka eny zxenzn eteb zxenz oic welgy
äáéø÷ BîL úøeîzeli`e ,minly zxeza gafnd iab lrúøeîz §©§§¥¨§©

Bôebxyrn lyäáéø÷ dðéàmen da letiy cr drxz `l` ,gafnl ¥¨§¥¨
.a .daxwd `la oileaba dnena lk`ize,úìàâð BîL úøeîzm`y §©§¦§¤¤

oaxw dincn mi`iane ,oileaba zlk`pe dze` micet men da ltp
.xg`mle`,úìàâð dðéà Bôeb úøeîzzlk`p men da ltp m` `l` §©¥¨¦§¤¤

`p oky ,oeict `la dnenaxyrna xn(bl fk my)didi FzxEnzE `Ed'§¨¦§¤
.b .'l`Bi `l Wcwäìç Bôeb úøeîzoiaìò`idy dninz dnda Ÿ¤Ÿ¦¨¥§©¨¨©

éeàøä øác,gafnleoiaéeàø BðéàL øác ìòzlra oebk ,gafnl ¨¨¨¨©¨¨¤¥¨
xyrna xn`p oky .men(my)envr ixiyrdy ,'rxl aFh oiA xTai `l'Ÿ§©¥¥¨©

.eteb zxenzl oicd `ede ,men lra `edyk oiae mz `edyk oia yecw
åmle`éeàøä øác ìò àlà äìç dðéà BîL úøeîzgafnl,ãáìa §§©§¥¨¨¨¤¨©¨¨¨¨¦§©

mnen mcwy men ilra lr milg mpi`y miycwd lkk `id ixde
.mycwdl

:iax ixac lr dywn `xnbd,éøîàikeàðîçø éaøc íeMî ¨§¦¦§©¦©£¨¨
[dxezd dzaixy-]déa úéàcxyrnaòøbéà éòeøbéà BîL úøeîz §¦¥§©§¦§¥¦§©

zvxzn .dzeaxl aezkd jxvei jk meyny ,eteb zxenz oiprl epic
nbd:`xïéàaezkd jixv eny zxenz oic ea ycgzdy llba ok` - ¦

meyn ,eteb zxenz ea zeaxlcdf ieaix ileléaø éaøc éàî ïðéøîà §©§¦©©§©¦©¦
éaø àì éaø àìc éàîe`ly dne ,daxzd ea daxzdy dn - ©§Ÿ©¦Ÿ©¦

.daxzd `l ea daxzd
:`xnbd zl`eyéúéz àëéäî àäåycgzdy xac lky epl oipn - §¨¥¥¨¥¥

daiyn .df oipra mibdepd mipicd x`yn hrnzd mieqn oic ea
:`xnbdäåäc íeMî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàxyrnøác ¨©©¨§¥§©§ª©¦©£¨¨¨

Lãçä øáca ïBcéì àaäezeaxl aezkd jixv eny zxenz `edy ©¨¦©¨¨¤¨¨
,eteb zxenzlåy mixne` epiid ieaixd ilelBLecéç àlà Ba ïéà §¥¤¨¦

.ãáìa¦§©
xa ongp ax :`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
xace ,eze` zaiign dxezdy oaxw `ed daegay xacy ,xaq wgvi
oebk ,dacpa envr z` mc`d ea aiigy oaxw `ed daega `a epi`y

ok lr .'dler ef dnda ixd' xn`y÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨
àáøì,el dywdeøîàc ïBòîL éaøìa wx zbdep dxenzyøác §¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

,äáBça àaäwx ikeäãáòc àéä äáBç úìBò[dyery-],äøeîz ©¨§¨©¨¦§¨§¨§¨
àä[la`-]àì äáãð úìBò.dxenz dyer ¨©§¨¨Ÿ

déì øîài`ce ,`axäãáò déìò dìa÷c ïåék éîð äáãð úìBò ¨©¥©§¨¨©¦¥¨§©§¨£¥¨§¨
äøeîzd`iadl 'ef ixd' zxin`a envr lr laiwy oeikn -,gafnl §¨

,dxenz dyer `id ixdäëøöð àìåxyrnl ywidd [jxvp-]àlà §Ÿ¦§§¨¤¨
ìdxenzn hrn.úBøúBnä ïî äàaä äìBòdgcpy my` oebke §¨©¨¨¦©¨

eincn mi`iane xknp men ea ltpy xg`ly ,dirxl wzipe daxwdn
aiigzd `l ixdy ,daegay xac dpi` ef dlery xg`ne .dler

.dxenz dyer dpi` ,d`iadl
:`xnbd dywnøáñ÷ éàî,oerny iaxøîàc ïàîk dì øáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©¨§©§¨©

yúBøúBîzepaxwd incéìæà øeaö úáãðì,[mikled-]àèéLt ¨§¦§©¦¨§¦§¦¨
czexzend on d`ad dleräãáò àì[dyer-],äøeîzcàäxak §Ÿ¨§¨§¨¨

y epzpyna x`eana äøeîz ïéàzepaxwàlà .øeaöjixv gxkda ¥§¨§¦¤¨
y xneløîàc ïàîk déì àøéáñ ïBòîL éaøyúBøúBîinc ©¦¦§§¦¨¥§©§¨©¨
zepaxwd,éìæà ãéçé úáãðìzern yicwdy in myl daixw `ide §¦§©¨¦¨§¦

,ef dacp hrnl xyrnl ywidd `a ok lr .xeaivd myl `le el`
dpi`y itl ,dxenz dyer dpi` mewn lkn cigi oaxw `idy elit`y

ixdy ,zeywdl yi oiicr j` .daega `ay xacdéì úòîL ïàî©¨§©¥
k xaeqy [zrny inn-]àøáñ éàä,cigi zacpl miaxw zexzeny ©§¨¨

`ldøæòéìà éaøe ,`edc àéãäa déì ïðéòîL àäef dleräãáò ©¦¡¦¤¤¨©§¦©¥§¤§¨§¨§¨
éøác ,äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò ,àéðúc .äøeîz§¨§©§¨¨©¨¨¦©¨¨§¨¦§¥

.øæòéìà éaøef dler hrnnd oerny iaxy xnel xyt` i` ok m`e ©¦¡¦¤¤
.xfril` iax zhiyk hwep dxenzn

:`xnbd zvxzndéúåk dì øáñ ïBòîL éaøxfril` iaxcàãça ©¦¦§¨©¨§¨¥©£¨
.àãça déìò âéìôedlery xfril` iaxk oerny iax xaeqy s`y ¨¦£¥©£¨

dxenz oiprl mewn lkn ,cigi zacpl daixw zexzend on d`ad
,eilr wlgpøáñ øæòéìà éaøcyäNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò §©¦¡¦¤¤¨©¨©¨¨¦©¨¨
,äøeîz,daega `a epi`y xac lk xyrnl ywiddn hrnn epi`e §¨

åeli`eäéà[oerny iax-]øáñyäøeîz äNBò ïéàywidd meyn §¦¨©¥¨§¨
.xyrnl

:`xnbd dywnéëä éàdn dywiéòac[wtzqdy-]ïéáà éaølirl ¦¨¦§¨¥©¦¨¦
(.h)dpyna oerny iax zhiya(my)oi`y ,opgei iax zhiy it lr

m` ,oaxw eze`a mixinne mixfege mixinnøtkúäì íLà Léøôä¦§¦¨¨§¦§©¥
Ba øéîäå Ba,zxg` dndaåjk xg`äæ ÷zéðå øçà íLàa øtkúð §¥¦§¦§©¥§¨¨©¥§¦©¤
[oey`xd-]äìBòì,my` xzen oickBa øéîéå øBæçiL eäîmy`a §¨©¤©£§¨¦

dzpzydy xg`n m`d .zg` mrt ea xind xaky xg`l oey`xd
,dywe .`l e` ea mixinne mixfeg zxg` dyecwl ezyecwàaéìà©¦¨

ïàîc,df wtq oia` iax wtzqdàîéìéàwtzqdyéaøc àaéìà §©¦¥¨©¦¨§©¦
úøîà àä ,ïBòîLydéì àøéáñ ïBòîL éaøyïî äàaä äìBò ¦§¨¨§©©¦¦§§¦¨¥¨©¨¨¦

äøeîz äNBò ïéà úBøúBnäxind `l oiicr m` elit`e ,llk ©¨¥¨§¨
,minkg zhiya wtzqdy xnel xyt` i` oke .mlern ef dndaa

dpyna mzhiyl ixdy(my)my` eze`a mixinne mixfege mixinn
.dpey`xd ezyecwa cner oiicr `edyk elit`

:`xnbd zvxznàpz úçkLî éà ,déì àéòaéî÷ éëä ïéáà éaø©¦¨¦¨¦¨¦©§¨¥¦©§©©©¨
éà÷cxaeqd `pz `vnz m` -ïBòîL éaøkdpynaïéà' øîàc §¨¥§©¦¦§§¨©¥

e ,'ïéøéîîe ïéøæBçå ïéøéîîok enkdéì àøéáñmbøæòéìà éaøk §¦¦§§¦§¦¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤
'äøeîz äNBò úBøúBnä ïî äàaä äìBò' øîàciax zhiyk `le §¨©¨©¨¨¦©¨¨§¨

my`a wtzqdl yi ,dxenz dyer dpi`y xaeqd `ziixaa oerny
,dlerl wzip jk xg`e ea xindy.Ba øéîéå øBæçiL eäîx`eane ©¤©£§¨¦

lirl(:h)wtzqd mcew .oia` iax wtzqd zewitq ipyyïéôeb éðLa¦§¥¦
éàî úçà äMeã÷eea ltp jk xg`e ,my`a xindy ina oebke ,epic §¨©©©

meyn ,ipyd my`a xinne xfeg m`d .zxg` dnda lr ellige men
,ea xinne xfeg epi`y e` ,miteb ipy md ipyde oey`xd my`dy
`a ipyde ,zg` dyecw `id ipyde oey`xd my`d zyecwy meyn

,oia` iax wtzqd cere .ea xind xaky oey`xd gknàönéz íàå§¦¦¨¥
øîBì`idy xg`nyúçà äMeã÷,ipyd my`a xinne xfeg epi` ©§¨©©

àlà (àì Bà)a wtzqdl yi oiicréàî ,ãçà óeâå úBMeã÷ ézL Ÿ¤¨§¥§§¤¨©
wzipe xg` my`a xtkzd jk xg`e ,my`a xindy oebke .epic

ea xinne xfeg m`d ,dlerl oey`xde` ,zeyecw izy ody meyn
.df seba xind xaky meyn ea xinne xfeg epi`y

:`xnbd dwiqnéòaézcr ,miax minkg df wtq le`yl xxerzz - ¦¨¥
`ly ,wtqa ef dl`y zcner dzr zrle ,zn`d lr cenrz xy`

.dhytp

ïéøéîî ìëä êìò ïøãä

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



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dxenz(iriax meil)

úåðáø÷á ùé ¯ éðù ÷øô

äðùî
mcewd wxta dpyna epipy(.bi)cigi zepaxwa wx zbdep dxenzy ,

miwelig epiptly dpynd d`ian df oic ab`e ,xeaiv zepaxwa `le
:el` zepaxw ipin ipy oia mitqepLémibdepy mipicãéçé úBðaø÷a ¥§¨§§¨¦

ïéàLmibdep mdLéå ,øeaévä úBðaø÷amibdepd mipicúBðaø÷a ¤¥§¨§§©¦§¥§¨§§
ïéàL øeaévämibdep mdïéNBò ãéçiä úBðaøwL .ãéçiä úBðaø÷a ©¦¤¥§¨§§©¨¦¤¨§§©¨¦¦

.äøeîz ïéNBò øeaévä úBðaø÷ ïéàå ,äøeîzok enkãéçiä úBðaø÷ §¨§¥¨§§©¦¦§¨¨§§©¨¦
a ïéa úBâäBðzendaíéøëfea ïéazendaå ,úBá÷peli`úBðaø÷ £¥¦§¨¦¥¦§¥§¨§§

a àlà ïéâäBð ïéà øeaéväzendaíéøëfok enk .calaúBðaø÷ ©¦¥£¦¤¨¦§¨¦¨§§
ãéçiäy mdn dnk yi ,onf mdl reawyïéáéiçmilradïúeéøçàa ©¨¦©¨¦§©£¨¨

.íäékñð úeéøçàáe`l m`y ,rxevn zepaxwe zclei zler oebke §©£¨¦§¥¤
.onf xg`l mdikqp z`e mze` mi`ian mpnfa me`iadåeli`úBðaø÷ §¨§§

øeaévä,mpnfa eaxw `lyïéàxeaivdàìå ïúeéøçàa ïéáéiç ©¦¥©¨¦§©£¨¨§Ÿ
,ïäékñð úeéøçàay xg`n oky ,miaxw mpi` aeyelha mpnf xar §©£¨¦§¥¤

.mpaxwìáàxeaiv zepaxwa mbïéáéiçxeaivdïäékñð úeéøçàa £¨©¨¦§©£¨¦§¥¤
,çáfä áøwMîmiaixwn ,eikqp `ll epnfa gafd z` eaixwd m`y ¦¤¨©©¤©

.mini dnk xg`l elit` eikqp z`
eøeaévä úBðaøwL ,ãéçé úBðaø÷a ïéàM äî øeaévä úBðaø÷a Lé¥§¨§§©¦©¤¥§¨§§¨¦¤¨§§©¦

,úaMä úà ïéçBcmigece ,da miaxw md ixd zaya mpnf lg m`y ¦¤©©¨
.mzaxwda yiy zay zk`ln xeqi` z`åxeaiv zepaxw migec ok §

,äàîehä úàmipdkd eidy e` ,mi`nh xeaivd aex eid m`y ¤©§¨
xeqi` z` mzaxwd zaeg dgec ,mi`nh zxy ilk eidy e` ,mi`nh

.d`neha daxwde ycwnl dqipkåeli`úBçBc ïðéà ãéçé úBðaø÷ §¨§§¨¦¥¨
.äàîehä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©§¨

øéàî éaø øîà,`nw `pzlìBãb ïäk ézéáç àìäålk miaxwy ¨©©¦¥¦©£Ÿ£¦¥Ÿ¥¨
,meiåokøtlecb odkå ,ïä ãéçiä úBðaø÷ ,íéøetkä íBé ìLs` §©¤©¦¦¨§§©¨¦¥§

md ok it lr.äàîehä úàå úaMä úà ïéçBãepi` df oicy gxkdae ¦¤©©¨§¤©§¨
,xeaive cigia ielzàlàoaxw lkòeá÷ BpîfLzayd z` dgec ¤¨¤§©¨©

.xeaiv oaxw oiae cigi oaxw oia ,d`nehd z`e

àøîâ
:epzpyna epipy.'åë äøeîz äNBò ãéçé ïaø÷:`xnbd dywnåik ¨§©¨¦¤§¨§

àììk[llk-]àeä,dxenz miyer cigi zepaxw lkyéøäåzepaxw §¨¨©£¥
ãéçé ïaø÷c úBôBò,mdålirl dpyna epipy(.bi)yïéàser oaxw §¨§©¨¦§¥

.äøeîz äNBò:`xnbd zvxznéðz÷ ékcigi oaxwy epzpyna ¤§¨¦¨¨¥
`weec ,dxenz dyeraoaxwéðz÷ äîäa.ok §§¥¨¨¨¥
:`xnbd dywn aeyãìå éøäåmiycwe ,àeä ãéçé ïaø÷cmewn lkn ©£¥¨¨§¨§©¨¦
lirl dpyna epipy(.ai)zhiylyminkgïéà`ed,äøeîz äNBò ¥¤§¨

.dxenz oica cigi ly dnda zepaxw lk epzpyn zllek ji` ok m`e
:`xnbd zvxznépî àäk epzpyn -øîàc ,àéä äãeäé éaø(my) ¨©¦©¦§¨¦§¨©

y.äøeîz äNBò ãìeä©¨¨¤§¨
:`xnbd dywn aeyå ,àéä ãéçé ïaø÷c ,dîöò äøeîz éøäåepipy ©£¥§¨©§¨§¨§©¨¦¦§

dpyna(my)yäøeîz äNBò äøeîz ïéàepipy ji`e ,zxg` ¥§¨¨§¨
zvxzn .dxenz miyer cigi ly dnda zepaxw lky epzpyna

:`xnbdéðz÷ ék`weec ,dxenz dyer cigi oaxwyàçáéæ øwéòa ¦¨¨¥§¦©¦§¨
[gafd-]éðz÷.ezxenza `le ,ok ¨¨¥

:`xnbd dwiqnéëäì úéúàc àzLäribdl jilr jk oiay xg`l - ©§¨§¨¦§¨¦
oky ,miycw clen zncewd `iyewd mb zvxezn ,df uexizleléôà£¦

àîézzhiya diepy dpyndyïðaødyer epi` cley mixaeqd ¥¨©¨¨
oica cigi zepaxw lk dpynd zllek ji` zeywdl oi` ,dxenz

wx oky ,dxenzéðz÷ àçáéæ øwéòa.miycw clea `le ,ok §¦©¦§¨¨¨¥
:epzpyna epipy.úBá÷pa ïéa íéøëfa ïéa úBâäBð ãéçiä úBðaø÷̈§§©¨¦£¥©§¨¦¥©§¥

:dzywd ok lre ,cigi zepaxw lkl dpynd zpeeky `xnbd dxaqe
åikàeä àììk,cigi zepaxw lkaãéçé ïaø÷c äìBò éøäå,`id §§¨¨©£¥¨§¨§©¨¦
ån `weecàéúà øëæn eli`e ,[d`a `id-].àéúà àì äá÷ðzvxzn §¨¨©§¨§¥¨Ÿ©§¨

:`xnbdóBòä úìBò àkéàä.zeawpn mb d`ay,àéðúcoicúenz ¨¦¨©¨§©§¨©

,men `la zeidl oaxwd lryåoic okúeøëæzepaxwa xn`py §©§
`weec bdep ,mixkf wx mi`ay minieqnazepaxwå ,äîäamle`ïéà §§¥¨§¥

oicúeøëæå úenzbdepaoaxw,úBôBòmbe men lra mb `a `ede ©§©§§
.dawp

:`xnbd dywn aeyå ,àéä ãéçé ïaø÷c úàhç éøäån `weecäá÷ð ©£¥©¨§¨§©¨¦¦§§¥¨
,àéúàe,àéúà àì øëæmi`a cigi zepaxw lky epzpyna epipy ji`e ©§¨¨¨Ÿ©§¨

:`xnbd zvxzn .zeawpn oiae mixkfn oiaàkéàäcigi z`hga ¨¦¨
éúééîc ,àéNð øéòNez`hg z` [`iany-]xiryn.øëæ §¦¨¦§©§¥¨¨
:`xnbd dywn aeyc ãéçé íLà àkéàäån `weec,éúà øëæeäá÷ð §¨¦¨£©¨¦§¨¨¨¥§¥¨

.éúà àì:`xnbd zvxznïðaø éøîà÷ ékoia mi`a cigi zepaxwy Ÿ¨¥¦¨¨§¦©¨¨
a `weec ,zeawpn oiae mixkfnéåLc ïaø÷[epyiy-]ãéçéa ïéaeïéa ¨§¨§¨¥¥§¨¦¥

,øeaéöawlgl dpynd d`a df oaxwae ,z`hge minlye dler oebke §¦
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קכז oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéøëæ íìåë øåáéö úåðáø÷xeaiv oi`e .`ed xkf dlere ,zeler oaexc Ð

aizkck ,mixiry odly ze`hge .od mixkfc ,zxvr iyak `l` minly oi`ian

."cg` z`hg xirye" edlekaïúåéøçàá ïéáééç ãéçéä úåðáø÷odn yi ,xnelk Ð

iig mpnf xar elit`y ,onf odl reawy oze`nzclei zler oaxw oebk ,oaixwdl oia

ipiny xar m` ,rxevn zepaxwe (dpaxwe)

la` .onf xg`l eaixwdl leki Ð ely

Ð mpnf xar m` ,onf odl yiy xeaiv zepaxw

.`xnba yxtnck ,opaxw lhaçáæä áø÷ùî
mikqp eaxw `le epnfa gafd axw m`y Ð

cre o`kn elit` maixwdl oiaiig Ð enr

.`xnba yxtnck ,mini dxyrïäë éúéáç
ìåãâda aizkc ,d`nehe zay oigec Ð

,oicinz zgpnk jl `id ixd Ð "cinz zgpn"

.(a,p) zegpna ["zlkzd"] idliyaíåé øô
íéøåôéëä.oxd` ly ext Ðåðîæù àìà

òåá÷`l` ielz mrhd oi` ,xnelk Ð

xar m`y ,reaw opnfy oze` .onf zeriawa

zay oigec Ð oinelyz odl oi` onfd

onf odl oi`y lke .cigic elit` ,d`nehe

elit`e Ð d`nehe zay oigec mpi` reaw

xeaiv ly xac mlrd xt oebk ,xeaivc

.dxf dcear ixiryeàøîâàçáéæ ø÷éòÐ

.oey`x ycwdïðáø àîéú åìéôàzilc Ð

.dxenz dyer cle edlïéá íéøëæá ïéá
úåá÷ðácigid aiigy oaxw lk rnyn Ð

.dawp oia xkf oia ,`iadlúìåò àëéà àä
óåòä.`ed `vexiz Ðíùà,xkf ied Ð

.dyak `le ,dia aizk li` e` yakcéàî
íéîìù åäéð,md mixkf xeav inly la` Ð

dpy ipa miyak ipye" (bk `xwie) eda aizkc

iyak Ð xeav inly igaf ."minly gafl

.zxvréìéî éðä àðîoi` xeav zepaxwc Ð

.oinelyz odlåîåéá íåé øáãitqena Ð

"ayk e` xey" zyxta ,irzyn micrend

'ebe ycw i`xwn 'd icren dl`" aizkc

crena oiaixwn dy` dfi`e "dy` aixwdl

mini x`yn xzei?.oitqen xne` ied Ð

ïéôñåîì øùë íåéä ìëùencwiy calae Ð

xn`c ,miaxrd oia ly cinzl oitqen

.olek zepaxwd lk mlyd dilr (`,bl `neia)

åìéôàå äìéìá åìéôà íäéëñðå íúçðî
øçîìo`kn elit`e ,epnfa oaxwd axw m` Ð

`w el epncfp `lae ,mlerle mini dxyr cre

.ixiin'ä úåúáù ãáìîgaf" :aizk ikdc Ð

'd zezay caln eneia mei xac mikqpe."

"eneia mei xac" mikenq opiyxcc meyne

m`c .zezay ly oze` caln ,mikqp axwd

mr eikqp axwd Ð `ed zay xg` aeh mei

`le lenz` zgkyy mikqp axwde ,eizepaxw

.zaxwdàì äìéìá ïéà íåéáxac" `dc Ð

zezay caln" dil jinqe ,aizk "eneia mei

'dmeia meid aixwz zayd ikqp ,xnelk ."

l Ð dlila la` ,aeh.`íúçðî áúë éàå
íäéëñðåaixwzy jcnll :`pin` ded Ð

xgnlc `nnia la` ,`ad dlila meid ikqp

.`l Ðàðù éàîåi`n `niz ike ,xnelk Ð

.aizk ded `nzq `xw `d ,`l `nnia oi` dlila `nilc `pyíåéä øçà êìåä äìéìä íéùã÷áã íåùîcr epnn exizez `l lk`i epaxw meia" (f `xwie) aizkc ,xary Ð

.`l Ð xgnlc `nnia la` ,xary mein ied mikqpdc ,axwi dlila :`pin` jzrc `wlq jkld ,"epaxw mei" ixw dlild lk `nl` ,"xwa'åë éì ïéà,`id mipdk zxeza Ð

.dlild lk oilkrzne ynyd `ean opzep `diy Ð "dlild lk gafnd lr dcwen lr dlerd `id" aizkc ,i`w `xw`eäìéìá áø÷éì ïëøãù íéøáã àìà éì ïéàoebk Ð

.dkxrnd lr opzep dngd zriwy xg`l ,xnelk .ynyd `ean opzep `diy ,lirl edl iaxck ,mixcte dlerc ixa`íåéá áø÷éì ïëøãù íéøáã,llk dlila oiaixw opi`c Ð

lr oxihwn `we ,ynyd `ean oiaixwny ,`xw i`dn dlila `kd eaxzi`c `ed mixcte mixa` la` .dlila `le meia :rnync "ezeev meia" eda aizk zepaxw edlekc

.meia axwil ekxc zxn`de ,ynyd `ean :jixte ?hrnn i`n "dlerd `id" ,ok `l m`c .odili`n oilkrzn mde dkxrndùîùä àá íò àìà.driwy mcew Ðùã÷éìÐ

.meid cr iaxw `l axwin la` .oilegl iwtp `l ezc ,iycw zxy ilka epzip m` ,dlilaéùã÷ ùã÷î éà.iaxw inp axwin ,dlila Ðíéëñð ïàëî éîñedl ipniz `l Ð

.meia axwil okxcy mixac mrçáæä íò.meia `l` oiaixw opi`e ,diteb gaf ik iedc ,gafd zhigy oyciwe ,gafd mr oi`iany Ðáéúë éùðéà äéçëùà éà éîéã áø øîà
àúøâéà.laal sqei axl gley iziide ,izxbi` azek iziid ,mc` `ven iziid m` Ð
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ipyn `lc `gip ikd meyne ,mikqp zgpn `l` dlila axw epivn `lc :xnel d`xp

wxt idliy mzd wiqn ikdc .lqtil yecw la` ,ycwil yecw epi` `nlic :`kd

lke" ipzc `d` jinqc ,(my) "mgld izy"

`l` dlila axw epivn `lc ,"dlila axwd

jxtinl ivnc oicd `ede .cala mikqp zgpn

axwd lke :ipzwcn ,`icda `kd dpin

mikqp zgpn `l` df xac epivn `le ,dlila

dn itl s` ikextl xcdnc `l` .cala

izy" wxta mzd `xwirn jzrc `wlqc
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`oifgeקכח mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

íéëñð éîñéú àì.ivexzl ivne ,lirlc `zipzn `iddn Ðàämikqp ipzwc Ð

.gafd mr oi`ad mikqpa epiid Ð meia axwil okxcy mixac icdaïîöò éðôáÐ

.dlila aixwdl leki ,gafd zhigya eycw `lyäøåúä éôøåùëoilivn oi`y Ð

lray dxezc ,miaezk ozedydl xeq`y :`pixg` `pyil .dwilcd ipta zaya oze`

.`id dtïäî ãîìäå.mixtqd jezn Ð

àúãçuxzl oircei eid `ly ,dycg Ð

.zeziixadéúãç [àðéøçà àðùéì]ycgl Ð

.`id dycgy ef oebk ,xacøôñá éðééòî
àúãâà.egkzyi `ly Ð'äì úåùòì úòÐ

ie`x ,myd zyecw myl xacd oiyeryk

.'ek xwrz ahene ,jzxez xtdlàúùä
'åë úøîàãoaixwdle oyicwdl leki Ð

zelr" :opiqxb `pixg` `pyil .zg` dlila

`d ,xnelk ."mixa`k oda lqet xgyd

oyicwn dlila mikqp el epncfp" opixn`c

."[oaixwne] dlilaíéøáàë,cinz ly Ð

.axd zdbd xwir oke (`,ft) migaf zkqna

ìâøá ìâøä úîçî úåàáä úåáåçoebk Ð

.oitqene dbibge di`x zlerøåîàÐ

.mkixcpóà.meia mikqp Ðéîìù úåáøì
øéæðxen` xak ixd Ð dacp inly i`c Ð

aezkl Ð `yiwd meyn i`e ."mkizeacp"

."minlyle"çñô éîìùdrax` zbibg Ð

lr mipnp daexn dxeag dzidyky ,xyr

enr oi`ian eid Ð odl wtiq epi`e gqtd

meaixwd `le jk myl oyixtd m`e .minly

Ð xifp inly i`c .crend lega meaixwi Ð

mkixcpn"c ,iieaxl ieaix ikixv `l

`a xcp ici lr zexifpc .`wtp "mkizeacpe

inly la` .dia `pixw "acipe xcip"e ,eilr

wxta migqta yxtnck ,edpip daeg gqt

.(`,`r) "mixac el`e"úîáá áø÷ úåøéæðäå
ãéçéi`c .dil aiyg "acipe xcip" `nl` Ð

.cigi znaa axw ded `l Ð ikd e`léîñ
úåøéæð ïàëîd`a zexifpc ab lr s`c Ð

oi`xwp zepaxwd oi` Ð xcp ici lr eilr

,oiid on `l` xcp `l `dc ."acipe xcip"

.daeg eilr lhen eili`n oaxwdeøùà
ïåøáçá 'äì éúøãðjl` oexaga :rnyn Ð

,did zexifp xcp `edde .ixcp my dnly`e

miylyne ,did mler xifp melya`c

.oaxw `iane glbn did mei miylyl

,oexaga eizexifp zepaxw aixwdl jldcne

acipe xcip :dpin rny Ð cigi zna `idc

.`edéà÷ åøãð ø÷éòàikde .oexaga i`d Ð

oeraba dlecb dnal Ð "`p dkl`" :xn`w

dnly`e" ,dyn dyry gafn `ed mzdc

`iaiy `l la` ,oexaga izxcpy Ð "ixcp

.oexaga oaxwd'åë øåùâá àäåik" aizkc Ð

.'ebe "xeyba izaya jcar xcp xcpàéáäì
íéùáëikde .dlecb dnaa aey oaixwdle Ð

dnly` ,xnelk ."ixcp z` dnly`" xn`w

.miyakd `ia` oexagne ,glb`e izexifp z`

.dil irain "oexagn" :jixt ikdleïåøáçáÐ

.(`,ft) zegpn zkqna ,mipny miyak ea

éáåø÷àì íìåòì àìà.cigi znaa zexifpc Ð

ïåòáâ êì éù÷éú.dyn dyry gafn myc Ð
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íéøáãopixn`w ikid :xn`z m`e Ð dt lra mxne`l i`yx dz` i` azkay

mpn` .ynega aezky dn wx citwdl oi`c :xnel yie ?dt lr mixenfn

`iveny xaca `l` citwdl oi`c :xnel yie ?rny z`ixwe "ryeie" opixw ikid :dyw

.ozaeg ici mixg`ïðúåivn ded Ð xi`n iax ixac cigi znaa zexifpde zegpnd

migafc `xza wxta ixdy ,`id i`pz :iiepyl

wiqne ,xi`n iaxc dilr opax ibilt (`,fiw)

.ediipia `ki` zexifpe zegpnc mzdéîñ
ok enk jixvc oicd `ede Ð zexifp o`kn

migafc `xza wxtc `iddn diinqinl

.ediipia `ki` zexifpe zegpn :xn`c (a,fiw)

àìàirac `kid lk zenad exzedc oeik

,xi`n iaxc dilr ibiltc opaxle Ð aixwn

jixv Ð `ed acipe xcip e`l xifp xn`c

`iadl `l` melya` jld `lc xnel

itl ,edin .oeraba oaixwdle oexagn miyak

(my) migafc `xza wxt i"yx yxitc dn

,edl `xiaq i`xza opaxk xi`n iaxc opaxc

dler `l` cigil eaxw `l o`ke o`k :ixn`c

xn`w ikid ,ok m`c :dyw ,cala minlye

xy` ixcp z` dnly`e `p dkl`" melya`

zexifp `ed acipe xcip e`l `d 'ebe "izxcp

jixve !iaxw `l o`ke o`k ok m`e ,opaxl

`xiaq `l xi`n iaxc opaxc ,mi`pzd wlgl

`xiaq dcedi iaxk `l` i`xza opaxk edl

inp zeaeg elit` dlecb dnaac xn`c ,edl

xac zexifp dil zi`c xi`n iaxe .eaxw

dil zi`c xninl epivn `d Ð acipde xcipd

`l o`ke o`k :ixn`c migafc i`xza opaxk

,edin .cala minlye dler `l` cigil eaxw

.i"yx yexitk rnyn mzd `zrnyc `hdix

wxta mzd xn`c oerny iaxl :dniz edin

eaixwd `l xeaiv s` :(my) migafc `xza

xn`e ,onf mdl reawd zeaege migqt `l`

zxne` z`f :(a,gl migqt) "dry lk" wxta

aepa oilk`p xifp iwiwxe dcez zelgy

iaxk `lc epiidc :my i"yx yxite .oerabe

dkl`" melya` xn`w ikid ,ok m`e .oerny

leki did `l ixd ,"ixcp z` dnly`e `p

oerny iaxc :x"nxd ixen uxize ?eaixwdl

m`c (a,en) xifp zkqna xn`c ,dinrhl

xn` m`e .`vi Ð dacp inly lr glib

d`n `iai Ð "zeler d`n lr glbn ipixd"

`iadl xcp melya`c xyt` ,ok m`e .zeler

dnaa axw acipde xcipd xace ,dacp zeler

dvx melya` did dilre ,`nlr ilekl

.glbl
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úBëìä éáúBk :ïðçBé¯óøBNk,äøBzäãîläåïäî¯ ¨¨§¥£¨§¥©¨§©¨¥¥¤
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" øîBà ãçà áeúk :Lé÷ì Léøcáúkíéøácä úà Eì §¥¨¦¨¤¨¥§Ÿ§¤©§¨¦
,"älàä íéøácä ét ìò ék" øîBà ãçà áeúëå ,"älàä̈¥¤§¨¤¨¥¦©¦©§¨¦¨¥¤

ät ìòL íéøác :Eì øîBì¯ïøîBàì éàMø äzà éà ©§§¨¦¤©¤¦©¨©©§§¨
,áúëaáúëaLå¯àðúå .ät ìò ïøîBàì éàMø äzà éà ¦§¨§¤¦§¨¦©¨©©§§¨©¤§¨¨

" :ìàòîLé éaø éácáúk"älàä íéøácä úà Eì¯älà §¥©¦¦§¨¥§Ÿ§¤©§¨¦¨¥¤¥¤
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íBia áøwä ìk ,ììkä äæ :Cì¯àlà LBã÷ Bðéà ¨¤©§¨¨©¨¥©¥¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dxenz(iriax meil)

éîñéz àìå[wegnz l`-]e ,àúéðúnî 'íéëñð úçðî'mewn lknàì §Ÿ¦§¥¦§©§¨¦¦©§¦¨Ÿ
àéL÷y meyn ,dlila daixwy lirl epipyy dn lr mynïàk- ©§¨¨

xaecn meia `weec dxiyknd `ziixaa,çáfä íò ïéàaä íéëñða¦§¨¦©¨¦¦©¤©
`weec axwy envr gafk md ixd gafd zhigya eycwzdy xg`ny

.meiaeli`eïàkxaecn dlila dxiyknd `ziixaa -íéëñða ¨¦§¨¦
ïîöò éðôa ïéàaä.gafd `ll ©¨¦¦§¥©§¨

:dt lray dxez aezkl xzen ji` dywn `xnbddéì äåä éàåaxl §¦£¨¥
inicel aezkiy inàçìLéîì øLôà éî àzøbéàxzen ike - ¦©§¨¦¤§¨§¦§§¨

,dazekléaø øîà àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà àäå§¨¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨©©¦
úBëìä éáúBk ,ïðçBémdóøBNkz`,äøBzä`ly xg`n oky ¨¨§¥£¨§¥©¨

dtixy letz m`e ,dwilcd iptn zaya mlivdl xeq` azkdl epzip
.etxyiy mdl mxeb `vnp mzaiaqaïäî ãîläå[mixtqdn-]Bðéà §©¨¥¥¤¥

ìèBðjk lr.øëN ¥¨¨
:df xeqi`l xewn d`ian `xnbdéðîçð øa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨©©§¨¦

øîBà ãçà áeúk ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî(fk cl zeny)Eì áúk' §§§¨¥§¥¨¦¨¤¨¥§¨§
øîBà ãçà áeúëå ,'älàä íéøácä úà(my)íéøácä ét ìò ék' ¤©§¨¦¨¥¤§¨¤¨¥¦©¦©§¨¦

,'älàä.dt lr `weec rnynyL íéøác ,Cì øîBìa exqnpät ìò ¨¥¤©¨§¨¦¤©¤
å ,áúëa ïøîBàì éàMø äzà éàmixac eli`äzà éà áúëaL ¦©¨©©§§¨¦§¨§¤¦§¨¦©¨

ìàòîLé éaø éác àðúå .ät ìò ïøîBàì éàMømipicd ipyy xaeq ©©§§¨©¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥
xn`py dnn oky ,aezk eze`n miyxcpíéøácä úà Eì áúk'§¨§¤©§¨¦

'älàä,rnyn`weecz`älàazka exqnpyìáà ,áúBk äzà ¨¥¤¥¤©¨¥£¨
úBëìä áúBk äzà ïéàax did ji` ,dyw ok m`e .dt lra exqnpy ¥©¨¥£¨

.ecia did eli` zxb` azek inic
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipaéðàL àzãç àúléî àîìc- ¨§¦¦§¨¦§¨£©¨©¥

inic ax uexiz z` laaa erci `ly xg`ny ,yecig xac dpey `ny
.mdl gelyle eazekl el xzedéðéiòî Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø àäc§¨©¦¨¨§¥¨¦§©§¦

ôéñaàúaLa àzãbàc àødt lray dxez cenll xeq`y elit` §¦§¨§©©§¨§©§¨
.azkd jeznéëä éLøãåxn`p ,xacd xzid z`(ekw hiw mildz)úò' §¨§¦¨¦¥

,'EúøBz eøôä 'äì úBNòìmiyeryk xeqi` xtdl xzeny o`kne ©£©¥¥¨¤
.myd zyecw myl okø÷òéz áèeî ,éøîàly dkldìàå äøBz ¨§¦¨¥¨¥¨§©

.ìàøNiî äøBz çkzLz¦§©©¨¦¦§¨¥
:dlila mikqp xykda oecl zxfeg `xnbdàzLä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨

úøîàcy,äìéla eléôà ïéáéø÷ ïîöò éðôa ïéàaä íéëñðm` s` §¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨§¥¦£¦©©§¨
eðncæðmdläìéla íéëñð,zxy ilka meia eycwzd `l oiicry ¦§©§§¨¦©©§¨

ïéLéc÷îdligzkl mze`ïéáéø÷îe äìéla.mze` ©§¦¦©©§¨©§¦¦
:`xnbd dgiken,àtt áøì äéòîL áøc déøa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¥§©§©§¨§©¨¨

Cì òéiñîc àéðzlirl epipyy dnn jixacl reiq yi -(`"r),äæ ©§¨¦§©©¨¤
ìk ,ììkäxacáøwä ìëå ,íBia àlà LBã÷ Bðéà íBia áøwä ©§¨¨©¨¥©¥¨¤¨©§¨©¨¥

.äìéla (ïéa íBia ïéa) LBã÷ äìélamiaxw mikqpy myk ok m` ©©§¨¨¥©¥©©§¨
.dlila miycwzn md ok enk dlila

ïäa úìñBt øçMä úBìòå ,äáäà øa àcà áø øîà,el` mikqpa ¨©©©¨©©£¨©£©©©¤¤¨¤
,dpila milqtp md ixd xgyd dlrynekzlqet dpily myïéøáà §¥¨¦

.cinzd zler ly
:mikqp zaxwd onf mb oecip dllkay `xnin d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

éîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaéaø íeMî ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¦©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîLmitqend zyxt seqa xn`py dn(hl hk xacna), ¦§¤§¨¨

elà 'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'od,ìâøa äáBç úBàaä úBáBç ¥¤©£©§£¥¤¥©¨¨¨¤¤
weqtd jynda xn`py dne .mitqene dbibge di`x zler oebkãáì'§©

úBáãðe íéøãð ìò ãnéì ,'íëéúáãðå íëéøãpîdpyd lk lyLmd ¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¦¥©§¨¦§¨¤
ïéáø÷s`e .ãòBî ìL Bleçaweqtd jynda xn`py dn §¥¦§¤¥

.øaãî áeúkä äna ,'íëéúìòì'`ldéàxaecnéøä ,øãð úìBòa §ŸŸ¥¤©¤©¨§©¥¦§©¤¤£¥
øeîà øák éøä ,äáãð úìBòa éàå ,'íëéøãð' øeîà øák§¨¨¦§¥¤§¦§©§¨¨£¥§¨¨

àä .'íëéúáãðå'gxkdaúìBòå úãìBé úìBòa àlà øaãî Bðéà §¦§Ÿ¥¤¨¥§©¥¤¨§©¤¤§©
òøBöîweqtd jynda xn`py dne .crend lega zeaixw od s`y §¨

çðîìe'øeîà øák éøä ,øãð úçðîa éà .øaãî áeúkä äna ,'íëéú §¦§Ÿ¥¤©¤©¨§©¥¦§¦§©¤¤£¥§¨¨
e ,'mkixcp'øeîà øák éøä äáãð úçðîa éà.'mkizeacpe'àä ¦§¦§©§¨¨£¥§¨¨¨

gxkda,úBàð÷ úçðîáe [àèBç] (äèåñ) úçðîa àlà øaãî Bðéà¥§©¥¤¨§¦§©¥§¦§©§¨
weqtd jynda xn`py dne .crend lega zeaixw od s`y

ìe íëékñðìe'ì íéëñð Léwî ,'íëéîìLíéîìM äî ,íéîìLmiaxw §¦§¥¤§©§¥¤©¦§¨¦¦§¨¦©§¨¦
`weecíéëñð óà ,íBiawx miaxw mnr mi`ad.íBiaxn`py dne ©©§¨¦©
ìe''íëéîìLick `ed ,'minlyle' `leøéæð éîìL úBaøìmd s`y §©§¥¤§©©§¥¨¦

.cren ly elega miaxw
ééaà déì øîà,inic axløî àîéìåzeaxl `a 'mkinlyle'y ¨©¥©©¥§¥¨©

,çñt éîìL`l m`y ,gqtd mr oqipa c"ia daixwd dbibg `idy ©§¥¤©
.crend lega daixw dpnfa deaixwdcixdéàzeaxl `aøéæð éîìL §¦©§¥¨¦

,dywioaxw oky ,'mkizeacpe mkixcpn'n eaxzd xak `ldøcéð¦¨
úîáa áø÷ øcéðå ácéð àeäL ìk ,ììkä äæ ,àéðúäc .àeä ácéðå§¦¨§¨©§¨¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥§¨©

å ,ãéçélk[àéðz]å .ãéçé úîáa áø÷ Bðéà øcéðå ácéð BðéàL)(ïðú ¨¦§¤¥¦¨§¦¨¥¨¥§¨©¨¦§©§¨
,`ziixad jyndaå úBçðnä'zepaxw,ãéçé úîáa ïéáéø÷ úeøéæpä ©§¨§©§¦§¥¦§¨©¨¦
.'øéàî éaø éøáceid `l ok `l m`y ,miacipe mixcip mdy o`kne ¦§¥©¦¥¦

:`xnbd zvxzn .cigi znaa miaxwéîñ[wgn-],'úeøéæð' ïàkî §¦¦¨§¦
.md daegy meyn cigi znaa miaxw mpi` eizepaxw oi` ok`e

:`xnbd dywnàkéà éî[epyi ike-]c øîàc ïàîìoaxwåàì øéæð ¦¦¨§©§¨©§¨¦¨
áéúkäå ,àeä ácéðå øcéð(g-f eh 'a l`eny)øîàiå äðL íéòaøà õwî' ¦¨§¦¨§¨§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤

'äì ézøãð øLà éøãð úà ílLàå àp äëìà ,Cìnä ìà íBìLáà©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦£¤¨©§¦©
.'Bâå 'Ecáò øãð øãð ék .ïBøáçamrte ,did mler xifp melya`y §¤§¦¥¤¨©©§§§

mly`e' xn`y dne .eizepaxw z` `iane exry z` glbn did dpya
,'oexaga 'dl izxcp xy` ixcp z`åàì éàî[`l m`d-]ïaø÷à ©¨©¨§¨

i znaa eaixwiy ok xn`miaxw xifp zepaxwy o`kne ,oexaga cig
.cigi znaa

:`xnbd zvxznàì`l` ,oaxwd lrøîà Bøãð øwéòàz`y ,ok Ÿ©¦©¦§¨©
dlecb dnaa aixwdl jli oexaga xcpy zexifpd xcp zepaxw

ike :`xnbd dgec .oerabaøeLâa àìäå ,äåä ïBøáça Bøãð øwéò¦©¦§§¤§£¨©£Ÿ¦§
,äåäokn xg`l aezkk(my).'mx`A xEWba iYaWA LCar xcp xcp iM' £¨¦¥¤¨©©§§§¦§¦¦§©£¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdàîézéàå ,àçà áø øîà[mixne` yie-] ¨©©©¨§¦¥¨
,ïBøáçî íéNák àéáäì àlà íBìLáà Cìä àì ,ïðç áø øa äaø©¨©©¨¨Ÿ¨©©§¨¤¨§¨¦§¨¦¥¤§

:`xnbd dgiken .oerabay dlecb dnaa maixwdléîð éëä̈¦©¦
ìéæàc àeä éáeø÷àì àîéz éàc ,àøazñîjldy xn`z m`y - ¦§©§¨§¦¥¨§©§¥§¨¦

ike ,dywi ,oexaga aixwdl÷éáLz` [afer did-]ìéæàå íéìLeøé ¨¦§¨©¦§¨¦
,ïBøáça áéø÷îedgec .milyexia cigi znaa aixwdl el did `ld ©§¦§¤§

:`xnbdéàî àlàåy xn`zïBøáçî íéNák àéáäì,jld`ld §¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
oiicrdywiéàä[df aezk-],'ïBøáça 'äì ézøãð øLà'`ld ©£¤¨©§¦©§¤§

déì éòaéî 'ïBøáçî'.'oexaga' `le ,xnel ¥¤§¦¨¥¥
:cigi znaa miaxw xifp zepaxwy dwiqn `xnbdíìBòì àlàjld ¤¨§¨

oexagléáeø÷àì,[aixwdl-]Cì àéL÷ à÷ãejl dywedy dne - §©§¥§¨©§¨¨
÷áL éànàz`,ïBøáça áéø÷îe íéìLeøé`ldCì éL÷ézyi-] ©©¨¦§¨©¦©§¦§¤§¦§¥¨

a dlecb dnaa aixwd `l recn ,jkn xzei [zeywdlíB÷îc ïBòáb¦§§¨
,àeä LBã÷.dyn dyry zyegpd gafn did my ixdyàlàgxkda ¨¤¨

yúBîaä eøzeäL ïåékmdd miniaáéø÷î éòác àëéä ìklka - ¥¨¤§©¨¨¥¨§¨¥©§¦
.aixwdl leki dvexy mewn

:zl`eye lirl `aedy melya` dyrna aezkd z` zyxtn `xnbd
uTn' xn`py dnïàîì ,'äðL íéòaøàdaiyn .eid dn uwn - ¦¥©§¨¦¨¨§©

:`xnbdàéðz,`ziixaa,òLBäé éaø íeMî øîBà éàøBäð éaø ©§¨©¦§©¥¦©¦§ª©
did df dyrneìàML äðL íéòaøà õwî[eywiay-]íäìl`xyi ¦¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤
àéðúc .Cìî,`ziixaaíäì eìàML äðL dúBàl`enyn l`xyi ¤¤§©§¨¨¨¨¤¨£¨¤
mdl jilniyúéøéNò äðL dúBà ,CìîezbdpdlìàeîL ìL ¤¤¨¨¨£¦¦¤§¥

.äúéä̈§¨

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



קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dxenz(iriax meil)

éîñéz àìå[wegnz l`-]e ,àúéðúnî 'íéëñð úçðî'mewn lknàì §Ÿ¦§¥¦§©§¨¦¦©§¦¨Ÿ
àéL÷y meyn ,dlila daixwy lirl epipyy dn lr mynïàk- ©§¨¨

xaecn meia `weec dxiyknd `ziixaa,çáfä íò ïéàaä íéëñða¦§¨¦©¨¦¦©¤©
`weec axwy envr gafk md ixd gafd zhigya eycwzdy xg`ny

.meiaeli`eïàkxaecn dlila dxiyknd `ziixaa -íéëñða ¨¦§¨¦
ïîöò éðôa ïéàaä.gafd `ll ©¨¦¦§¥©§¨

:dt lray dxez aezkl xzen ji` dywn `xnbddéì äåä éàåaxl §¦£¨¥
inicel aezkiy inàçìLéîì øLôà éî àzøbéàxzen ike - ¦©§¨¦¤§¨§¦§§¨

,dazekléaø øîà àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà àäå§¨¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨©©¦
úBëìä éáúBk ,ïðçBémdóøBNkz`,äøBzä`ly xg`n oky ¨¨§¥£¨§¥©¨

dtixy letz m`e ,dwilcd iptn zaya mlivdl xeq` azkdl epzip
.etxyiy mdl mxeb `vnp mzaiaqaïäî ãîläå[mixtqdn-]Bðéà §©¨¥¥¤¥

ìèBðjk lr.øëN ¥¨¨
:df xeqi`l xewn d`ian `xnbdéðîçð øa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨©©§¨¦

øîBà ãçà áeúk ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî(fk cl zeny)Eì áúk' §§§¨¥§¥¨¦¨¤¨¥§¨§
øîBà ãçà áeúëå ,'älàä íéøácä úà(my)íéøácä ét ìò ék' ¤©§¨¦¨¥¤§¨¤¨¥¦©¦©§¨¦

,'älàä.dt lr `weec rnynyL íéøác ,Cì øîBìa exqnpät ìò ¨¥¤©¨§¨¦¤©¤
å ,áúëa ïøîBàì éàMø äzà éàmixac eli`äzà éà áúëaL ¦©¨©©§§¨¦§¨§¤¦§¨¦©¨

ìàòîLé éaø éác àðúå .ät ìò ïøîBàì éàMømipicd ipyy xaeq ©©§§¨©¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥
xn`py dnn oky ,aezk eze`n miyxcpíéøácä úà Eì áúk'§¨§¤©§¨¦

'älàä,rnyn`weecz`älàazka exqnpyìáà ,áúBk äzà ¨¥¤¥¤©¨¥£¨
úBëìä áúBk äzà ïéàax did ji` ,dyw ok m`e .dt lra exqnpy ¥©¨¥£¨

.ecia did eli` zxb` azek inic
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipaéðàL àzãç àúléî àîìc- ¨§¦¦§¨¦§¨£©¨©¥

inic ax uexiz z` laaa erci `ly xg`ny ,yecig xac dpey `ny
.mdl gelyle eazekl el xzedéðéiòî Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø àäc§¨©¦¨¨§¥¨¦§©§¦

ôéñaàúaLa àzãbàc àødt lray dxez cenll xeq`y elit` §¦§¨§©©§¨§©§¨
.azkd jeznéëä éLøãåxn`p ,xacd xzid z`(ekw hiw mildz)úò' §¨§¦¨¦¥

,'EúøBz eøôä 'äì úBNòìmiyeryk xeqi` xtdl xzeny o`kne ©£©¥¥¨¤
.myd zyecw myl okø÷òéz áèeî ,éøîàly dkldìàå äøBz ¨§¦¨¥¨¥¨§©

.ìàøNiî äøBz çkzLz¦§©©¨¦¦§¨¥
:dlila mikqp xykda oecl zxfeg `xnbdàzLä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨

úøîàcy,äìéla eléôà ïéáéø÷ ïîöò éðôa ïéàaä íéëñðm` s` §¨§©§¨¦©¨¦¦§¥©§¨§¥¦£¦©©§¨
eðncæðmdläìéla íéëñð,zxy ilka meia eycwzd `l oiicry ¦§©§§¨¦©©§¨

ïéLéc÷îdligzkl mze`ïéáéø÷îe äìéla.mze` ©§¦¦©©§¨©§¦¦
:`xnbd dgiken,àtt áøì äéòîL áøc déøa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¥§©§©§¨§©¨¨

Cì òéiñîc àéðzlirl epipyy dnn jixacl reiq yi -(`"r),äæ ©§¨¦§©©¨¤
ìk ,ììkäxacáøwä ìëå ,íBia àlà LBã÷ Bðéà íBia áøwä ©§¨¨©¨¥©¥¨¤¨©§¨©¨¥

.äìéla (ïéa íBia ïéa) LBã÷ äìélamiaxw mikqpy myk ok m` ©©§¨¨¥©¥©©§¨
.dlila miycwzn md ok enk dlila

ïäa úìñBt øçMä úBìòå ,äáäà øa àcà áø øîà,el` mikqpa ¨©©©¨©©£¨©£©©©¤¤¨¤
,dpila milqtp md ixd xgyd dlrynekzlqet dpily myïéøáà §¥¨¦

.cinzd zler ly
:mikqp zaxwd onf mb oecip dllkay `xnin d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

éîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaéaø íeMî ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¦©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîLmitqend zyxt seqa xn`py dn(hl hk xacna), ¦§¤§¨¨

elà 'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'od,ìâøa äáBç úBàaä úBáBç ¥¤©£©§£¥¤¥©¨¨¨¤¤
weqtd jynda xn`py dne .mitqene dbibge di`x zler oebkãáì'§©

úBáãðe íéøãð ìò ãnéì ,'íëéúáãðå íëéøãpîdpyd lk lyLmd ¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¦¥©§¨¦§¨¤
ïéáø÷s`e .ãòBî ìL Bleçaweqtd jynda xn`py dn §¥¦§¤¥

.øaãî áeúkä äna ,'íëéúìòì'`ldéàxaecnéøä ,øãð úìBòa §ŸŸ¥¤©¤©¨§©¥¦§©¤¤£¥
øeîà øák éøä ,äáãð úìBòa éàå ,'íëéøãð' øeîà øák§¨¨¦§¥¤§¦§©§¨¨£¥§¨¨

àä .'íëéúáãðå'gxkdaúìBòå úãìBé úìBòa àlà øaãî Bðéà §¦§Ÿ¥¤¨¥§©¥¤¨§©¤¤§©
òøBöîweqtd jynda xn`py dne .crend lega zeaixw od s`y §¨

çðîìe'øeîà øák éøä ,øãð úçðîa éà .øaãî áeúkä äna ,'íëéú §¦§Ÿ¥¤©¤©¨§©¥¦§¦§©¤¤£¥§¨¨
e ,'mkixcp'øeîà øák éøä äáãð úçðîa éà.'mkizeacpe'àä ¦§¦§©§¨¨£¥§¨¨¨

gxkda,úBàð÷ úçðîáe [àèBç] (äèåñ) úçðîa àlà øaãî Bðéà¥§©¥¤¨§¦§©¥§¦§©§¨
weqtd jynda xn`py dne .crend lega zeaixw od s`y

ìe íëékñðìe'ì íéëñð Léwî ,'íëéîìLíéîìM äî ,íéîìLmiaxw §¦§¥¤§©§¥¤©¦§¨¦¦§¨¦©§¨¦
`weecíéëñð óà ,íBiawx miaxw mnr mi`ad.íBiaxn`py dne ©©§¨¦©
ìe''íëéîìLick `ed ,'minlyle' `leøéæð éîìL úBaøìmd s`y §©§¥¤§©©§¥¨¦

.cren ly elega miaxw
ééaà déì øîà,inic axløî àîéìåzeaxl `a 'mkinlyle'y ¨©¥©©¥§¥¨©

,çñt éîìL`l m`y ,gqtd mr oqipa c"ia daixwd dbibg `idy ©§¥¤©
.crend lega daixw dpnfa deaixwdcixdéàzeaxl `aøéæð éîìL §¦©§¥¨¦

,dywioaxw oky ,'mkizeacpe mkixcpn'n eaxzd xak `ldøcéð¦¨
úîáa áø÷ øcéðå ácéð àeäL ìk ,ììkä äæ ,àéðúäc .àeä ácéðå§¦¨§¨©§¨¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥§¨©

å ,ãéçélk[àéðz]å .ãéçé úîáa áø÷ Bðéà øcéðå ácéð BðéàL)(ïðú ¨¦§¤¥¦¨§¦¨¥¨¥§¨©¨¦§©§¨
,`ziixad jyndaå úBçðnä'zepaxw,ãéçé úîáa ïéáéø÷ úeøéæpä ©§¨§©§¦§¥¦§¨©¨¦
.'øéàî éaø éøáceid `l ok `l m`y ,miacipe mixcip mdy o`kne ¦§¥©¦¥¦

:`xnbd zvxzn .cigi znaa miaxwéîñ[wgn-],'úeøéæð' ïàkî §¦¦¨§¦
.md daegy meyn cigi znaa miaxw mpi` eizepaxw oi` ok`e

:`xnbd dywnàkéà éî[epyi ike-]c øîàc ïàîìoaxwåàì øéæð ¦¦¨§©§¨©§¨¦¨
áéúkäå ,àeä ácéðå øcéð(g-f eh 'a l`eny)øîàiå äðL íéòaøà õwî' ¦¨§¦¨§¨§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤

'äì ézøãð øLà éøãð úà ílLàå àp äëìà ,Cìnä ìà íBìLáà©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦£¤¨©§¦©
.'Bâå 'Ecáò øãð øãð ék .ïBøáçamrte ,did mler xifp melya`y §¤§¦¥¤¨©©§§§

mly`e' xn`y dne .eizepaxw z` `iane exry z` glbn did dpya
,'oexaga 'dl izxcp xy` ixcp z`åàì éàî[`l m`d-]ïaø÷à ©¨©¨§¨

i znaa eaixwiy ok xn`miaxw xifp zepaxwy o`kne ,oexaga cig
.cigi znaa

:`xnbd zvxznàì`l` ,oaxwd lrøîà Bøãð øwéòàz`y ,ok Ÿ©¦©¦§¨©
dlecb dnaa aixwdl jli oexaga xcpy zexifpd xcp zepaxw

ike :`xnbd dgec .oerabaøeLâa àìäå ,äåä ïBøáça Bøãð øwéò¦©¦§§¤§£¨©£Ÿ¦§
,äåäokn xg`l aezkk(my).'mx`A xEWba iYaWA LCar xcp xcp iM' £¨¦¥¤¨©©§§§¦§¦¦§©£¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdàîézéàå ,àçà áø øîà[mixne` yie-] ¨©©©¨§¦¥¨
,ïBøáçî íéNák àéáäì àlà íBìLáà Cìä àì ,ïðç áø øa äaø©¨©©¨¨Ÿ¨©©§¨¤¨§¨¦§¨¦¥¤§

:`xnbd dgiken .oerabay dlecb dnaa maixwdléîð éëä̈¦©¦
ìéæàc àeä éáeø÷àì àîéz éàc ,àøazñîjldy xn`z m`y - ¦§©§¨§¦¥¨§©§¥§¨¦

ike ,dywi ,oexaga aixwdl÷éáLz` [afer did-]ìéæàå íéìLeøé ¨¦§¨©¦§¨¦
,ïBøáça áéø÷îedgec .milyexia cigi znaa aixwdl el did `ld ©§¦§¤§

:`xnbdéàî àlàåy xn`zïBøáçî íéNák àéáäì,jld`ld §¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
oiicrdywiéàä[df aezk-],'ïBøáça 'äì ézøãð øLà'`ld ©£¤¨©§¦©§¤§

déì éòaéî 'ïBøáçî'.'oexaga' `le ,xnel ¥¤§¦¨¥¥
:cigi znaa miaxw xifp zepaxwy dwiqn `xnbdíìBòì àlàjld ¤¨§¨

oexagléáeø÷àì,[aixwdl-]Cì àéL÷ à÷ãejl dywedy dne - §©§¥§¨©§¨¨
÷áL éànàz`,ïBøáça áéø÷îe íéìLeøé`ldCì éL÷ézyi-] ©©¨¦§¨©¦©§¦§¤§¦§¥¨

a dlecb dnaa aixwd `l recn ,jkn xzei [zeywdlíB÷îc ïBòáb¦§§¨
,àeä LBã÷.dyn dyry zyegpd gafn did my ixdyàlàgxkda ¨¤¨

yúBîaä eøzeäL ïåékmdd miniaáéø÷î éòác àëéä ìklka - ¥¨¤§©¨¨¥¨§¨¥©§¦
.aixwdl leki dvexy mewn

:zl`eye lirl `aedy melya` dyrna aezkd z` zyxtn `xnbd
uTn' xn`py dnïàîì ,'äðL íéòaøàdaiyn .eid dn uwn - ¦¥©§¨¦¨¨§©

:`xnbdàéðz,`ziixaa,òLBäé éaø íeMî øîBà éàøBäð éaø ©§¨©¦§©¥¦©¦§ª©
did df dyrneìàML äðL íéòaøà õwî[eywiay-]íäìl`xyi ¦¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤
àéðúc .Cìî,`ziixaaíäì eìàML äðL dúBàl`enyn l`xyi ¤¤§©§¨¨¨¨¤¨£¨¤
mdl jilniyúéøéNò äðL dúBà ,CìîezbdpdlìàeîL ìL ¤¤¨¨¨£¦¦¤§¥

.äúéä̈§¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dxenz(iying meil)

yCìî íéðL øNò[bidpd-]ìàeîLl`xyia,Bîöòaodixg`le ¤¤¨¦¨©§¥§©§
ìàeîLe ìeàL CìnL úçà äðLhty oiicr dzligzay ,cgi ¨¨©©¤¨©¨§¥
.le`y jlned dzirvn`ae l`enyedixg`líézL[mipy izy-] §©¦

Bîöòa ìeàL CìnL,l`eny `ll.cec jln eixg`eemelya` cxn ¤¨©¨§©§
xg`l didìLòáLå íéLmipy.ãåc CìnLrxi` df dyrny `vnp §Ÿ¦¨¤©¤¨©¨¦

ligzd day dpydn dpy mirax` xeark.le`y ly ezekln d

äðùî
dkld oda dxn`py ze`hg yng oica zwqer epiptly dpynd
zxenz .a .z`hg cle .` .od el`e ,dzinl zekledy ipiqn dynl
z`hga dilra extkzpy z`hg .c .dilra ezny z`hg .b .z`hg

.dzpy dxary z`hg .d .zxg`
a `weec `nw `pz zrcl :zeznd ze`hg oica mi`pz ewlgpúàhç©©

äéìòa eøtkL ãéçiä`idy dkld dxn`på ,äúîz`hg mle`ìL ©¨¦¤¦§§¨¤¨¥¨§¤
øeaö,zxg`a xeaivd extkzdy,äúî dðéàletiy cr drxz `l` ¦¥¨¥¨

e .dnena lk`ize zern lr llgzze ,men da,øîBà äãeäé éaøs` ©¦§¨¥
y dklda xn`p zxg`a extkzdy xeaiv z`hg.úeîz̈

:`nw `pz zhiyk giken oerny iax,øîBà ïBòîL éaødxn`p `l ©¦¦§¥
oky .cala cigi z`hga `l` dklddeðéön äî[ep`vny myk-] ©¨¦

,äéìòa eúnL úàhçáe úàhç úøeîúáe úàhç ãìåayíéøác ¦§©©¨¦§©©¨©©¨¤¥§¨¤¨§¨¦
zezn ody ipiqn dynl dkldd ly el`íéøeîà`weec oda £¦

aze`hg,øeaöa àìå ãéçéze`ivna zeniiw `l el` yly oky §¨¦§Ÿ§¦
xeaiv ze`hga,óàz`hgae äéìòa eøtkLy z`hgaäøaéò ©¤¦§§¨¤¨¦§¨

[dxary-]dúðL`weec.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøác ãéçéas`e §¨¨§¨¦§¨¦£¦§Ÿ§¦
ze`hgd yng lk mewn lkn ,xeaiva mb zekiiy el` ze`hg izyy

.z`hg beq eze`a exn`p

àøîâ
extkzpy z`hga dkldd dxn`p ote` dfi`a dpc epiptly `ibeqd

:dilraïðaø eðz,`ziixaa'àéáé úàhç' øîBà eäîxn`p recn - ¨©¨¨©¥©¨¨¦
(al c `xwie)yak m`' azkiy ic `ld ,'z`Hgl FpAxw `iai UaM m`e'§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

,minkg eaiyde .'z`hgl epaxwäãáàå Búàhç Léc÷nì ïépî¦©¦©©§¦©¨§¨§¨
Léøôäåz`hgäézçz úøçà,daixwd `l oiicreåjk xg` §¦§¦©¤¤©§¤¨§

úBãîBò ïäézL éøäå ,úîéi÷ äðBLàøä úàöîð,daxwdl zeie`xe ¦§¥¨¦¨©¤¤©£¥§¥¤§
øîBì ãeîìz ,àéáé äöøiL ïäî BæéàL ïépîaezkd xne` ok lr - ¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤¨¦©§©

mbl''úàhçmbe,['àéáé'].df oic epcnl '`iai' zaiz xeziinyìBëé ©¨¨¦¨

àéáéz`ïäézL,z`hgløîBì ãeîìzdf aezk jyndadawp' ¨¦§¥¤©§©§¥¨
dninz,'äpàéáéwxyúçà`ian `ed odn.íézL àìå §¦¨§¦¤¨©©§Ÿ§©¦

:`xnbd zl`eydúBàåz`hgäiðL,daixw dpi`yäéìò àäz äî §¨§¦¨©§¥¨¤¨
:`xnbd daiyn .dpey`xa milrad extkzdy xg`láø øîà̈©©

àéðz ,àðeðîä.dpica mi`pz zwelgn `ziixaa epipy -äãeäé éaø ©§¨©§¨©¦§¨
äòøz ,øîBàe .dnena lk`ize dctze men da letiy crïBòîL éaø ¥¦§¤©¦¦§
,úeîz ,øîBà.zeznd ze`hg yng llkn `id oky ¥¨
:`xnbd dywnéîe[ike-]äãeäé éaø øîàdilra extkzpy z`hga ¦¨©©¦§¨

ydéì ïðéòîL 'úeîz' äãeäé éaø àäå ,äòøzeixacn ixde - ¦§¤§¨©¦§¨¨©§¦©¥
lke ,dzn dilra extkzpy xeaiv z`hg elit`y eprny dpyna

:`xnbd zvxzn .cigi z`hga okyCeôéàz` jtidl zepyl yi - ¥
y ,`ziixaa mi`pzd zehiyäãeäé éaøy df `ed,'úeîz' øîBà ©¦§¨¥¨

eïBòîL éaøy df `ed.'äòøz' øîBà ©¦¦§¥¦§¤
:`xnbd dywn aeyéîe[ike-]àäå ,'äòøz' ïBòîL éaø øîà ¦¨©©¦¦§¦§¤§¨

[ixde-]ïBòîL éaø øîày dpyna,úBúî úBàhç Lîçz`hg s`e ¨©©¦¦§¨¥©¨¥
zvxzn .xeaiv z`hga `l` wlgp `le ,llka dilra extkzpy

:`xnbdCeôéz àì íìBòì (ì"à) àlàz` jetdl jxev oi` - ¤¨§¨Ÿ¥
,`ziixaa mi`pzd zehiyemewn lknàéL÷ àìdilr dyw `l - Ÿ©§¨
y meyn .dpynd ixacnïàkxaecn `ziixaaaz`hg`idyäãeáà ¨§£¨

wx,äLøôä úòLazecnere zeniiw odizy eid dxtkd zrya la` ¦§©©§¨¨
ipiqn dynl dklda xn`p `l df ote`a dcedi iax zrcle ,epiptl

eli`e .zenzyïàkxaecn dpyna,äøtk úòLa äãeáàa`le ¨©£¨¦§©©¨¨
ixacl df ote`ay ,zxg`a milrad extkzdy xg`l `l` d`vnp

.zenzy ipiqn dynl dklda xn`p lkd
:dxen`d `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨

,uxzl lkez dvxz m`eéãéàå éãéà`ziixaa oiae dpyna oia - ¦¦§¦¦
wx dcea` dzidy z`hga xaecnäLøôä úòLazrya `le ¦§©©§¨¨

,dxtkdemewn lknàéL÷ àì,dpynd ixacn dilr dyw `l - Ÿ©§¨
c meynàäzhiya diepy [dpynd-],éaøc àaéìà äãeäé éaøeàä ¨©¦§¨©¦¨§©¦¨

zhiya diepy [`ziixad-].ïðaøc àaéìà äãeäé éaøewlgp oky ©¦§¨©¦¨§©¨¨
oldl dpyna el` mi`pz(:ak),ewlgp dcedi iax zhiyae ,df oica

,zenz dyxtd xg`l z`vnpy z`hg mb ezhiya iax zrcly
.zenz dxtk xg`l d`vnp m` `weec ezhiya minkg zrcle

xeaiv z`hg mby ,epzpyna dcedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .dzn zxg`a dilra extkzdyàkéà éîeike-] ¦¦¨

[epyiøîàc ïàîìy,äúî íéìòa eøtkL øeaéö úàhç §©§¨©©©¦¤¦§§¨¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dxenz(iyiy meil)

lîúBðL.dxezaCìBä éðéøä åàì íàå ,áèeî ïk äNBò äzà íà ¦¦§¦©¨¤¥¨§¦¨£¥¦¥
éñéñða[ipeavra-]ì.'ìàL øLà úà íéäìà (åì) àáiå' .ìBàL ¦§¦¦¦§©¨¥¡Ÿ¦¤£¤¨¨

øîBà äzà øáca àöBikeikxv lr ywandy `ven dz` oke - ©¥©¨¨©¨¥
xn`py ,dprp.''ä íäéðL éðéò øéàî ,eLbôð íéëëz Léàå Lø'¨§¦§¨¦¦§¨¥¦¥¥§¥¤

øîàå úéaä ìòa ìöà CìBä éðòL äòLa,elBñðøôî íà ,éðñðøt §¨¨¤¨¦¥¥¤©©©©¦§¨©©§§¥¦¦§©§§
BàNòL éî .''ä ílë äNBò ,eLbôð Løå øéLò' ,åàì íàå .áèeî¨§¦¨¨¦¨¨¦§¨¥ª¨¦¤£¨

ì øéLòziad lra,éðò BúBà äNBò ,äæe`yry ineäNBò ,äæì éðò ¨¦§¤¤¨¦¨¦¨¤¤
.øéLò BúBà¨¦

:epzpyn ixaca oecl zxfeg `xnbdeðéön äî ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©¨¦
mixac ,dilra ezny z`hgae ,z`hg zxenzae ,z`hg clea
cigia dzpy dxaire dilra extky s` ,xeava `le cigia mixen`

mixen` mixac.'åë:`ziixaa epipy okeïBòîL éaø ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦¦§
,øîBàa ipiqn dynl dkld dxn`púBàhç Lîçodyãìå ,úBúî ¥¨¥©¨¥§©

eøtkL úàhçå ,äéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨§©¨¤¦§
.dúðL äøaéòL úàhçå ,äéìòai`ce zepey`xd ze`hgd zyly §¨¤¨§©¨¤¦§¨§¨¨

oky ,cigi z`hga wx zexen`úàhç ãìå øîBì ìBëé äzà éà¦©¨¨©§©©¨
,øeaéöa äá÷ð úàhç ïéàL éôì ,øeaéöamixkfn d`a `id `l` §¦§¦¤¥©¨§¥¨§¦

.calaåokïéàL éôì ,øeaéöa úàhç úøeîz øîBì ìBëé äzà éà §¦©¨¨©§©©¨§¦§¦¤¥
,äøeîz ïéNBò øeaéölirl dpyna x`eank(.bi).åokìBëé äzà éà ¦¦§¨§¦©¨¨

,íéúî øeaévä ïéàL éôì ,øeaéöa äéìòa eúnL úàhç øîBì©©¨¤¥§¨¤¨§¦§¦¤¥©¦¥¦
lirl x`eank(:eh).z`hg la`å äéìòa eøtékLz`hg okäøaéòL ¤¦§§¨¤¨§¤¦§¨

dúðL,xeaiv z`hga mb zeidl zelekiyeðéöî àìm`d yexita §¨¨Ÿ¨¦
.cigia wx e` zezn ody dkld oda dxn`p xeaiva mbeäé ìBëé̈§

,øeaéöa ïéa ãéçéa ïéa úBâäBð`l` ,`ed ok `lzøîàjl yi-] £¥§¨¦¥§¦¨©§¨
,[xnel(íãà) ãîléd xacdíeúñepic yxtzp `lyîxacd ¦¨¥¨¥

däî .LøBôndilra ezny z`hge z`hg zxenze z`hg cle §¨©
yLøBônwx zebdep ody odaøeaöa àìå ãéçéa,lirl x`eankóà §¨§¨¦§Ÿ§¦©
az`hgå äéìòa eøtékLz`hgdúðL äøaéòL`weecãéçéa §¤¦§§¨¤¨§¤¦§¨§¨¨§¨¦

.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøác§¨¦£¦§Ÿ§¦
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קלי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dxenz(iyiy meil)

lîúBðL.dxezaCìBä éðéøä åàì íàå ,áèeî ïk äNBò äzà íà ¦¦§¦©¨¤¥¨§¦¨£¥¦¥
éñéñða[ipeavra-]ì.'ìàL øLà úà íéäìà (åì) àáiå' .ìBàL ¦§¦¦¦§©¨¥¡Ÿ¦¤£¤¨¨

øîBà äzà øáca àöBikeikxv lr ywandy `ven dz` oke - ©¥©¨¨©¨¥
xn`py ,dprp.''ä íäéðL éðéò øéàî ,eLbôð íéëëz Léàå Lø'¨§¦§¨¦¦§¨¥¦¥¥§¥¤

øîàå úéaä ìòa ìöà CìBä éðòL äòLa,elBñðøôî íà ,éðñðøt §¨¨¤¨¦¥¥¤©©©©¦§¨©©§§¥¦¦§©§§
BàNòL éî .''ä ílë äNBò ,eLbôð Løå øéLò' ,åàì íàå .áèeî¨§¦¨¨¦¨¨¦§¨¥ª¨¦¤£¨

ì øéLòziad lra,éðò BúBà äNBò ,äæe`yry ineäNBò ,äæì éðò ¨¦§¤¤¨¦¨¦¨¤¤
.øéLò BúBà¨¦

:epzpyn ixaca oecl zxfeg `xnbdeðéön äî ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©¨¦
mixac ,dilra ezny z`hgae ,z`hg zxenzae ,z`hg clea
cigia dzpy dxaire dilra extky s` ,xeava `le cigia mixen`

mixen` mixac.'åë:`ziixaa epipy okeïBòîL éaø ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦¦§
,øîBàa ipiqn dynl dkld dxn`púBàhç Lîçodyãìå ,úBúî ¥¨¥©¨¥§©

eøtkL úàhçå ,äéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨§©¨¤¦§
.dúðL äøaéòL úàhçå ,äéìòai`ce zepey`xd ze`hgd zyly §¨¤¨§©¨¤¦§¨§¨¨

oky ,cigi z`hga wx zexen`úàhç ãìå øîBì ìBëé äzà éà¦©¨¨©§©©¨
,øeaéöa äá÷ð úàhç ïéàL éôì ,øeaéöamixkfn d`a `id `l` §¦§¦¤¥©¨§¥¨§¦

.calaåokïéàL éôì ,øeaéöa úàhç úøeîz øîBì ìBëé äzà éà §¦©¨¨©§©©¨§¦§¦¤¥
,äøeîz ïéNBò øeaéölirl dpyna x`eank(.bi).åokìBëé äzà éà ¦¦§¨§¦©¨¨

,íéúî øeaévä ïéàL éôì ,øeaéöa äéìòa eúnL úàhç øîBì©©¨¤¥§¨¤¨§¦§¦¤¥©¦¥¦
lirl x`eank(:eh).z`hg la`å äéìòa eøtékLz`hg okäøaéòL ¤¦§§¨¤¨§¤¦§¨

dúðL,xeaiv z`hga mb zeidl zelekiyeðéöî àìm`d yexita §¨¨Ÿ¨¦
.cigia wx e` zezn ody dkld oda dxn`p xeaiva mbeäé ìBëé̈§

,øeaéöa ïéa ãéçéa ïéa úBâäBð`l` ,`ed ok `lzøîàjl yi-] £¥§¨¦¥§¦¨©§¨
,[xnel(íãà) ãîléd xacdíeúñepic yxtzp `lyîxacd ¦¨¥¨¥

däî .LøBôndilra ezny z`hge z`hg zxenze z`hg cle §¨©
yLøBônwx zebdep ody odaøeaöa àìå ãéçéa,lirl x`eankóà §¨§¨¦§Ÿ§¦©
az`hgå äéìòa eøtékLz`hgdúðL äøaéòL`weecãéçéa §¤¦§§¨¤¨§¤¦§¨§¨¨§¨¦

.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøác§¨¦£¦§Ÿ§¦
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oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åîöòá ìàåîù êìî íéðù øùòdpi` zixiyr dpy jkld .le`y `la ,icigi Ð

`d .melya` ly ecxnl mcew cec jln raye miyly .dpy mirax` oze`a zipnp

ly ezlecbl dzid l`enyl zixiyr dpy :ok xg` mewna iax yxit `zlin

`piipnl dpy mirax` dl zgkyn `lcn `l` ,`icda `xwn ol `wtp `le ,l`eny

`idy ,ilr ly ezzinl aeyge `ve .`pixg`

ecxn zpy cr ,l`eny ly ezlecb zligz

yly :dpy ryze mirax` melya` ly

Ð yye miylye ,le`ye l`enyl Ð dxyr

xn`py ,oex`d daypyk zn ilre .cecl

aizke ,'ebe "exikfdk idie" (c '` l`eny)

dray mizylt dcya 'd oex` idie" :(e my)

e`aie" :(f my) mizylt ede`iad ,"miycg

cec jlnyke .'ebe "mixri zixw iyp`

z` myn `iad l`xyi lk lr milyexia

"cec cer sqeie" :(e 'a my) aizkck ,oex`d

oex`d zay mein idie" (f '` my) aizke ,'ebe

mixyr eidie minid eaxie mixri zixwa

cec jlny mipy ray odn `v ."dpy

zg` envra l`eny jln odne .oexaga

izy Ð l`eny mr le`ye ,dpy dxyr

"jln mipy izye" :(bi my) aizkck ,mipy

`l` le`yl mcew zn `l l`enye .'ebe

l`eny xtqa yxetn jky ,miycg drax`

dixza aizke ,'ebe "zn l`enye" :(dk my)

mei dtq` dzr ['ebe] cec xn`ie" :(fk my)

cr yik` l` el gxae .'ebe "le`y cia cg`

minid xtqn idie" :(my) aizke ,le`y zny

drax`e mini mizylt dcya cec ayi xy`

l`enyl mipy dxyr yly epivn ."miycg

miylye ,cec jlny cr ilr znyn ,le`ye

mirax` ixd Ð melya` cxnyk cecl yye

mcew l`enyl mipy ryz odn `v .'eke

mipy mirax` ixd Ð jln mdl el`yy

ly ecxn zpy cr dkelnd el`yyn

:mler xcqa `ipz ikde .llka cre melya`

ikde .cec zeklnl yye miyly zpy `id

miylye ,envra le`y jlny zg` dpye ,envra l`eny jln mipy xyr :opiqxb

l`eny ly ezciln inp aeyge `v cere ,df lr ilyn iztqed ip`e .cecl yye

xcqa xn xn`c .l`xyi lr dxxy l`eny bdp dpy dxyr ylyy ok enk `vnze

ilr dpnzp dpy dze`ae ,'ebe "ytp zxn `ide `qkd lr ayei odkd ilre" :mler

zg` dpy odn `v .dpy mirax` l`xyi z` hty `ede ,l`xyi lr htey zeidl

,dlecbl dlre `apzpy drya dpy ryze miyly oa l`eny `vnp Ð exeairl

dgxf ilr zny drynclkc ,ezexxyl dpy dxyr yly .l`eny ly eyny

lnbd cr"n (bk ohw cren) `nlra ol `wtpck ,mizye miyng `l` eid `l eizepy

"mler cr my ayie" xcde ,wepiz zwpd ick ycg drax`e mixyr epiidc Ð "xrpd

mirlaen eid dpy dxyr yly elldae .dpy miyng epiidc ,laei ly enler Ð

.dlrnl yxtnck ,zg` dpya ezn mdipy ixdy ,le`y jlny mipy izydäðùî
íéìòáä åøôéëù.dpey`xd z`vnpe ,zxg`a xtkzpe dca`y Ðøåáéö ìùåÐ

.zxg`a extkyäúî äðéàipiqn dynl dkld (zeiniptd) zeznd ze`hgc Ð

.xeaiv ly `le ,ixinb cigi lyc `nw `pzl dil `xiaqe .`zkqn `daúåîúÐ

.ixinb inp xeavac'åë åðéöî äî ïåòîù éáø øîàdyng ol `niiw ,xnelk Ð

,z`hg cle ,dzpy dxairye ,dilra extkye ,dilra ezny z`hg :zezn ze`hg

edl zgkyn `l `dc ,ixinb xeaiva e`l ediipin zlzc ikid ike .z`hg zxenze

z`hg zxenze ,xeaiva dawp oi`c (xeaiva zgkyn `l) z`hg cle xeav zepaxwa

onwl opixn`ck ,mizn xeaivd oi` dilra eznye ,dxenz dyer xeaiv oaxw oi` inp

.`xnbaäúðù äøáòùå äéìòá åøôëù óàedpigeky`l opivnc ab lr s` Ð

.zeznc ixinb `l Ð xeaivaàøîâàéáé úàèç øîåà åäî.'ebe "z`hgl epaxw yak m`" aezkl ,"z`hgl epaxw `iai yak m`" (c `xwie) azkinl il dnl Ðäðàéáé
."dp`iai dninz dawp" `xwc ditiq Ðúåîú øîåà ïåòîù éáø.`id dilra extiky cigi z`hgc Ðúåîú äãåäé éáø øîàäåiab elit` oizipzna dil zrny ikdc Ð

.cigi oky lke ,xeaivïåòîù éáø øîàäå.mixen` mixac cigia :ipzwe ,dilra extky z`hg jdl aiygwe .zezn ze`hg dyng :cigi iab oizipzna Ðäùøôä úòùá äãåáà
z`vnpc `kid `l` dcedi iaxl dznc ixinb `lc ,drxzc dcedi iax xn`w `idda `ziixaa ipzwck .dipya xtkzpy mcew dpey`xd z`vnpc ,dxtk zrya `ly Ð

.dcea` dpey`xd oiicr dzid dipya ezxtk zrya s`c .opiqxb dxtk zrya dcea`a Ð "zenz" oizipzn ipzwce .milrad extkzpy xg`läùøôä úòùá éãéàå éãéàÐ

,dyxtd zrya dcea` :dpyna (a,ak) "z`hg cle" wxta onwl xn`c ,iaxc `ail` dl xn`w dcedi iax Ð zenz dcedi iaxl xn`wc oizipzne .dipyd zxtk mcew z`vnpy

xg`l z`vnpy `l` dzn z`hg oi` :ixn`c ,dl xn`w iaxc dilr ibiltc opaxc `ail` Ð drxz dcedi iax xn`wc `ziixae .dzn Ð dxtk mcew z`vnpy it lr s`

.milrad extkzpy'åë øîàã ïàîì àëéà éîå.jixt oizipzn` Ð
àöåéë
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íéùìùå.jln mdl el`yyn dpy mirax` epiide :opiqxb ikd Ð cec jlny yye

mirax` ly oipnd on did jln odl el`yy l`enyl zixiyr zpye

dayp f` ilr znyk ixdy Ð dpy dxyr yly l`xyi hty l`enyc olpne .dpy

zzin xg` cin l`eny dpnzp f`e ."midl`d oex` z` `iada idie" aizkck ,oex`d

mizylt dcya 'd oex` idie" :aizke ,ilr

.mixri zixwa ede`iade ."miycg dray

e`iade myn egwl l`xyi lr jlnyk cece

cer sqeie" :aizkck ,milyexia.'ebe "cec

mixri zixwa oex`d zay mein idie" :aizke

`v ."dpy mixyr (cr) eidie minid eaxie

Ð oexaga cec jlny mipy ray odn

.le`ye l`enyl dpy dxyr yly exiizyp

le`y zny cr oex`d daype ilr znyn

envra l`eny jln odne .oexaga cec jlne

l`eny jlny zg` dpye ,mipy xyr

l`eny egyny dpy dze`a :yexit .le`ye

,le`yl dnily dzid `l dpy dze`

izye .l`xyi lr cibp l`eny did dzvwny

did l`eny mbe envra le`y jlny mipy

drax` `l` zn `l l`eny ixdy ,ig

xtqa yxetn epivn oky .le`y mcew miycg

xn`ie" :aizke 'ebe "zn l`enye" :l`eny

gxae ,"le`y cia cg` mei dtq` ['ebe] cec

idie" aizke .le`y zny cr yik` l` el

mizylt dcya cec ayi xy` minid xtqn

dxyr yly epivn Ð "miycg drax`e mini

jlne) ,ilr znyn le`ye l`enyl mipy

Ð melya` cxnyk cecl yye miylye (cec

mipy ryz odn `v .ryze mirax` ixd

zixiyr dpya ixdy ,jln odl el`yy mcew

mirax`d oipnn zixiyrde jln odl el`y

cr jln el`yyn mipy mirax` ixd Ð

dylyde .llka cre ,melya` ly ecxn

zg` dpye ,envra l`eny jlny mipy xyr

jlny mipy izye ,l`enye le`y jlny

.cec jlny yye miylye ,envra le`y

dyly cxnd xg` mipy yng cec jlny mler xcqa `ipzc `d df itl dnize

dpye ,"dpy xg` dpy mipy yly arx idie" :(`k 'a l`eny) xn`py ,arx ly mipy

cere ."miycg dryz uwn e`eaie [ux`d lka] eheyie" :(ck my) aizkc dhiy ly

'ebe "eyxcp cecl mirax` zpya" :(ek ` minid ixac) aizkc ,zexnyn owizy dpy

:opiqxbc mixtq yie .arx ly dpey`x dpy dzid cxnd zpyy xnel jixv Ð

mcew zg` dpy arxd ligzdy xnel jixv df itle ,cec jlny raye miyly

ly oipnd on epi` jln el`yy l`enyl xyr zpyy xnel jixv mbe ,cxnd

Ð cecn draye miylye ,le`yn mipy yly wx zepnl jixv epi`e ,dpy mirax`

cec zeklnl ynge miyly zpy :xn` i`xedp iax ,`ipz mler xcqae .mirax` ixd

.melya` cxny cr jln el`yyn dpy mirax` epivn `l eixac itle .cxnd did

eid iznxd l`eny ly eizepy lk :l`eny ly dxyr yly zepnl miyxtn yie

el did f`e ,milyexil dpg ez`iad l`eny lnbdyk ixdy ,dpy mizye miying

miying epiide "mler cr my ayie" aizke ,wepiz zwpd jxck mipy izy `nzqn

ei dzid dpg zltze .laei ly enler `edc ,mipyol `niiwe ,ilr dpnzpy m

exiizyp Ð l`enyc exeairn dpy odn `v l`xyi z` ilr hty dpy mirax`c

ilr znyk cinc .l`enyl mipy dxyr yly exiizyp ,ilrc dpy ryze miyly

`ly cr Ð "ynyd `ae ynyd gxfe" :(a,ar oiyecw) xn xn`c ,l`eny dpnzp

dligzd l`eny ly ezxxyc `vnp ,l`eny ly eyny dgxf ,ilr ly eyny dzak

.dpy dxyr yly dkynpe ,ryze miyly oa didyk
`veik
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úçà äðL ,Bîöòa ìàeîL Cìî íéðL øNòCìnLìeàL ¤¤¨¦¨©§¥§©§¨¨©©¤¨©¨
ìLe ,Bîöòa ìeàL CìnL íézLe ,ìàeîLeòáLå íéL §¥§©¦¤¨©¨§©§§¦§¤©

.ãåc CìnLäðùîãéçiä úàhçeøtkLäéìòa¯ ¤¨©¨¦©©©¨¦¤¦§§¨¤¨
øeaö ìLå ,äúî¯.úeîz :øîBà äãeäé éaø .äúî dðéà ¥¨§¤¦¥¨¥¨©¦§¨¥¨

,úàhç ãìåa eðéön äî :øîBà ïBòîL éaøúøeîúáe ©¦¦§¥©¨¦¦§©©¨¦§©
,úàhçúàhçáeeúnLäéìòa¯ãéçéa íéøeîà íéøác ©¨©©¨¤¥§¨¤¨§¨¦£¦§¨¦

äéìòa eøtkL óà .øeaöa àìåäøaéòådúðL¯ãéçéa §Ÿ§¦©¤¦§§¨¤¨§¦§¨§¨¨§¨¦
.øeaéöa àìå ,íéøeîà íéøácàøîâeäî :ïðaø eðz §¨¦£¦§Ÿ§¦¨©¨©©
ïépî ?"àéáé" úàhç øîBàLéc÷nì,äãáàå Búàhç ¥©¨¨¦¦©¦©©§¦©¨§¨§¨

,úîéi÷ äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©¤¤
ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäåBæéàL?àéáé äöøiL ïäî¯ ©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤¨¦

?ïäézL àéáé ìBëé ."úàhç" :øîBì ãeîìz¯ãeîìz ©§©©¨¨¨¦§¥¤©§
" :øîBìäî äiðL dúBàå .íézL àìå úçà ,"äpàéáé ©§¦¤¨©©§Ÿ§©¦§¨§¦¨©

:øîBà äãeäé éaø ,àéðz ,àðeðîä áø øîà ?äéìò àäz§¥¨¤¨¨©©©§¨©§¨©¦§¨¥
äãeäé éaø øîà éîe .úeîz :øîBà ïBòîL éaø ,äòøz¦§¤©¦¦§¥¨¦£©©¦§¨

?äòøz¯!déì ïðéòîL "úeîz" ,äãeäé éaø àäå¯ ¦§¤§¨©¦§¨¨¨§¦©¥
øîBà ïBòîL éaø ,úeîz øîBà äãeäé éaø :Cetéà¥©¦§¨¥¨©¦¦§¥

.äòøz¯éaø øîà àäå ?äòøz ïBòîL éaø øîà éîe ¦§¤¦£©©¦¦§¦§¤§¨£©©¦
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àä ,éaøc àaélà¯.ïðaøc àaélà äãeäé éaøàkéà éîe ©¦¨§©¦¨©¦§¨©¦¨§©¨©¦¦¨

eøtkL øeaéö úàhç øîàc ïàîìíéìòa¯?äúî §©©£©©©¦¤¦§§¨¦¥¨
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`oifgeקלב mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åá àöåéë.i`w `kid yxtzi` `l Ðäìåò äáø÷ éî úàèçåixirye" :aizkc Ð

."dler lkd xyr mipy z`hgøîåà éñåé éáø äéäù úìëàð äðéà úàèç äúåà óàå
íåàéáä äøæ äãåáò ìù øéòùinia dxf dcear ecary mihay xyr mipy cbpk Ð

dxf dcear iab "miyp` jl gly"a aizkc ,z`hgl xiry oi`iany xeaive .ediwcv

mifr xirye 'ebe dlerl xt dcrd lk eyre"

od oitxyp oixiry oze`e .'ebe "z`hgl cg`

oixiry od xac mlrd xtk ,dpgnl uegn

migaf) "onewn edfi`"a opixn`ck ,oitxypd

`wtp (`,fk) "dax unewd"a zegpnae .(`,fn

mlrd xt iab aizkc `xw i`dn (`kdc) ol

ikde ,'ebe "dyr xy`k 'ebe xtl dyre" xac

xnel cenlz dn "dyr xy`k dyre" :`ipz?

z`hgd `ziixac `tiqe .'ek zeifda letkl

xtk oecil dxf dcear ixiry zeaxl Ð

.xac mlrdäáø÷ à÷åeznc ab lr s` Ð

.laaa eidy dpy miray oze`a milradåéäé
êéðámeyne ,onewna eed mipac ,xnelk Ð

.oz`hg daxw ikdøåáéöä ïéàù àîòè åðééä
íéúîdilra ezny z`hg oic oi`y Ð

iy`xe milbxd itqen ixiryn xeaiva

edpizii` :`pngx xn`e ,edpip ze`hg miycg

.xc`a oi`ad milwyn ,dkyld znexzn

ediixn ezn `nlc :xninl `ki`c ab lr s`e

oze`n zvw Ð ifef jpdcmilwyd e`iady

z`hg oiaixwny `vnpe ,milbxd mcew ezn

.oda wlg odl yi ixdy ,dilra eznyéë
åäðéáø÷àinia dxf dcear ixiry jpdl Ð

.`xfråäðéáø÷à ééçàeidy oze` lr Ð

inia dxf dcear micaerd on ,oiig oiicr

.ediwcväòåøúá íéáøåe`x `ly oze` Ð

.oignye oirixn eiykr eid oey`xd ziad z`

êðä àîìãål`xyic `herin oiicr oiigy Ð

`l` oiaexnk oiaxwn `l `herin`e ,eed

aixw`cne .dxiry cg`e cg` lk ,micigik

i`ce Ð miaexnk hay lkl xiry mixiry

z`hg oi`c dpin rnye ,jinq eznc i`nw`

.dzn xeaivíòä éëá ìå÷ìmiax `nl` Ð

on eid mikeae ,mirixnd lr mikead eid

.mipey`xdåéä ïéãéæî àä.ediwcv inia Ð

àøáúñî éîð éëä.dzid dry z`xedc Ð

øùò íéðù íéøô àîìùámipye ,dlerl Ð

.z`hgl Ð mixiry xyrøùò íéðù ãâðë
íéèáùxt :dxf dceara xeaiv oaxw edfc Ð

gly" zyxta ,z`hgl Ð xirye ,dlerl Ð

."jlåá ìëäùzelinbe `hg z`xie dxez Ð

.micqgçëúùéà çëúùéàãoze` Ð

.egkzypyéøéîâãåeed egky `ly oze` Ð

.dynk edl ixinbèåòîéàã àáéìald Ð

egkyy oze` xifgdl oircei eid `le ,hrnzp

eide ,(dkld) j`id dkld letlt jezn

.oiaexnd xg` eklde oda oiwelgøîâîÐ

.dynk edl ixinb eed egkzyp `ly oze`l

éôåãdid `l `hg ly itec :jzrc `wlqw Ð

.l`xyi ly miqpxt ecnry zeleky`açðåâ
igepb" enk .eal a`kn wrev ,f"rla h"iiplt =

.(mebxza d mihtey) `xqiqc dini`a "gpb

ïééåæî íéèñéìmileki oi` dwc dnda Ð

.mixg` zecya drexe zklede ,dxneyl

ïðáøåi`rli` xa dcedi iax ,opax jpde Ð

.`aa oa dcedi iaxeéøã øæòåé ïá óñåé øúá
ååä éøãel` eed xfrei oa sqei xg` ,xnelk Ð

oer oda e`vn `lc ipzwe ,daxd zexec xg`l

.itec oda did `l `nl` Ð
éôåã
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àöåéëzxeza `ipz ikd .i`w `kid yxtzi` `l :i"yx yxit Ð iqei iax xn` ea

z`e" (d `xwie) [cxeie dler] iab aizkc `xw i`d yixcc `idd lr mipdk

dlre ,zlk`p dpi` ef z`hg s` ,zlk`p dpi` dler dn Ð "dler dyri ipyd

.`id `ipzinìòdil zi`c xn`c o`nk `iz`e Ð ediwcv inia eyry dxf dcear

xt eziin haye hay lk dxf dceara xeaiv

z`hg ixiry e`iad ikdl ehn`e ,xirye

.mihay xyr mipyl xyr mipyàäå`kd

axd dywde Ð daxwe dilra ezn `ki`c

eznl df oipr dn :mdxa` xa oeyny epiax

yixtdy ixiinc cenlzd ilekc dilra

Ð `kd la` ,jk xg` dilra ezne z`hgd

epiax xne`e !xac mey eyixtd `l ixd

Ð aixwdl ivn yixtd `la i`c :l`pzp

oky lk ,ok m`e .miznl dxtk yi `nl`

Ð dilra ezn jk xg`e yixtdy `kidc

`nw wxta rnyn oke .aixwdl ie`xc

,miznl dxtk zi` `de :xn`c (`,e) zeixedc

yi i`c rnyn .`kdc `zrny `dl `ziinc

.mliaya aixwdl mipad lr Ð miznl dxtk

lrc ,ezn jk xg`e yixtd m` oky lke

.oaixwdl mipadà÷å:xn`z m`e Ð daxw

aixwdlc ,drxz xn`c o`nl inp dywiz

`lc oeik i`cec :xnel yie ?xn`c o`n `kil

oke .ie`x inp iaexw`l elit` Ð dzinl lif`

`d iab (`,p `nei) "el e`ived" wxt epivn

:dlr jixte ,enca elit`e Ð "xta" xn`c

oeik :ipyne !`id dilra ezny z`hg `de

ezn e`l Ð iz` inp xeaiv zxtk lrc

dzinl lif` `lc `kid `nl` .`id dilra

.ie`x `ed inp daxwdl elit` Ð

à÷z`hg dil zi`c o`nc jzrc `wlq

inp dil zi` dzn dilra extiky

:xn`z m`e Ð dzn dilra ezny z`hg

biltc o`n `kil `dac ,oizipznl iywiz

mixen` mixac cigia dilra ezny z`hgc

dilra extka ikd elit`e ,xeaiva `le

nc `lc :xnel yie !ibilt`hiyt oizipznc ,i
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תמורה.  פרק שני - יש בקרבנות דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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,miaxd z` zlfebe mixg` zecya drexeåji`.Bøwáì íéñðëð eðà §¨¦§¨¦§©§

e÷ãáe eáLé,eiyrn z`Ba eàöî àìåmeyàlà ïBòoerd z`ìL ¨§¨§§Ÿ¨§¨¤¨¤
zwfgdàeä óàå .ãáìa æòä dúBà[ciqg eze`-]Búúéî úòLa ¨¨¥¦§©§©¦§©¦¨

,ãáìa æòä dúBà ìL àlà ïBò éa ïéàL éîöòa éðà òãBé ,øîà̈©¥©£¦§©§¦¤¥¦¨¤¨¤¨¨¥¦§©
äîäa ïéìcâî ïéà íéîëç eøîà éøäL .éøéáç éøác ìò ézøáòL¤¨©§¦©¦§¥£¥©¤£¥¨§£¨¦¥§©§¦§¥¨

,ìàøNé õøàa äwc.mixg` zecya drex `idy iptn ©¨§¤¤¦§¨¥
:dziiyew z` `xnbd dwiqnåixdïì àîé÷yîàc àëéä ìkø`pz ©©§¨¨¨¥¨§¨©

`ziixad,'ãçà ãéñça äNòî'`id ezpeekBàlàáa ïa äãeäé éaø ©£¤§¨¦¤¨©¦§¨¤¨¨
Bàlå .éàòìéà øa äãeäé éaø`ldïðaøel`øúa[xg`l-]óñBé ©¦§¨©¦§©©©¨¨¨©¥

eåä éøc éøc äãéøö Léà øæòBé ïagken ok m`e ,eid zexec daxd - ¤¤¤¦§¥¨¨¥¨¥£
`l ixdy ,itec mda did `ly l`xyi inkgn eid okn xg`l mby
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dxenz(iying meil)

,éñBé éaø øîà Ba àöBik ,àéðúäå`xfra xn`p(dl g)íéàaäå' §¨©§¨©¥¨©©¦¥§©¨¦
úBìò eáéø÷ä äìBbä éðá éáMäî,l`xUi idl`l(ø÷á éðá) íéøt ¥©§¦§¥©¨¦§¦Ÿ¥Ÿ¥¦§¨¥¨¦

íéòáL íéNák ,[äLLå] (äòùúå) íéòLz íéìéà ,øNò íéðL§¥¨¨¥¦¦§¦§¦¨§¨¦¦§¦
.''äì äìò ìkä ,øNò íéðL úàhç [éøéôö] (éøéòù) ,äòáLåaezke §¦§¨§¦¥©¨§¥¨¨©ŸŸ¨©

ixiry mdipia eid `lde ,dler el` zepaxw lk eid ji` ,denz df
,z`hgäáø÷ éî úàhçål.äìBò`l`,àáø øîàeid el` ze`hg §©¨¦¨§¨¨¨©¨¨

úìëàð dðéà äìBò äî ,äìBò ék,lilk dlek `l`úàhç óàef ¦¨¨¨¥¨¤¡¤¤©©¨
dlebd ipa eaixwdyL .úìëàð dðéàokìò ,øîBà éñBé éaø äéä ¥¨¤¡¤¤¤¨¨©¦¥¥©
,íeàéáä äøæ äãBáòdcear ecary xeaiv mi`iany z`hg xirye £¨¨¨¡¦

.milk`p mpi`e mitxypy miiniptd mixirydn `ed dxfáø øîàå§¨©©
eNòL äøæ äãBáò ìò ,ìàeîL øîà äãeäél`xyieäi÷ãö éîéa §¨¨©§¥©£¨¨¨¤¨¦¥¦§¦¨

.el` ze`hg e`a dcedi jln
:dziiyew z` `xnbd dwiqnïézòc à÷ìñ à÷ydéì úéàc ïàîì ¨©§¨©§¦§©§¦¥

yéîð déì úéà ,äúî äéìòa eøtkúpL øeaö úàhçaøeaö úàhç ©©¦¤¦§©§§¨¤¨¥¨¦¥©¦©©¦
äéìòa eúnL`idy,äúîz`hgl cigi z`hg oia wlgn epi` ixdy ¤¥§¨¤¨¥¨

.xeaiv,eilr dyw ok m`eä àäåàëdlebd ipa e`iady zepaxwa §¨¨¨
àkéàcz`hg mda,äéìòa eúîcecary xeaivd ezn xak oky §¦¨§¥§¨¤¨

,ediwcv onfa dxf dcear.äáø÷ à÷å§¨¨§¨
:`xnbd zvxznøîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîàyøeaö úàhç ¨©©¨¨£¦§©§¨©©©¦

,äúî äéìòa eøtkLmewn lkndðéà äéìòa eúnL øeaö úàhç ¤¦§§¨¤¨¥¨©©¦¤¥§¨¤¨¥¨
íéúî øeavä ïéàL éôì ,äúîmilra zzin oic xn`p `ly - ¥¨§¦¤¥©¦¥¦

.xeaiv z`hga
:`tt ax ixac xewna dpc `xnbdàä àtt áøì déì àðîoi`y §¨¥§©¨¨¨

.mizn xeaivàîéð éà`edyáéúëc íeMî(fi dn mildz)úçz' ¦¥¨¦¦§¦©©
éúáàéðá eéäé E,'E,mdizgz mdipa micner ezny xg`l mb ok lre £Ÿ¤¦§¨¤

eléôà éëä éàz`hgãéçédilra eznyéîðmeyn ,zenz `l [mb-] ¦¨¦£¦¨¦©¦
.eizgz cner epay

:`xnbd daiyn,íéúî øeaévä ïéàL àîòè eðééä àlàoky meyn ¤¨©§©£¨¤¥©¦¥¦
gkenéøéòOîly xeaiv z`hgå íéìâølyøîàc ,íéLãç éLàø ¦§¦¥§¨¦§¨¥¢¨¦§¨©

eäðéúééà àðîçø[mze` `ad-]lä úîeøzîäkLznexzn d`ay ©£¨¨©§¦§¦§©©¦§¨
.xeaivd ici lr dnxzpy lwyd zivgnåyeygl yi ixdeúî àîìã ©¦§¨¥

éæeæ éðäc eäééøîezn lbxd mcew `ny -el` mifef ly mdilra ¨©§§¨¥¥
.dzinl zkledy dilra ezny z`hgk mpice ,mixiryd epwp mdny

dpî òîL åàì àlày.íéúî øeavä ïéà ¤¨¨§©¦¨¥©¦¥¦
:dlebd ipa ly ze`hgn `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
eäðéáø÷à éiçà úBàhç éðäì eäðéáeø÷à ék ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨¦©§¦§§¨¥©¨©©¥©§§¦§

dcear icaer mze` lr wx oze` eaixwd ok` el` ze`hg eaixwdyk
.miiga exzep oiicry dxfcixdáéúk(ai b my)íéðäkäî íéaøå' ©§¦§©¦¥©Ÿ£¦

ïBLàøä úéaä úà eàø øLà íéð÷fä úBáàä éLàøå íiåìä[å]§©§¦¦§¨¥¨¨©§¥¦£¤¨¤©©¦¨¦
äòeøúa íéaøå ,ìBãb ìB÷a íéëBa ,úéaä äæ Bãñéamixdl dgnUa §¨§¤©©¦¦§¨§©¦¦§¨§¦§¨§¨¦

.'lFwz` mze`xa eka oey`xd ycwnd zia z` e`xy mipwfdy
z` e`x `ly el`e ,oey`xd ly ezx`tzl ribd `ly ipyd ziad

.ziad oipal ekfe zelbdn e`viy lr egny oey`xd
:ef di`x zegcl zywan `xnbdðä àîìéãåCmiiga exzepy §¦§¨¨¨

àèeòéîici lr `l` d`a dpi` xeaiv ly dxf dcear z`hge ,eid ¦¨
xaky el` lr s` ze`hgd z` e`iad gxkda ok m`e .xeaivd aex

.xeaiva dzin oi`y meyn ,ezn
:`xnbd daiynúøîà úéöî àì,eid herin wxycixdáéúkmy) Ÿ¨¥¨§©©§¦

(bi bB÷ íéøékî íòä ïéàå'] (äçîùå äòåøúá íòä åøéëä àìå)ì §¥¨¨©¦¦
,íòä éëa ìB÷ì [äçîOä úòeøzdlFcb drExY mirixn mrd iM §©©¦§¨§§¦¨¨¦¨¨§¦¦§¨§¨

.'wFgxnl cr rnWp lFTdelewy meyn rnyp `l dgnyd lewy §©¦§©©§¥¨
eid oey`xd ziad z` e`xy mikead mipwfdy ixd .eilr xab ikad

.ede`x `ly mixirvdn miaexn
:dywne ,lirl e`aedy iqei iax ixaca oecl dkiynn `xnbdéëéäå§¥¦

eäì éáø÷î,ef dxf dcear lr z`hg ixiry eaixwd ji`ïéãéæî éøäå ©§§¦§©£¥§¦¦
,eåä.bbeya dcarpy dxf dcear lr `l` mi`a el` mixiry oi`e £

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàmeyn el` ze`hg e`a `l ok` ¨©©¦¨¨
`l` zexecl xn`py dxf dcear ixiry aeig,äúéä äòL úàøBä¨©¨¨¨§¨
.cifna dcear lr mb el` mixirya extkziy

:jkl gxkd d`ian `xnbdàøazñî éîð éëäz`xed ef dzidy ¨¦©¦¦§©§¨
,dryéëä àîéz àì éàc,dywiàîìLaxyr mipye íéøtmipy §¦Ÿ¥¨¨¦¦§¨¨¨¦
xyríéøéòNeidàlà ,íéèáL øNò íéðL ãâðkdraye miray §¦¦§¤¤§¥¨¨§¨¦¤¨

éî ãâðk íéNák.mdàlày gxkdaäúéä äòL úàøBälk `iadl §¨¦§¤¤¦¤¨¨©¨¨¨§¨
.el` zepaxw
oldl `xnbd(.fh)dxn`py ipiqn dynl dkldd ihxty d`ian

dpc jk ab`e ,dyn ly ela` inia egkzyp zeznd ze`hg ynga
:df oiprl mirbepd dheqa dpynd ixacaíúä ïðzdheq zkqna §©¨¨

(.fn),Léà ïðçBé ïa óñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé únMî¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦
úBìBkLàä eìèa ,íéìLeøé'zeleky`'e .l`xyin`edoewixhep §¨©¦¨§¨¤§

ly,'Ba ìkäL Léà'.micqg zelinbe ,`hg z`xi ,dxezáø øîàå ¦¤©Ÿ§¨©©
ìk ,ìàeîL øîà äãeäédúBîéî ìàøNéì ïäì eãîòL úBìBkLà §¨¨©§¥¨¤§¤¨§¨¤§¦§¨¥¦

,eðéaø äLîk äøBz ïéãîì eéä ,øæòBé ïa óñBé únL ãò äLîŸ¤©¤¥¥¤¤¤¨§¥¦¨§Ÿ¤©¥
.xac jezn xac ezenk epiadyCìéàå ïàkîaeyeéä àìy inïéãîì ¦¨§¥¨Ÿ¨§¥¦

.eðéaø äLîk äøBz¨§Ÿ¤©¥
:`xnbd dywnìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäåíéôìà úL §¨¨©©§¨¨©§¥§Ÿ¤£¨¦

,äLî ìL Bìáà éîéa eçkzLð úBëìäcry xnel ozip ji` ok m`e £¨¦§©§¦¥¤§¤Ÿ¤
zvxzn .epiax dynk dxez zeleky`d ecnl xfrei oa sqei zny

:`xnbdçkzLéà eäì çkzLéàc,gkyp mdn gkypy dn ok` - §¦§©©§¦§©©
åmle`eäì ïøéîâã,mcia xiizypy dn z` -éøéîb eåä[ecnl-] §¦§¦¨§£§¦¥

wecwca.eðéaø äLîk§Ÿ¤©¥
:`xnbd dywn aeyäLî únMî ,àéðz àäåzewelgn eaxzp §¨©§¨¦¤¥Ÿ¤

,minkgd aex it lr oda erixkde ,dkldaïéànèî eaø íàlr ¦©§©§¦
mixdhndïéøBäè eaø íà ,eànèmi`nhnd lr [mixdhn-].eøäéè ¦§¦©§¦¦£

meyl mewn did `l ,epiax dynk mdl dxexa drenyd dzid m`e
:`xnbd zvxzn .zwelgnèéònéàc àaéìl`xyi zeaal - ¦¨§¦§¦

zekld oze` z` letlt ici lr ze`cea xifgdl erci `le ,ehrnzd
mdipia exxerzd jk jezne ,dyn ly ela` inia mdn egkypy

mdn egkyp `ly zekldd z` la` .zewelgnéøéîb eåä øîâéî¦§©£§¦¥
eäìwecwca.eðéaø äLîk §§Ÿ¤©¥

:zeleky`a dzidy zxg` dlrn zpiivny `ziixa d`ian `xnbd
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -ìkdúBìBkLà[miqpxtd-] §©§¦¨¨¨¨¤§

,äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé únL ãò äLî úBîéî ìàøNéì eãîòL¤¨§§¦§¨¥¦Ÿ¤©¤¥¥¤¤¤¦§¥¨
éôBc íeL íäa äéä àì.[mbt-].éôBc íeL ïäa äéä Cìéàå ïàkî Ÿ¨¨¨¤¦¦¨§¥¨¨¨¨¤¦

ok lre ,`hg ly itecl `id `ziixad zpeeky `xnbd dxaqe
,itec mey ea did `ly in xfrei oa sqei xg`l epivn `l ike :dzywd

,àéðúäåî çðBb äéäL ãçà ãéñça äNòîa miyegin jez.Bal §¨©§¨©£¤§¨¦¤¨¤¨¨¥©¦¦
îàå íéàôBøì eìàLåçúBø áìç ÷ðéiL ãò äðwz Bì ïéà ,eø §¨£¨§¦§¨§¥©¨¨©¤¦©¨¨¥©

aäpnî ÷ðBé äéäå ,Búhéî éòøëa Bì eøL÷å æò eàéáäå .úéøçL©£¦§¥¦¥§¨§§©§¥¦¨§¨¨¥¦¤¨
,eøîà ,æòä eàøL ïåék .Bøwáì åéøéáç eñðëð øçîì .áìçixd ¨¨§¨¨¦§§£¥¨§©§¥¨¤¨¨¥¨§

ïééeæî íéèñéìwifgn `ed,Búéa CBúazkled dwc dnda oky ¦§¦§¨§¥
,miaxd z` zlfebe mixg` zecya drexeåji`.Bøwáì íéñðëð eðà §¨¦§¨¦§©§

e÷ãáe eáLé,eiyrn z`Ba eàöî àìåmeyàlà ïBòoerd z`ìL ¨§¨§§Ÿ¨§¨¤¨¤
zwfgdàeä óàå .ãáìa æòä dúBà[ciqg eze`-]Búúéî úòLa ¨¨¥¦§©§©¦§©¦¨

,ãáìa æòä dúBà ìL àlà ïBò éa ïéàL éîöòa éðà òãBé ,øîà̈©¥©£¦§©§¦¤¥¦¨¤¨¤¨¨¥¦§©
äîäa ïéìcâî ïéà íéîëç eøîà éøäL .éøéáç éøác ìò ézøáòL¤¨©§¦©¦§¥£¥©¤£¥¨§£¨¦¥§©§¦§¥¨

,ìàøNé õøàa äwc.mixg` zecya drex `idy iptn ©¨§¤¤¦§¨¥
:dziiyew z` `xnbd dwiqnåixdïì àîé÷yîàc àëéä ìkø`pz ©©§¨¨¨¥¨§¨©

`ziixad,'ãçà ãéñça äNòî'`id ezpeekBàlàáa ïa äãeäé éaø ©£¤§¨¦¤¨©¦§¨¤¨¨
Bàlå .éàòìéà øa äãeäé éaø`ldïðaøel`øúa[xg`l-]óñBé ©¦§¨©¦§©©©¨¨¨©¥

eåä éøc éøc äãéøö Léà øæòBé ïagken ok m`e ,eid zexec daxd - ¤¤¤¦§¥¨¨¥¨¥£
`l ixdy ,itec mda did `ly l`xyi inkgn eid okn xg`l mby
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dxenz(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàsqei znyny `ziixaa epipyy dn ¨©©¥
,itec mda did jli`e xfrei oa.éðz÷ äëéîñ ìL éôBcf`ny ¦¤§¦¨¨¨¥

xzen m`d ,dkinqa zwelgnd oebk ,l`xyia zewelgn eligzd
.`l e` aeh meia zepaxw lr jenql

:`xnbd dywndéôeb øæòBé ïa óñBé àäå[envr-]âéìt âéìôéî §¨¥¤¤¤¥¦§¦¨¦
[wlg-]äëéîñazkqna x`eank ,milyexi yi` opgei oa sqei lr ¦§¦¨
dbibg(.fh)itec mey mda did `l zny cry `ziixad zxne` ji`e ,

:`xnbd zvxzn .zwelgn lydéðL óBña da âéìtéà ékwlgpyk - ¦¦§¦¨§§¥
,eizepy seqa df did dkinqa opgei oa sqei mràaéì øöácxaky - ¦§©¦¨

.eal hrnzd
lirl d`aedy l`eny zxnina oecl zxfeg `xnbd(:eh):øîà ,àôeb¨¨©

ìL ,ìàeîL øîà äãeäé áøéîéa eçkzLð úBëìä íéôìà úL ©§¨¨©§¥§Ÿ¤£¨¦£¨¦§©§¦¥
îà .äLî ìL BìáàBì eøl`xyiòLBäéì,oep oaìàLycewd gexa ¤§¤Ÿ¤¨§¦ª©§©

.el` zekldíäì øîàxyt` i` aey dxezd dpzipy xg`l ,ryedi ¨©¨¤
xn`p oky ,dxeabd itn dxxal(ai l mixac).'àéä íéîMá àì'oke Ÿ©¨¨¦¦

`iapd l`eny ly execaBì eøîàl`xyiììàL ,ìàeîLminya ¨§¦§¥§©
.el` zekld lríäì øîàxn`p oky ,icia xacd oi` ,l`eny`xwie) ¨©¨¤

(cl fkúBönä älà','dWn z` 'd dEv xW`,`l eze zevnd od dl` ¥¤©¦§£¤¦¨¤Ÿ¤
Ldxez ozn xg`lLcçì éàMø àéápä ïéàdaäzòî øácit lr ¤¥©¨¦©©§©¥¨¨¥©¨

.d`eap
óà ,àçtð ÷çöé éaø øîàly dklddnL úàhçäéìòa eú ¨©©¦¦§¨©¨¨©©¨¤¥§¨¤¨

äLî ìL Bìáà éîéa äçkzLð`le ,zekldd mitl` zyly llka ¦§©§¨¦¥¤§¤Ÿ¤
.drex e` dzn `id m`d ercieøîàl`xyiñçðôìxfrl` oa ¨§§¦§¨

,odkdìàL.ef dkld lríäì øîà,qgpteøîà .'àéä íéîMá àì' §©¨©¨¤Ÿ©¨©¦¦¨§
Bìl`xyiøæòìàì,odkdìàL.ef dkld lrälà' ,íäì øîà §¤§¨¨§©¨©¨¤¥¤

.äzòî øác Lcçì éàMø àéáð ïéàL ,'úBönä©¦§¤¥¨¦©©§©¥¨¨¥©¨
caln ,egkzypy zekldd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd

:dyn ly ela` inia egkzypy zekldd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
épnî ìàL ,òLBäéì Bì øîà ,ïãò ïâì eðéaø äLî øèôpL äòLa§¨¨¤¦§©Ÿ¤©¥§©¥¤¨©¦ª©§©¦¤¦

Bì øîà .Cì LiL úB÷éôñ ìk,ryediíeìk ,éaø[ike-]ézçpäE ¨§¥¤¥¨¨©©¦§¦©§¦
,øçà íB÷îì ézëìäå úçà äòLikeéa záúk Ck àìdxezazeny) ¨¨©©§¨©§¦§¨©¥Ÿ¨¨©§¨¦

(`i bl,.'ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð ïa òLBäé BúøLîe'xg`ne §¨§§ª©¦©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤
ly ezrc dylg .wtq mey il oi` zg` dry elit` jizgpd `ly

.ezenk lecb envr z` ryedi wifgdy jkn dynìL Bçk LLz ãiî¦¨¨©Ÿ¤
òLBäé,dyn ly ezrc z` yilgdl mxby dn lr yprpeeçkzLðå §ª©§¦§©§

ìL epnîeãîòå .úB÷éôñ úBàî òáL Bì eãìBðå ,úBëìä úBàî L ¦¤§Ÿ¥£¨§§§©¥§¥§¨§
Bâøäì ìàøNé ìk.gkyy dn lk z` mdl xn`ie xkfi `l m`øîà ¨¦§¨¥§¨§¨©
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קלה oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

äëéîñ ìù éôåãoiicry ,xac meya `le dkinqa ewlgp `l xfrei oa sqei crc Ð

ea ewlgpy dpey`x zwelgn dzid `idc Ð dkinq hwp ikdle .ald hrnzp `l
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`ly :xne` llde ,jenql :xne` i`ny :(`,fh) dbibga opixn`ck .aeh meia minly
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.(my) dbibg zkqnaàáéì øöáãÐ
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.ezenk lecb didyåâøäìxn`iy cr Ð

.mdlïéøåîçå ïéì÷.xnege lw iyxcn Ð
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,"fpw oa" aizk `le ,"ifpwd dpeti oa alk"

.ecli `le fpw elcib `nl`äòøî éì úéùòå
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Ð jk il dyer dz` m` :eiptl xn` ikde

Ð le`yl iqiqpa jled ipixd e`l m`e ,ahen

ziy`xa) opinbxznck .ipeavra zn ipixd

.eqiqpzi`e Ð "eavrzie" (cløáãá àöåéë
øîåà äúàxg` xfgl envr xqend lky Ð

.eizel`y el oi`lnn dxezíéëëú ùéàåÐ

jnqeny ,dyly e` mixcq ipy rceiy ,ipepia

.ipepiaíäéðù éðéò øéàîjixv axd s`y Ð

.`ed jexa yecwd ecnlne ,cenil oiicr

íäéðù äùåòmzeyrl ligzn `ed eiykr Ð

.ytih dfle mkg dfl ,miycgøáãá àöåéë
'åëÐ eikxv lre eizepefn lr ywandy Ð

.eizel`y `lnl minyd on el oiwwfpyíåúñ
.dzpy dxairye dilra extiky Ðùøåôî

yxetny ,dilra eznye ,ezxenze ,cle Ð
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`oifgeקלו mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

øùôà éàùî øùôà ïéðã éëåÐ dzinl xeava dyly jpdl edpzi` `lc `d Ð

enxzin `l `dc ,daxwd oiprl `le dzin oiprl `l ,xeava edl zgkyn `lc meyn

.mlerl xeavaíäì åðúéð äòáøà,zeznc ipiqn mdl epzip ze`hg drax` mlek Ð

mdl xn`p ziyingde .(dzn edl xn`p efi`a egkye ,xeava e` cigia e`) yng `le

dzid efi` egky dyn ly ela` iniae .drex

.zezn olek :exn`e `xnegl eklde ,drex

Ð mdl xn`p xeava jzrc `wlq i` ,jkld

xeava edl zgkyn in?enxzin `l `d

ied `l i`ce `l` !mdn mizy `l` xeava

.cigia `l`ïäì äðúéð úçà,dzinl Ð

,dyng lr decinrde ,diirxl drax`e

dinrh iyextl ozp iaxe .dzOd efi` egkyy¥¨

inwn `l` ,`z` oizipznc oerny iaxc

uxzne cenlzd dil jixtw dizlinl wiqnc

.dizlinl wiqn xcde ,dikexitléäá éæçéìå
éøéîâ àøãñdyng lr decinrd i`n` Ð

`cgc `witq meyn?ixinb `xcq ida ifgil

dze`y mixekf eid m` .`cg `iddl dl

zeidl dleki dzid mdl dxn`py dznd

extiky z`hgc ecnl Ð xeavae cigia

la` .`witqn dzn dzpy dxarye dilra

,xeava eed `lc ,iwetql `kil Ð dyly jpd

dze`y mixekf eid m`e .`iddl enc `lc

Ð cigia `l` zeidl dleki dzid `l dznd

`kil (`kd) la` ,zezn dyly jpdc `nil

.dl inc `l `dc ,`wetqlúåçëù éúù
åçëù,jklde .`id ef i`e ,`xcq idn Ð

iniay oze`l edl `iyw lkd egkycn

edl zgkyn ikid diirxc drax` ,dznc `idd `ied xeavc jzrc `wlq i` :ryedi

xeava?Ð diirxe dzin oia dyng xkc`cn i`ce `l` !mlerl enxzin `l `d

edl zi` opaxe .oerny iaxc dinrh epiide .dia edlek edl zgkync ,xnzi` cigia

,dizi` Ð xeavae cigia dizi`c ,edl opigkync `kid lk ,odl epzip drax`

,yiwl oa oerny iax xn` :ikd iax dyxit xg` mewnae .dizil Ð xeava dizilc

ikc oeike .`xnin `cga dzinl odl epzip drax`c `ed `xnb `l` `ied `pic e`l

edpixnb` `zkec `cga i`ce Ð edpixnb` `xnb `cga iccd`le .drax`l

exfb ,diirxl odl dpzip ziying .yng lr mecinrde ,cigia `l` drax` zgkyn

.dgkzyp dyn ly ela` iniae ,`id efi` egkyy ,wtqn `xnegl dzin dilr

`cg ickn Ð oxnb` xeava jzrc `wlq i` ,ryedi iniay oze`l 'ek edl `iywe

drax` zgkyn in xeaivae ,`xnb `cga ziriaxl ixnb`cn ,i`ed `zkec?,jkld

ze`hgc dznc .drex Ð xeava `nxzinc `kid lke ,xeava `le xn`p cigia dzn

c meyn Ð 'ek "odl epzip drax`" hwpc i`de .ied `l xeavac ol `hiytdyrn

`vexiz meyn `le ,dyn ly ela` inia dgkzyp ef dkld i`cec ,did jk didy

iaxc dizlin `vxzin dzinl epzip olek i` oky lkc .ikd dl hiwp oerny iaxc

rax`e dzinl odl dpzip zg` `d` inp ivexzl ,'ek xne` ozp iax .ith xity oerny

`cga diirxc drax`c oeike .dzinl olek mecinrde dznd efi` egkye ,diirxl

opixnbc cigia `l` dl zgkyn `l `zkec `cga jigxk lr ,jkld .xeava oia cigia oia edlek i` ,cigia edlek i` ,xenbi` `zkec `cga i`ce Ð xenb `pnif `cgae `xnb

.xnzi` `zlin `cga `dc ,dexnbc `ed cigia ikd elit`e ,xeaiva iienxzi`l ivnc `cg `ki` jigxk lr diirxc drax` edpda `dc ,`ed xyt` i`yn e`le ,diirxcn dl

dzzin dxn`p `l ,xeava zeidl xyt`y oze`n `id elit` ef s` Ð cigia `l` (dzzin) dxn`p `l ,xeavae cigia zeidl xyt` ef dn ,dpin opixnb dznc ziying jkld

,diirxl `xnb `cga `zlz ixinb eed i` oebk Ð opixnb `lc xyt` i`yn xyt` inc ikide .xeava `le cigia dzin opinwene ,opixnb xyt` i`yn xyt` jkld .cigia `l`

mzd .cigia `l` exn`p `l dzinc ixz s` Ð dyly igkzyn `l xeavac ,cigia `l` exn`p `l diirxc `zlz dn :ipdn ipd slinl erae ,dzinl `xnb `cga izxze

xyt` i`yn xyt` oipc ike :jxtinl `ki`?ike .enxzinc `kid lk dzinl iwe` Ð `kde `kd enxzinc ixz jpde ,diirxl iwe` Ð xeava enxzn `lc dyly jpd `nlc

.cigia zeievn olek ixdy zexg`d dylya diirxde ,dyly jpdn ixzae ,dxn`p cigia dzin `nlc ,iwetql `ki` Ð cigia `l` edpzilc dyly jpdn onwl ez` inp

ze`hg izxz edpdn dznd Ð xeavae cigia ze`vnpd xcqn m` ,dzid xcq dfi`n zg` dze` ifgil ,zg` liaya dyng lr mecinrd i`n` ,ixinb `xciq ida ifgile

py dxarye dilra extikyxeava `vndl zeie`xd oze`n dzin ly dze`c ol `hiyt `dc ,`wetql `kil dilra eznye dxenze z`hg cle la` ,`wetql `ki` dz

ecinrd i`n` dzpy dxairye extiky la` ,dzinl olek ecinri dyly oze` Ð xeava ze`vnp opi`y dzid dylydn m` .dzid?dzid `l dzndy edl `hiyt `d

.xeava `vndl dlekiåçëù úåéçëù éúùdizlinl ozp iax miiqne `nw `vexizl xcd `zyd .edl dywe .dzinl olek ecinrd jkitl .`id efi`e ,dzid xcq dfi`n Ð

.dyng lr mecinrd xn`c i`n` dizlinl dkxtc cenlzd dwqtn `zyd cre ,oerny iaxc dizlin ivexzläðùîïéøéîî àì ìáà ïéøáåòå ïéøáà ïéùéã÷îåiax Ð

.(`,i dxenz) `nw wxta "dndaa dnda" yixcc ,`ed dcediòåá÷ íåî úìòá ìòm`y ,jk lk dxeng dyecw dilr dlg Ð ycwd ly dninza men zlra xind m`y Ð

.oilegl `vz `l dcti
ææâéì

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

éëå.ixinb `xnb `cga edlek :ipyn (a,e) zeixeda Ð xyt` i`yn xyt` oipc

y `cga epyp ze`hg yngd lk ,xnelkxyt` `lc eda `ki`c oeike .dhi

iax xn` :opiqxb ikd `kde .xeaiva opi`c epyp ikd inp edlek Ð xeaiva zeidl

mdl epzp ipiqa :yexit .yng lr ecinrde ,odl epzp drax` ,yiwl oa oerny

la` inia egkye ,drex `cge zezn drax`

i`e .ezeniy olek lr exfbe ,ediipin id dyn

edpzi` in jpd Ð xeaiva jzrc `wlq

on mezq cenli jgxk lr `l` ?xeaiva

oleka odl dxnbp m` `irain `le .yxetnd

,ixinb eed `xnb cgac `hiyt Ð ezeniy

inp edlek Ð xeava `kilc eda `ki`c oeike

,inp `zyd elit` `l` .xeaiva edpzil

opixn` Ð drex `iedc eda `ki`c exnbc

m` `irain `le .xeava edpzil edlekc

,xeava edpzilc oze`n `id drexy dze`

exnbp zenl exnbpy drax`d lk ok m`e

lklc ,xeava edpzil edleke `xnb cga

enk Ð xeava `ly exnbp mdn mipy zegtd

.xeava `ly exnbp mixg`d mipyd inp ok

dilra extkc xnel ivniz m` elit` `l`

dze` ded ediipin cgc dzpy exar e`

dxnbp jci` edin ,drex zeidl dxnbpy

Ð xeava edpzilc dyly mr zenl

dze` ,dzrne .xeava `zil inp ziriaxd

dilr exfbe degkye drex zeidl dxnbpy

edin .xeava zeidl xyt`c ab lr s` ,dzin

exnbpc oeike .xyt` i`yn xyt` opitli

meyn ,xeava `le cigia zenl drax`d

iptn dzin dilr epxfbe ,drex zeidl dxnbpy inp jci` Ð ixinb `xnb `cgac

i`yn xyt` opitlic ,xeava `le dzin dilr xefbp `wec cigia Ð dgkyedy

.xyt`éáømdl dpzp ipiqa :yexit Ð yng lr decinrde dpzip zg` xn` ozp

edpip ide zezn edpip id dyn la` inia dgkzype .zerex drax`e dzn zg`

`l` .'ek cigia yxetn dn wiqnc `d` jinqe .ezeniy olek lr exfb jkitl ,zerex

ida ifgile :jixte .ozp iaxc dizlinl `pwiq` xcde ,`pwiq`c inwn eixac lr jixt

eda `ki` ixd ?zenl olek lr exfb dnl :yexit .cigia i` xeava i` ,ixinb `xcq

dze` m` ,ifgile .xeava edpzi`c mipye ,xeava `le edpzi` cigiac dyly

m`e ,erxi mipyde ziyilyd lr dzin xefbl Ð dylyd on `id zenl dxnbpy

:ipyne .erxi ziyilyde ,mipyd lr wx dzin xefbl mdl did `l Ð mipyd on `id

,ziyilyd on e` mipyd on `id m` egky mbe ,dzinl dxnbp id ,egky zegky izy

,edlek lr dzin exfb jkitljzrc `wlq i` :edl `iywe .dizlinl wiq` `zyde

xnbpy Ð cg yexit) 'ek yxetn dn .yxetnd on mezq cnli dpin rny `l` ,'ek

exnbpy drax`d :yexit (yxetnd on mezq cnlie `xnb cga exnbe ,zerex zeidl

`zlin iab epyxitck .lkd yxetnd on mezq cnlie ,`xnb cga exnbp zerex zeidl

.yiwl oa oerny iaxc
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ãça ïBòîL éaø ?øLôà éàMî øLôà ïéðc éëå§¦¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©¦¦§§©
eðzð äòaøà :Lé÷ì Léø øîà .eäì øéîb íB÷î̈¨¥§¨©¥¨¦©§¨¨¦§

,ïäìíeãéîòäå,øeaöa Czòc à÷ìñ éàå .Lîç ìò ¨¤§¤¤¦©¨¥§¦¨§¨©§¨§¦
ðäéçøk ìò àlà ?øeaöa eäðúéà éî CC¯ãîìé ¨¨¦¦§§§¦¤¨©¨§¥¦§©

,ïäì äðzð úçà :øîBà ïúð éaø .LøBônî íeúñ̈¦§¨©¦¨¨¥©©¦§¨¨¤
äeãéîòäå.Lîç ìò¯éøéîb àøãéñ éäa éæçéìå §¤¡¦¨©¨¥§¤¡¦§¥¦§¨§¦¦

?øeaöa éà ãéçéa éà ,eäì¯éézLúBiçëL,eçëL §¦§¨¦¦§¦§¥¦§¦¨§
àéL÷å.eäìøeaöa Czòc à÷ìñ éàå¯ðäeäðúéà éî C §©§¨§§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¦§§

dpéî òîL àlà ?øeaöa¯äî ,LøBônî íeúñ ãîìé §¦¤¨§©¦¨¦§©¨¦§¨©
LøBôn¯íeúñ óà ,øeaöa àìå ãéçéa¯àìå ãéçéa §¨§¨¦§Ÿ§¦©¨§¨¦§Ÿ
.øeaöaäðùîøîBçå ,äøeîúaî íéLã÷a øîBç §¦¤§¨¨¦¦¦§¨§¤
äøeîúaíéLã÷aî:äøeîúaî íéLã÷a øîBç . ¦§¨¦§¨¨¦¤§¨¨¦¦¦§¨

íéLãwäLäNBò äøeîz ïéàå ,äøeîz ïéNBò ¤©¨¨¦¦§¨§¥§¨¨
øeavä .äøeîzïéôzeMäåàì ìáà ,ïéLéc÷î §¨©¦§©¨¦©§¦¦£¨Ÿ

ïéLéc÷îe .ïéøéîîàì ìáà ,íéøáàå ïéøaeò §¦¦©§¦¦¨¦§¥¨¦£¨Ÿ
äMeãwäL :íéLã÷aî äøeîúa øîBç .ïéøéîî§¦¦¤¦§¨¦§¨¨¦¤©§¨

íeî úìòa ìò äìçïéleçì àöBé ïéàå ,òeá÷ ¨¨©©£©¨©§¥¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dxenz(iyiy meil)

:`xnbd dywnïéðc éëåy xacøLôàrx`iyze`ivnaîxacéàM §¦¨¦¤§¨¦¤¦
øLôàz`hg cle oic xeaiva xn`p `ly dn ixde .ze`ivna rx`iy ¤§¨

ze`ivn okziz `ly meyn `ed dilra ezny z`hge z`hg zxenze
extkzpy z`hg lr mdn cenll xyt` ji` ok m`e ,xeaiva el` lk
opi` el` s`y epl oipne ,xeaiva zekiiyy dzpy dxarye dilra

.xeaiva zezn
(eäì øéîb íB÷î ãça ïBòîL éaø)©¦¦§§©¨§¦§

:`xnbd zvxznäòaøà ,Lé÷ì Léø øîàze`hg ly cala mipte` ¨©¥¨¦©§¨¨
zeznyïäì eðzð,ipiqn dynl dklda l`xyilziyingd iable ¦§¨¤

dyn ly ela` iniay `l` .dzn dpi`e drex `idy dklda xn`p
egkzyp,drex efi`e zezn odn el` erci `le ,ef dkld ihxtwtqne
exingdíeãéîòäåzeznd ze`hglìòlkLîç.el`åiax xaq §¤¡¦©¨¥§

c ,oernyCzòc à÷ìñ éàmby xneløeaöa`ld ,dkldd dxn`p ¦©§¨©§¨§¦
dywiðäeäðúéà éî Cz`hg zxenze z`hg cle] el` yly ike - ¨¨¦¦©§

opyi [dilra ezny z`hgeéçøk ìò àlà .øeaöaãîlé Cxacd §¦¤¨©¨§¨¦¨¥
dî íeúñd xacd,LøBôndklda exn`p zeznd ze`hgd lk ixdy ¨¥§¨

x`yd s` ,cigia `l` xeaiva exn`p `l odn wlgy xg`ne ,zg`
.xeaiva `le cigia wx exn`p

:oerny iax ixac xe`iaa ozp iax zhiy z` d`ian `xnbdïúð éaø©¦¨¨
,øîBàz`hg lr wxïäì äðzð úçà`idy ipiqn dynl dkld ¥©©¦§¨¨¤

`l` .zerex ody dkld dpzip ze`hgd rax` x`y lre ,dzn
wtqne ,zerex el`e dzn efi` mdn gkzyp dyn ly ela` iniay

exingdäeãéîòäådzn ly dkldlìòlkLîç.ze`hgd §¤¡¦¨©¨¥
ewtzqd ji` :mdilr dywne ozp iax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

,dzn odn efi` yngd lkaãéçéa éà ,eäì éøéîb àøãéñ éäa éæçéìå§¦§¥§¥¦§¨§¦¥§¦§¨¦
øeaöa éàdkld dxn`p z`hg beq dfi`a wecal mdl did `ld - ¦§¦

mb zkiiyd efk z`hga e` ,cigia wx zkiiyd efk z`hga m`d ,ef
wtzqdl oi` cigia wx zkiiyd z`hga dkldd dxn`p m`e .xeaiva
la` ,dilra ezny z`hgae z`hg zxenzae z`hg clea `l`
od ixdy ,zezn opi` i`cea dzpy dxarye dilra extkzpy z`hg
xeaiva mb zkiiyd z`hga dkldd dxn`p m`e .xeaiva mb zekiiy
`le ,dzpy dxarye dilra extkzpy z`hga `l` wtzqdl oi`

opi` ixdy ,dilra ezny z`hgae z`hg zxenzae z`hg clea
.cigia `l` zekiiy

:`xnbd zvxzn,eçëL úBiçëL ézLz`hg beq dfi`a exkf `ly §¥¦§¦¨§
dxn`pmb jiiyd beqa e` cigia wx jiiyd beqa m`d ,dkldd

.dxn`p z`hg efi` lr egky mbe ,xeaiva
:evexiz z` ozp iax miiqneäì àéL÷åiniay mze`l dywede - §©§¨§

,ryediCzòc à÷ìñ éà(å)mb dxn`p dklddy xnelðä ,øeaöaC §¦©§¨©§¨§¦¨¨
eäðúéà éîzekiiy zerexy el` lk ike -,øeaöaixdeylyodn ¦¦©§§¦

.xeaiva zekiiy opi`dpî òîL àlà`l` dpi` dzny ef s`y ¤¨§©¦¨
e ,cigiaäî .LøBônî íeúñ ãîlédLøBônopi`y el` yly] ¦¨¥¨¦§¨©§¨

xn`p [xeaiva zekiiyóà ,øeaöa àìå ãéçéadíeúñmizyd] §¨¦§Ÿ§¦©¨
wx bdep `ed mb ,xn`p dna ea yxtzd `ly [xeaiva zekiiyy

.øeaöa àìå ãéçéa§¨¦§Ÿ§¦
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yiyíéLãwaxzeiäøeîzaî,`ed,äøeîz ïéNBò íéLãwäL ©¢¨¦¦©§¨¤©¢¨¦¦§¨

åmle`,äøeîz äNBò äøeîz ïéàlirl dpyna x`eank(.ai)cere . §¥§¨¨§¨
y ,dxenzan xzei miycwa epyi xnegïéLéc÷î ïéôzeMäå øeavä©¦§©¨¦©§¦¦

,oey`x ycwdïéøéîî àì ìáà,zxg` oileg znda lr mpaxwa £¨Ÿ§¦¦
lirl dpyna x`eank(.bi).ejka dxenzn oey`x ycwd xeng ok enk

yïéLéc÷îs`ïéøaeò,onvr iptaåmiyicwn okíéøáà,mnvr ipta ©§¦¦¨¦§¥¨¦
ïéøéîî àì ìáàmixa`e mixaera `le dnily oaxw zndaa `l` £¨Ÿ§¦¦

mixa`e mixaer lr dnily oaxw zndaa mixinn oi` oke ,miycw ly
.oileg ly

deøîBçepyiyäøeîzaxzeiíéLãwaî,`edäMeãwäLly ¤©§¨¦©¢¨¦¤©§¨
dxenzäìçmb,òeá÷ íeî úìòa ìòmiycw znda exind m`e ¨¨©©£©¨©
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`edïéleçì àöBé¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxenz(oey`x meil)

aezkk ,dfiba mixeq`y gafn iycw(hi eh mixac).'Lp`v xFkA fbz `le'§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤
e` ,day yecwd xa`d zngn dfiba dlek dndad zxq`p m`d
wxyk `le ,dyecw dleky dnda `l` dfiba dxezd dxq` `ly

.dyecw dzvwn
:`xnbd dgikenCì èBLôzdf wtq,àéðúc àäîxn`py dnnàì' ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ
ðàö øBëa æBâú'E,ffeb dz` oi` jly eleky xeka `weecy ,epcnl ¨§Ÿ¤
a ææBb äzà ìáàewlgy xekaå ClLewlgíéøçà ìLepi`y mixkp £¨©¨¥¦¤¨§¤£¥¦

zngn dfiba dlek dndad z` xeq`l oi` s` ok m`e .dxekaa yecw
wdgec .ycwde oileg ly zetzeyk `id oky ,day cg` xa` zyec

:`xnbdíúäixkpe l`xyi ly xekaadéì àúçð àìdlg `l-] ¨¨Ÿ¨£¨¥
[eilr,ììk äMeã÷,dxekan ixnbl zxhet ixkp zetzey okyla` §¨§¨
àëäxa` yicwnaäMeã÷ déì àúçðokzi ok lre ,df xa` lr ¨¨¨£¨¥§¨

.dfiba dlek dndad zxq`p ezngny
:zxg` oeyla dxen`d dgkedd z` dgec `xnbd,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨

íúäxekaa,BLéc÷äì Bãéa ïéàla` ,ea wlg ixkpl yi ixdyàëä ¨¨¥§¨§©§¦¨¨
xa` yicwnaBLéc÷äì Bãéaokzi ok lre ,dlek dndad z` §¨§©§¦

.dfiba dlek zxq`py
:miycwa dcear xeqi`a wtq d`ian `xnbdééaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥

,àáøîm`Léc÷äz`døBò,gafnl cala dndad lyeäîdpic ¥¨¨¦§¦¨©
,äãBáòalk oick dceara zxq`p `id xerd zyecw meyn m`d ©£¨

mda xn`py gafn iycw(my mixac)xg`n e` ,'LxFW xkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
.dceara zxq`p dpi` yecw dteb oi`y

:iia`l `ax hytäî' øîBàä ,òîL àz[xaerd-]ìL äéòîaM ¨§©¨¥©¤§¥¤¨¤

dndaBæl yecw didiúøzeî 'äìBòdndadå ,äféâamle`äøeñà ¨¤¤§¦¨§£¨
`iddaL øaeò Leçk éðtî ,äãBáòayi o`kne .dceard ici lr ©£¨¦§¥¦¨¤¨

meyn ,yecw dxery dndaa dcear xeq`l yi ok enky gikedl
.dxer ygken ok ici lry
:`ax zii`x z` dgec iia`déì øîà,iia`éðz÷ ék`idyäøeñà ¨©¥¦¨¨¥£¨

äãBáòaxeqi` `ed xaerd zngn,ïðaøcîdceardy meyn ©£¨¦§©¨¨
izwtzqd ip` eli`e ,ciqtn ycwdd `vnpe xaerd z` dyigkn
miwele dxezd on dceara dndad dxeq` xerd zyecw zngn m`d

:eixac z` `ax dgc .dilréëä éàepi` xeqi`dy jixack m` - ¦¨¦
,opaxcn `l`øñzéz éîð äféâa eléôà.opaxcn [xq`iz-] £¦§¦¨©¦¦§©
déì øîàwxe ,opaxcn `l` xeqi`d oi` mlerl ,iia`äãBáò ¨©¥£¨
àLçkéîcxaerd z` [dyigkny-]ïðaø da éøæbla` ,dexq`e §¦©§¨¨§¦¨©¨¨

äfébxaerd z` dyigkn dpi`y.ïðaø da éøæb àì ¦¨Ÿ¨§¦¨©¨¨
:oileg dxaery oaxw zndaa wtq d`ian `xnbddépéî àòa§¨¦¥

[epnn l`y-],óñBé áøî ééaày dndadãìåe íéîìL àéä ©©¥¥©¥¦§¨¦§¨¨
[dxaer-],ïéleç,dxaern ueg zxaern dnda yicwdy oebk ¦

íéðôa dèçLe,dxfrdeäî.epic §¨¨¦§¦©
,dxarzd jk xg`e zipwix dyicwd m` okeéãìå' øîàc ïàîì§©§¨©©§¥

ïúééåäa íéLã÷[mzcila-],'ïéLBã÷ ïäirna mdy onf lk la` ¨¨¦©£¨¨¨¥§¦
dxfrd mipta m`d z` hgy m` ,oaxw zyecw mdilr dlg `l mn`

.epic ednéåä éîk `ed [xaerd m`d-]ïéleçehgypyäøæòaxg`n ¦¨¥¦¨£¨¨
,en` zhigya xzip `edyxeqi` meyn aiigzn m`d z` hgeyde

,dxfra oileg zhigyàì Bà.df xeqi` meyn hgeyd aiigzn Ÿ
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dxenz(iyiy meil)

:`xnbd dywnïéðc éëåy xacøLôàrx`iyze`ivnaîxacéàM §¦¨¦¤§¨¦¤¦
øLôàz`hg cle oic xeaiva xn`p `ly dn ixde .ze`ivna rx`iy ¤§¨

ze`ivn okziz `ly meyn `ed dilra ezny z`hge z`hg zxenze
extkzpy z`hg lr mdn cenll xyt` ji` ok m`e ,xeaiva el` lk
opi` el` s`y epl oipne ,xeaiva zekiiyy dzpy dxarye dilra

.xeaiva zezn
(eäì øéîb íB÷î ãça ïBòîL éaø)©¦¦§§©¨§¦§

:`xnbd zvxznäòaøà ,Lé÷ì Léø øîàze`hg ly cala mipte` ¨©¥¨¦©§¨¨
zeznyïäì eðzð,ipiqn dynl dklda l`xyilziyingd iable ¦§¨¤

dyn ly ela` iniay `l` .dzn dpi`e drex `idy dklda xn`p
egkzyp,drex efi`e zezn odn el` erci `le ,ef dkld ihxtwtqne
exingdíeãéîòäåzeznd ze`hglìòlkLîç.el`åiax xaq §¤¡¦©¨¥§

c ,oernyCzòc à÷ìñ éàmby xneløeaöa`ld ,dkldd dxn`p ¦©§¨©§¨§¦
dywiðäeäðúéà éî Cz`hg zxenze z`hg cle] el` yly ike - ¨¨¦¦©§

opyi [dilra ezny z`hgeéçøk ìò àlà .øeaöaãîlé Cxacd §¦¤¨©¨§¨¦¨¥
dî íeúñd xacd,LøBôndklda exn`p zeznd ze`hgd lk ixdy ¨¥§¨

x`yd s` ,cigia `l` xeaiva exn`p `l odn wlgy xg`ne ,zg`
.xeaiva `le cigia wx exn`p

:oerny iax ixac xe`iaa ozp iax zhiy z` d`ian `xnbdïúð éaø©¦¨¨
,øîBàz`hg lr wxïäì äðzð úçà`idy ipiqn dynl dkld ¥©©¦§¨¨¤

`l` .zerex ody dkld dpzip ze`hgd rax` x`y lre ,dzn
wtqne ,zerex el`e dzn efi` mdn gkzyp dyn ly ela` iniay

exingdäeãéîòäådzn ly dkldlìòlkLîç.ze`hgd §¤¡¦¨©¨¥
ewtzqd ji` :mdilr dywne ozp iax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

,dzn odn efi` yngd lkaãéçéa éà ,eäì éøéîb àøãéñ éäa éæçéìå§¦§¥§¥¦§¨§¦¥§¦§¨¦
øeaöa éàdkld dxn`p z`hg beq dfi`a wecal mdl did `ld - ¦§¦

mb zkiiyd efk z`hga e` ,cigia wx zkiiyd efk z`hga m`d ,ef
wtzqdl oi` cigia wx zkiiyd z`hga dkldd dxn`p m`e .xeaiva
la` ,dilra ezny z`hgae z`hg zxenzae z`hg clea `l`
od ixdy ,zezn opi` i`cea dzpy dxarye dilra extkzpy z`hg
xeaiva mb zkiiyd z`hga dkldd dxn`p m`e .xeaiva mb zekiiy
`le ,dzpy dxarye dilra extkzpy z`hga `l` wtzqdl oi`

opi` ixdy ,dilra ezny z`hgae z`hg zxenzae z`hg clea
.cigia `l` zekiiy

:`xnbd zvxzn,eçëL úBiçëL ézLz`hg beq dfi`a exkf `ly §¥¦§¦¨§
dxn`pmb jiiyd beqa e` cigia wx jiiyd beqa m`d ,dkldd

.dxn`p z`hg efi` lr egky mbe ,xeaiva
:evexiz z` ozp iax miiqneäì àéL÷åiniay mze`l dywede - §©§¨§

,ryediCzòc à÷ìñ éà(å)mb dxn`p dklddy xnelðä ,øeaöaC §¦©§¨©§¨§¦¨¨
eäðúéà éîzekiiy zerexy el` lk ike -,øeaöaixdeylyodn ¦¦©§§¦

.xeaiva zekiiy opi`dpî òîL àlà`l` dpi` dzny ef s`y ¤¨§©¦¨
e ,cigiaäî .LøBônî íeúñ ãîlédLøBônopi`y el` yly] ¦¨¥¨¦§¨©§¨

xn`p [xeaiva zekiiyóà ,øeaöa àìå ãéçéadíeúñmizyd] §¨¦§Ÿ§¦©¨
wx bdep `ed mb ,xn`p dna ea yxtzd `ly [xeaiva zekiiyy

.øeaöa àìå ãéçéa§¨¦§Ÿ§¦

äðùî
z`e yicwdy oaxwa opyiy zexnegd z` zhxtn epiptly dpynd

epyi :dfa oi`y dn dfa yiy ,dxenza yiy `xnegdíéLãwa øîBç¤©¢¨¦
xzeiå ,äøeîzaîepyiäøeîza øîBçxzei.íéLãwaîdøîBç ¦©§¨§¤©§¨¦©¢¨¦¤
yiyíéLãwaxzeiäøeîzaî,`ed,äøeîz ïéNBò íéLãwäL ©¢¨¦¦©§¨¤©¢¨¦¦§¨

åmle`,äøeîz äNBò äøeîz ïéàlirl dpyna x`eank(.ai)cere . §¥§¨¨§¨
y ,dxenzan xzei miycwa epyi xnegïéLéc÷î ïéôzeMäå øeavä©¦§©¨¦©§¦¦

,oey`x ycwdïéøéîî àì ìáà,zxg` oileg znda lr mpaxwa £¨Ÿ§¦¦
lirl dpyna x`eank(.bi).ejka dxenzn oey`x ycwd xeng ok enk

yïéLéc÷îs`ïéøaeò,onvr iptaåmiyicwn okíéøáà,mnvr ipta ©§¦¦¨¦§¥¨¦
ïéøéîî àì ìáàmixa`e mixaera `le dnily oaxw zndaa `l` £¨Ÿ§¦¦

mixa`e mixaer lr dnily oaxw zndaa mixinn oi` oke ,miycw ly
.oileg ly

deøîBçepyiyäøeîzaxzeiíéLãwaî,`edäMeãwäLly ¤©§¨¦©¢¨¦¤©§¨
dxenzäìçmb,òeá÷ íeî úìòa ìòmiycw znda exind m`e ¨¨©©£©¨©

.gafn zyecw dilr dlg men zlra lr dninzåoeict ici lr s`ïéà §¥
`edïéleçì àöBé¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxenz(oey`x meil)

aezkk ,dfiba mixeq`y gafn iycw(hi eh mixac).'Lp`v xFkA fbz `le'§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤
e` ,day yecwd xa`d zngn dfiba dlek dndad zxq`p m`d
wxyk `le ,dyecw dleky dnda `l` dfiba dxezd dxq` `ly

.dyecw dzvwn
:`xnbd dgikenCì èBLôzdf wtq,àéðúc àäîxn`py dnnàì' ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ
ðàö øBëa æBâú'E,ffeb dz` oi` jly eleky xeka `weecy ,epcnl ¨§Ÿ¤
a ææBb äzà ìáàewlgy xekaå ClLewlgíéøçà ìLepi`y mixkp £¨©¨¥¦¤¨§¤£¥¦

zngn dfiba dlek dndad z` xeq`l oi` s` ok m`e .dxekaa yecw
wdgec .ycwde oileg ly zetzeyk `id oky ,day cg` xa` zyec

:`xnbdíúäixkpe l`xyi ly xekaadéì àúçð àìdlg `l-] ¨¨Ÿ¨£¨¥
[eilr,ììk äMeã÷,dxekan ixnbl zxhet ixkp zetzey okyla` §¨§¨
àëäxa` yicwnaäMeã÷ déì àúçðokzi ok lre ,df xa` lr ¨¨¨£¨¥§¨

.dfiba dlek dndad zxq`p ezngny
:zxg` oeyla dxen`d dgkedd z` dgec `xnbd,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨

íúäxekaa,BLéc÷äì Bãéa ïéàla` ,ea wlg ixkpl yi ixdyàëä ¨¨¥§¨§©§¦¨¨
xa` yicwnaBLéc÷äì Bãéaokzi ok lre ,dlek dndad z` §¨§©§¦

.dfiba dlek zxq`py
:miycwa dcear xeqi`a wtq d`ian `xnbdééaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥

,àáøîm`Léc÷äz`døBò,gafnl cala dndad lyeäîdpic ¥¨¨¦§¦¨©
,äãBáòalk oick dceara zxq`p `id xerd zyecw meyn m`d ©£¨

mda xn`py gafn iycw(my mixac)xg`n e` ,'LxFW xkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
.dceara zxq`p dpi` yecw dteb oi`y

:iia`l `ax hytäî' øîBàä ,òîL àz[xaerd-]ìL äéòîaM ¨§©¨¥©¤§¥¤¨¤

dndaBæl yecw didiúøzeî 'äìBòdndadå ,äféâamle`äøeñà ¨¤¤§¦¨§£¨
`iddaL øaeò Leçk éðtî ,äãBáòayi o`kne .dceard ici lr ©£¨¦§¥¦¨¤¨

meyn ,yecw dxery dndaa dcear xeq`l yi ok enky gikedl
.dxer ygken ok ici lry
:`ax zii`x z` dgec iia`déì øîà,iia`éðz÷ ék`idyäøeñà ¨©¥¦¨¨¥£¨

äãBáòaxeqi` `ed xaerd zngn,ïðaøcîdceardy meyn ©£¨¦§©¨¨
izwtzqd ip` eli`e ,ciqtn ycwdd `vnpe xaerd z` dyigkn
miwele dxezd on dceara dndad dxeq` xerd zyecw zngn m`d

:eixac z` `ax dgc .dilréëä éàepi` xeqi`dy jixack m` - ¦¨¦
,opaxcn `l`øñzéz éîð äféâa eléôà.opaxcn [xq`iz-] £¦§¦¨©¦¦§©
déì øîàwxe ,opaxcn `l` xeqi`d oi` mlerl ,iia`äãBáò ¨©¥£¨
àLçkéîcxaerd z` [dyigkny-]ïðaø da éøæbla` ,dexq`e §¦©§¨¨§¦¨©¨¨

äfébxaerd z` dyigkn dpi`y.ïðaø da éøæb àì ¦¨Ÿ¨§¦¨©¨¨
:oileg dxaery oaxw zndaa wtq d`ian `xnbddépéî àòa§¨¦¥

[epnn l`y-],óñBé áøî ééaày dndadãìåe íéîìL àéä ©©¥¥©¥¦§¨¦§¨¨
[dxaer-],ïéleç,dxaern ueg zxaern dnda yicwdy oebk ¦

íéðôa dèçLe,dxfrdeäî.epic §¨¨¦§¦©
,dxarzd jk xg`e zipwix dyicwd m` okeéãìå' øîàc ïàîì§©§¨©©§¥

ïúééåäa íéLã÷[mzcila-],'ïéLBã÷ ïäirna mdy onf lk la` ¨¨¦©£¨¨¨¥§¦
dxfrd mipta m`d z` hgy m` ,oaxw zyecw mdilr dlg `l mn`

.epic ednéåä éîk `ed [xaerd m`d-]ïéleçehgypyäøæòaxg`n ¦¨¥¦¨£¨¨
,en` zhigya xzip `edyxeqi` meyn aiigzn m`d z` hgeyde

,dxfra oileg zhigyàì Bà.df xeqi` meyn hgeyd aiigzn Ÿ
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dxenz(ycew zay meil)

xzen didiy oiprl,ãáòéìå ææbéìmda ltpy miycw oick epic `l` ¦¨¥§¥¨¥
EPtilgi `l' dxenza xn`p oky .dceare dfiba mixeq`y ,ectpe menŸ©£¦¤
o`kne ,men lra `ed 'rx'e ,'aFhA rx F` rxA aFh Fz` xini `le§Ÿ¨¦Ÿ§¨©§
m`y ,mzq miycwa ok oi`y dn .men lra lr s` dxenz dlgy
zyecw `l` llk sebd zyecw mda dlg oi` mycwdl mnen mcw
dfiba mixzene xac lkl oileg miyrp md ectpy xg`le ,cala minc

.dceare
,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøxzei dxenza epivn xneg cer ©¦¥§©¦§¨¥

oky ,miycwan,äøeîza ãéæîk ââBL äNòxinnd z` deyde ¨¨¥§¥¦©§¨
,cifna xinnl bbeyaåmle`.ïéLc÷ena ãéæîk ââBL äNò àì §Ÿ¨¨¥§¥¦©§¨¦

.eixac xe`iaa zehiy dnk e`aei `xnbae
,øîBà øæòìà éaøly oileg zendaàöBiäå ,äôøhäå ,íéàìkä ©¦¤§¨¨¥©¦§©¦§©§¥¨§©¥

,ñBðéâBøcðàå ,íeèîeèå ,ïôBã,miycw zndan mdilr exindyàì ¤§§§©§§¦Ÿ
miyrpïéLBã÷,dxenz zyecwaåmiycw zenda md eid m` okàì §¦§Ÿ

ïéLéc÷împi` -oi` ,xnelk ,oileg znda lr dyecw miqitzn ©§¦¦
.mda mixinn

àøîâ
dyr' ,epzpyna dcedi iaxa iqei iax ixac xewn z` d`ian `xnbd

:mze` zyxtne ,'dxenza cifnk bbeyéaøa éñBé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¥§©¦
,äãeäéc meynàø÷ øîà(i fk `xwie)FzxEnzE `Ed dide,'LãB÷ äéäé §¨¨©§¨§¨¨§¨¦§¤¤

epcnl 'didi' zaiz xeziineãéæîk ââBL úBaøì.dxenza §©¥§¥¦
:`xnbd zyxtnãéæîk ââBL éîc éëéä,dxenza,äi÷æç øîà`a ¥¦¨¥¥§¥¦¨©¦§¦¨

e e`ldn rcei epi`y in z` zeaxl aezkdøzeî àeäL øeáñk§¨¤¨
.øéîäìcifnk bbey dyr' dcedi iaxa iqei iax xn` df ote` lre §¨¦

l oky ,'oiycwena cifnk bbey dyr `le dxenzaäøeîz éabzxifb ©¥§¨
c `id aezkd,é÷ìl ok oi`y dníéLã÷ éab,xeqi`a myicwdy ¨¥©¥¨¨¦

,bbeya eyicwde gafnl men lra yicwdl xzeny xaqy oebkeàìŸ
,é÷ìcifna `l` mdilr miwel oi`y dxezay zexiar lk oick ¨¥

.d`xzde
:diwfg ixaca zxg` `qxib miqxeb yieàðéøçà àðMéì]oeyl - ¦¨¨©£¦¨
,e`ldn rciy `la xind m` ,zxg`,Léã÷ äøeîz éabelit`e ©¥§¨¨¦

aezkd daix mewn lkn ,xinn did `l xeqi`dn rcei did m`y
l ok oi`y dn .ezxenz dlgy,íéLã÷ éabmen lra yicwd m`y ©¥¨¨¦

xacay xeqi`dn rciy `laLéã÷ àì-eli` ixdy ,eycwd lg oi` Ÿ¨¦
`ed zerha ycwdy `vnpe ,eyicwn did `l rcei did.[

:dcedi iaxa iqei iax ixaca mitqep miyexit d`ian `xnbdLéø¥
,éøîà ïðçBé éaøå Lé÷ìznda eiptl eidy in z` zeaxl aezkd `a ¨¦§©¦¨¨¨§¦

e ,minly zndae dler zndae oilegøîBì øeáñkoilegd znda lr §¨©
ef ixd'äìBò úøeîz,'efezerhaøîàef ixd'íéîìL úøeîz,'el` §©¨¨©§©§¨¦

(àðéøçà àðùéì)l `weecy dcedi iaxa iqei iax xn` df ote`aeéab©¥
Léã÷ ,íéîìL úøeîzelit` minly zyecwa dxenzd zycwzn - §©§¨¦¨¦
l ok oi`y dn ,zerha,íéLã÷ éab'dler ef ixd' xnel dvx m`y ©¥¨¨¦

'minly ef ixd' zerha xn`e,Léã÷ àì.`ed zerha ycwdy meyn Ÿ¨¦
,[àðéøçà àðMéì]xaecny inaøîBì øeáñkxey'øBçL`viy ¦¨¨©£¦¨§¨©¨

,'ef miycw znda zgz dxenz didi dligz izianezerhaøîà̈©
xey' eitaïáì,'ef zgz dxenz didi izian `viydxenzy elit`y ¨¨

l aezkd daix mewn lkn ,`id zerhaäøeîz éablr dlg `idy ©¥§¨
e oald xeydé÷ìl ok oi`y dn .dilr,íéLã÷ éabdvx m`y ¨¥©¥¨¨¦

oal xey lr eitn `ived zerhae xegy xey yicwdlmen lra
,ycwd didiyé÷ì àìepi`e ,`ed zerha ycwdy meyn ,eycwd lr Ÿ¨¥

.llk lg
,øîà ïðçBé éaøxaecnay inàöz' øîBàmiycw zndaBæ ©¦¨¨¨©§¥¥¥

dzyecwnñðkéúåoileg zndaBæ.`id zerha dxenzy ,'dizgz §¦¨¥
`id `l` oilegl z`vei miycwd znda oi` dxenza ixdy
zpn lr `l` xindl oiekzd `l xinnde ,ycew eidi dzxenze

l dnec ote`ae .oilegl dpey`xd `vzy(øîåàá) íéLã÷ éab©¥¨¨¦
,íeî íäa ãìBpLmdy xaqy meyn mlk` m`yàìa ïéìëàð ¤©¨¤¤¡¨¦§Ÿ

é÷ì àì ,ïBéãtoi`y dn .bbey `edy itl ,dlirn meyn dwel epi` - ¦§Ÿ¨¥
l ok,äøeîz éabe dlg ezxenzy aezkd daixé÷ìelit` dilr ©¥§¨¨¥

`vz' ly ote`a dxenzy xaqe bbyy elit`e ,`id zerha dxenzy
.zxzen 'ef qpkze ef

,øîà úLL áø`ed dxenzl ycwd oia weligday inñðkà' øîBà ©¥¤¨©§¥¤¨¥
Léc÷àå äæ úéáìxn`y dxenza df cbpke ,'gafnl men lraqpk`' §©¦¤§©§¦

df zialøéîàådf oaxw lr ef dndañðëðå ,'ézòcîzialøéîäå §¨¦¦©§¦§¦§©§¥¦
,eitn `iven `edy dn lr aeygl ilan eitaLéc÷äåeitamen lra §¦§¦

Bzòcî àlL.eitn `iven `edy dn lr aeygl ilanoic welgy ¤Ÿ¦©§
l `weece ,df oiprl ycwd oicn dxenzäøeîz éabe ezxenz dlgé÷ì ©¥§¨¨¥

,dilrl la`íéLã÷ éabcwd lg oi`e eyé÷ì àì.eilr ©¥¨¨¦Ÿ¨¥
:dpyna epipy'eëå äôøhäå íéàìkä ,øîBà øæòìà éaøoiyecw `l ©¦¤§¨¨¥©¦§©¦§©§¥¨§
.oiyicwn `le
,ìàeîL øîàxfrl` iax xn`y dn'ïéLBã÷ àì'm`y jkl ezpeek ¨©§¥Ÿ§¦

miycwzn mpi` mdilr oaxw znda exindazyecwe .äøeîúdn ¦§¨
xn`y'ïéLéc÷î àì'ezpeekjklmiyecw el` mileqt eid m`y Ÿ©§¦¦

xyt` i` gafnlúBNòìmdnäøeîz.oileg znda lr ©£§¨
:epzpyna xfrl` iax ixac z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

,øéàî éaø øîà ,àéðzzyecw el` mileqt lk lr dlg oi` ixde ©§¨¨©©¦¥¦
,sebdïéàL øçàîemdïëéäî ïéLBã÷mdïéLéc÷îoileg znda ¥©©¤¥§¦¥¥¨©§¦¦

.dxenzn mhrnl jixv dnle ,mda dxnedy zxg`äzà éà àlà¤¨¦©¨
àöBîdxenzn hrnl jixvyCk øçàå äîäa Léc÷îa àlà ¥¤¨§©§¦§¥¨§©©¨

,äôøèðokeãìå Léc÷îaen` irnaåjk xg`,ïôBc [Cøc] àöé ¦§§¨§©§¦¨¨§¨¨¤¤¤
sebd zyecw mewn lkn ,daxwdl miie`x mpi` eiykry elit` oky
mycwd mcwy meyn ,ixnbl zrwtp dpi` mycwd zrya dlgy
,oileg znda lr mxindl elkeiy xnel mewn did ok lr .mleqtl

.dxenz miyer mpi`y eprinydl dpynd dkxvedeíéàìk ìáà£¨¦§©¦
ñBðéâBøcðàå íeèîeèåmcew mlerle oziixa zligzn milqtpy §§§©§§¦

,llk ycwzn mteb oi`e mycwdl mleqtàöBî äzà éàjixvy ¦©¨¥
dxenzn mhrnl,íéLã÷ éãìåa àlàcg` mda yiy elit`y ¤¨§©§¥¨¨¦

.mn` gkn dyecw mda dlg el` mileqtnåmhrnl jixvy dn lk §
wx `ed dxenznøîàc äãeäé éaøc àaéìàlirl(.ai)äNBò ãìeä' ©¦¨§©¦§¨§¨©©¨¨¤

.'äøeîz.dxenz dyer epi` miycw cle jk oia minkg zhiyl la` §¨
:xfrl` iax ly enrh z` zxxan `xnbd,[àáø] (àôô áø) øîà̈©¨¨

øæòìà éaøc àîòè éàîotec `veie mi`lke dtixhy xaeqd ©©£¨§©¦¤§¨¨
,dxenza miqtzp mpi`e dxenz miyer mpi` qepibexcp`e mehnehe

gafnd iabl miaygp el` mileqt lky meyn `ed enrhäîäák¦§¥¨
.äàîèokyäáø÷ àì äàîè äîäa äîgafnlåok lràúçð àì §¥¨©§¥¨§¥¨Ÿ¨§¨§Ÿ¨£¨

dìdilr dlg `l -Meã÷óebä ú,dxenz ici lrðä óàCmileqt-] ¨§©©©¨¨
[el`éáø÷ àìgafnlåok lróebä úMeã÷ eäì àúçð àìici lr Ÿ¨§¦§Ÿ¨£¨§§©©

.dxenz
c íeî ìòa éøäå ,àáøì àtt áø déì øîà`ed mbáéø÷ àì ¨©¥©¨¨§¨¨©£¥©©§Ÿ¨¥

,gafnlelirl dpyna epipy mewn lkn(.h)cúMeã÷ déì àúçð̈£¨¥§©
óebä.dxenz dyer s` enen z` eycwd mcw m`e ,dxenz ici lr ©

dxenza ycwzdl yi epzpyna miiepyd mileqtd lkl s` ok m`e
.gafnl miaxw mpi`y elit`e ,men lra enk

déì øîàoky ,men lra leqtn el` ly leqtd dpey ,`axìòa ¨©¥©©
íeîe ,envr ipta oin epi` ixdBðéîa áø÷eze`n zeninz zendae - ¨¥§¦

mehnehe otec `veie mi`lka ok oi`y dn .gafnl zeaixw oind
mpinn zxg` dnda mey oi`e ,envr ipta oin mdy qepibexcp`e
da bdep oi`y d`nh dndal minec md ok lre ,gafnl daixw `idy

.dxenz oic
:`tt ax el dywd aeydðéîa äáø÷ à÷ éîð äôøè éëä éàyi - ¦¨¦§¥¨©¦¨¨§¨§¦¨

,zeaixw ody dpinn zexg` zenda,envr ipta oin dpi` ixdy
da bdpi `l recn ,gafnl zeaixw dpinn zexiyk zenday xg`ne

.men lraa enk dxenz oic
:xg` uexiz xnel dvxe `ax ea xfg ef `iyew gkn,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

miaygp elld mileqtd lkäàîè äîäákel` lk oky ,xg` mrhn ¦§¥¨§¥¨
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קלט oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

ãáòéìå ææâéìoi` Ð oze` oicetyky ,onen z` oycwd mcwy miycw oick `l` Ð

dn .(`,ci) zexekac ipy wxta opixn`ck .dlik` xzid `l` ,dceare dfib xzid oda

ffbil oeict ici lr oilegl oi`vei Ð oycwdl onen mcw m`y ,miycwa ok oi`y

e` rxa aeh" (fk `xwie) `xw ilb dxenza la` .zexekaa mzd opixn`ck ,carile

.men lral mz oia yixtd `l Ð "aeha rx

àøîâé÷ì äøåîú éáâ`xw dia iaxc Ð

.cifnk bbey `edé÷ì àì íéùã÷ éáâ`lc Ð

.d`xzdae cifna `l` zewln epivnøåáñë
øåçù øåù øîåì`di dlgz izian `viy Ð

iab ."oal xey" eitn `vie ,df zgz dxenz

.`xw dia ilbc ,iwle yicw Ð dxenzéáâ
íéùã÷`l Ð gafnl `ed men lra m` Ð

epi` zerh ycwdc ,yicw `l `dc ,iwl

.ycwdåæ ñðëéúå åæ àöúly dze`e Ð

`l` oilegl `wtp `le ,`id dninz ycwd

`ede .dxenz `iede ,dzyecwa ef zqtez

xindl `le ,men lrak oilegl `vzy xeaq

,inp miycw iabe .iwl ikd elit`e Ð oiekzp

oixeq` miycwdy rcei didy i`dc `inec

men oda ltpc `kidc `ed xaq la` ,mixfl

i`dc `inec epiide .oeict `la oilk`p Ð

i`d ika la` ,dxeq` dxenzdy rcei didy

.xzenc xaq `peebøéîäå ùéã÷äå ñðëðå
åúòãî àìù`le ,`ed zeaygn lray Ð

,iwle iycw dxenza .xne` did dn rcei did

.cifnk bbey `xw ilbcùéã÷ àì íéùã÷áÐ

`dc iwl `l Ð gafnl men lra `ki` i`e

.`ed zerh ycwdc ,yicw `lïéùåã÷ àì
äøåîúádlg dxenzdy it lr s` Ð

dlg dpi` ,reaw men lra lr sebd zyecw

dlg sebd zyecw oi`y oky lke .el` lr

minc zyecw `l` ,dtd ycwda odilr

.zectl men oikixv opi`e ,mipa`e mivrkàìå
äøåîúá íéøçà ïéùéã÷î.od ycw m` ÐÐ

.dyecw dlr `liigcäôøèð êë øçàåÐ

,xnel jxved efa (`id dyecw it lr s`)

dyer epi` Ð `id dyecwy it lr s`y

Ð qepibexcp`e mehnehe mi`lk la` .dxenz

dze` oda oi`e ,elwlwzp oziixa zligzn

.dyecwíéùã÷ éãìååá àìàon` dycwy Ð

,miyecw od `linn `zydc .dxarzpy mcew

xnel jxved `dae ,`ed en` jxi xaerc

.dxenz oiyer opi`cäãåäé éáøã àáéìàåÐ

,dxenz dyer miycw cle x`ya xn`c

,dxenz icar `lc ipda opireny`l jixhvi`

ici lr elit` sebd zyecw edl `zgp `le

exwirn "rx" e`l Ð oxn`c ipde .dxenz

xg`e dnda yicwna `pniwe` `dc ,edpip

mehnehe ,'ek cle yicwna dtxhp jk

.ozxivi mcew on` ab` iycw qepibexcp`e

úùåã÷ äéì àúçðå áø÷ àìã íåî ìòá éøäå
óåâäoizipzn ipzwck ,dxenz ici lr Ð

z` eycwd mcw i`e .'ek "dlg dxenzdy"

."rxa aeh" :aizkck ,dxenz ciar Ð enen

dztixh z` dycwd mcwy inp dnda jde

oileg dzidyk dtxhp i`e ,dxenz ciarz Ð

.dxenza qetzz Ðåðéîá áø÷x`y Ð

`l dyng ipd lk la` ,zeninz zenda

.iyp` edinzc ,zenda x`y oin dil aiyg `l otec `vei .epina iaxwóåâä ìåñômen la` .daiwd dawipe ,gen ly mexw awip oebk :oexqg `la ,od sebd leqt ipd lke Ð

.`ed `nlra oexqg leqt Ðèåì÷å òåøù àìäåaeh" aizkc ,dxenz ciar ikd elit`e ,oexqg `la edpip sebd leqt ipde ,oinen ilra iab (ak `xwie) dyxta aizkc Ð

.iax yxit ikd ."rxaäðéîá éîð àëéà äôøè úøîà éàî.dlik`a xzenc men lra iwet`l ,dlik`a dxeq` dtxhe dlik`a dxeq` d`nh dndac .men lral `inc `l Ð

.dzenk dlik`a dxeq`c ,izixg` `zlina dl `inc Ð axw dpina yic `zlin `dl d`nhl dtxh `incn `l i` ,xnelk'åë òåá÷ íåî äëéøö`zgp l`eny xaqwc Ð

.sebd zyecw dl'åë äðéî òîù.dzinl `l` ,mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c (`,`l dxenz) ol `niiw op`e Ðíéöò ùéã÷îë,mialkl lk`il mictpe (zixtbe) Ð

.`iixwn miycw e`lc
éëä
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éáâ.'ek "yicw dxenz iab" :iqxbc mixtq zi`e Ð iwl `l miycw iab iwl dxenz

meyn ,`id aezkd zxifbc ,iwl dxenzc bbeyc meyn ,dpey`x dqxib itle

daxd da eblti` up`y oerny epiaxe jexa epiaxe .cifnk bbey zeaxl "didi" aizkc

oizlikn yixae ,`kd miwelg mixtq da e`vne ,dxenzc bbeya zewln yi m`

miycw xeaqk" iab jenqa ,edine .eizyxit

`l Ð "oeict `la oilk`p men mdl clepy

ixdy ,"ycw `l" miycw iab qxbnl epivn

opiqxb ikd `l` .`xwirn `ed cnere yecw

."iwl `l miycw iab iwl dxenz iab" :dia

ñðëàÐ ezrcn `ly yicwd 'ek df zial

,did zeaygn lray :i"yx yxit

el dnl :dywe .xne` did dn rcei did `le

:yxtl d`xp jkl ?'ek zial qpk` xnel

zial qpk`yk ,xnelk ,'ek "df zial qpk`"

didz efe cin dxenz ef dnda didz ,df

yicwde xinde da qpkpe .dizrcn Ð dyecw

mbe ,ezqipka xac xn` `ly Ð ezrcn `ly

lgy `vnpe ,dligzn xn`y dna ayg `l

.zrcn `ly ycwdde dxenzd

éàla` Ð dpina daxw `d inp dtxh ikd

mehnehc ,jixt `l x`yd on

eli`k iede ,od zepeyn zeixa Ð qepibexcp`e

da idz Ð otec `vei jke .opina axw `l

mi`lk oke .epina axw `l eli`k iede ,iypi`

.epina axw `l eli`k iede ,`ed dpeyn Ð

.i"yx yxit oke

úåðáø÷á ùé êìò ïøãä
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ââBL äNò :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .ãáòéìå æBæâì¦§§¥¨¥©¦¥§©¦§¨¥¨¨¥
ãéæîkéaø .ïéLc÷eîa ãéæîk ââBL äNò àìå ,äøeîúa §¥¦¦§¨§Ÿ¨¨¥§¥¦§§¨¦©¦

,íéàìkä :øîBà øæòìàäôøhäåíeèîeèå ,ïôBc àöBiäå , ¤§¨¨¥©¦§©¦§©§¥¨§©¥¤§§
ñBðéâBøcðàå¯àì.ïéLéc÷î àìå ïéLBã÷àøîâéàî §©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦©
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éáø÷éøáãc àaélàå ,äiòøì :øîà àct øa .ïì òîLî÷ , ¨§¦¨©§©¨©©¨£©¦§¦¨§©¦¨§¦§¥

.øæòìà éaøc àaélàå ,áø÷éì :øîà àáø øîzàc .ìkä©Ÿ§¦§©¨¨£©¦§©§©¦¨§©¦¤§¨¨
àpz éàäå .ìkä éøáãc àaélàå ,äiòøì :øîà àtt áø©©¨£©¦§¦¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ§©©¨

dì éúééîàëäî÷ø" :éLã÷E"¯øLà" ,úBøeîz elà ¨§¥¨¥¨¨©¨¨¤¥§£¤
"Eì eéäé¯ìBëé ."úàáe àOz" ,úBãìåeä elàepñéðëé ¦§§¥©§¨¦¨¨¨¨©§¦¤

éãk ïBæîe íéî íäî òðîéå ,äøéçaä úéáìeúeîiL? §¥©§¦¨§¦§©¥¤©¦¨§¥¤¨
úéNòå" :øîBì ãeîìzéúìòEøNaäícäå,"Cøãk ©§©§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨§¤¤

äìBòa âäBð äzàL¯äzàL Cøãk ,äøeîúa âäBð äzà ¤©¨¥§¨©¨¥¦§¨§¤¤¤©¨
íéîìLa âäBð¯âäBð äzàéãìååaíéîìLäøeîúáeìBëé . ¥¦§¨¦©¨¥¦§©¥§¨¦¦§¨¨

?ïk íéLã÷ ìk¯éaø éøác ,"÷ø" :øîBì ãeîìz ¨¢¨¦¥©§©©¦§¥©¦
éøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéøîBà àeä éøä ,C ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥¥

íLà àeä íLà""'äì íLà¯Búøeîz ïéàå ,áø÷ àeä ¨¨¨Ÿ¨¨©¨¥§¥§¨
"úàáe àOz" :øî øîà .äáéø÷¯ìBëéúBàhç Lîç éøîâc ïåék ?àä éúéz àðî ,äøéçaä úéáì epñéðëé¯ðäeäî !éáø÷ áø÷î C §¥¨¨©¨¦¨¨¨¨©§¦¤§¥©§¦¨§¨¥¥¨¥¨§¨§¦¨¥©¨¨¨¦§¨¨§¦©

úBàhç Lîç :àîéúc¯ðäå ,íB÷î ìëá úBúîC¯eúeîéúéáa?ïk íéLãwä ìk óà ìBëé :øî øîà .ïì òîLî÷ ,äøéçaä¯ãeîìz §¥¨¨¥©¨¥§¨¨§¨¨¨§¥©§¦¨¨©§©¨¨©¨¨©¨©¢¨¦¥©§
÷ø" øîBìéLã÷EäìBòc éà ?ïàîc ãìå ."¯úàhçc éàå !àeä éãeìBà øa åàìå ,àeä øëæ¯!éîéé÷ äúéîìc dì éøéîb ©©¨¨¤¨¨§©¦§¨¨¨§¨©¥§¦§©¨§¦¦¨¦§¦¨©§¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dxenz(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznøáñ éîð àpz Cä àîìc ,ìàeîL Cì øîàyìk ¨©¨§¥¦§¨©©¨©¦¨©¨
àéæç àìc àëéädndadìzaxwdúMeã÷ dì àúçð àì dôeâ ¥¨§Ÿ©§¨§¨Ÿ¨£¨¨§©

,óebämileqt lky mixaeqe eilr miwlegd minkgk wqet l`enye ©
.dxenz miyere sebd zyecw miyecw el`

úåðáø÷á ùé êìò ïøãä

íéùã÷ åìà ¯ éùéìù ÷øô
.zepaxw ipin dnk ly zexenze zecle ipica wqer epiptly wxtd

.minly zxenze cle oica dpc epiptly dpynd

äðùî
ïäéúBøeîúe ïäéúBãìåeL íéLã÷ elàodïäa àöBikoick opice ¥¨¨¦¤©§¥¤§¥¤©¥¨¤

,xac lkl miycwdå ,íéîìL ãìåokïúøeîzoke ,minly lyïãìå §©§¨¦§§¨¨§¨¨
,minly zexenz lyåd okãìålyïãìå,mzxenz ly e` minly ly §§©§¨¨

d`ld okeïä éøä ,íìBòä ìk óBñ ãòaxwmiíéîìLk.onvrålk ©¨¨¨£¥¥¦§¨¦§
el`,÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe ,äëéîñ ïéðeòè.minly oick §¦§¦¨§¨¦§©¨¤¨

àøîâ
:epzpyn ixac lr zl`ey `xnbdàðúc ïåéky dpynaãìåe ïãìå ¥¨§¨¨§¨¨§©

ïãìå,minlyl miaxw minly lyél änì 'íìBòä ìk óBñ ãò' §¨¨©¨¨¨¨¨¦
clel oicd `edy `linn oaen ,axw cled cle m` `ld ,dzepyl

:`xnbd daiyn .d`ld oke iriaxde iyilyddéòîL ïãéc àpz©¨¦¨©§¥
[rny-]øîàc øæòéìà éaøìoldl(.gi)áø÷é àì íéîìL ãìå' §©¦¡¦¤¤§¨©§©§¨¦Ÿ¦§©
'íéîìL,zeni `l`àìc ïãìååa àéòaéî àì ,ïãéc àpz déì øîàå §¨¦§¨©¥©¨¦¨Ÿ¦©§¨¦§¨¨§Ÿ
àðéãBî,axw epi`y jixacl dcen ipi`y -eléôà àlàzeclea ¥¨¤¨£¦

y,Cì àðéãBî àì íìBòä óBñ ãò.miaxw md mby ip` xaeqe ©¨¨Ÿ¥¨¨
:epzpyn oicl xewn d`ian `xnbdéléî éðä àðîzxenze cley §¨¨¥¦¥

,mda `veik minly,ïðaø eðúcminly zyxta xn`p(` b `xwie)m`e' §¨©¨¨§¦
dawp m` xkf m` ,aixwn `Ed xwAd on m` ,FpAxw minlW gafminY ¤©§¨¦¨§¨¦¦©¨¨©§¦¦¨¨¦§¥¨¨¦

,'dawp m` xkf m`' azkp dnle .'EPaixwi'øëæ'`aãìeä úà úBaøì ©§¦¤¨¨§©¤©¨¨
,df oic eprinydl aezkd jixv dnle :`ziixad zl`ey .daxwdl

àeä ïéc àìäå,minly zxenzn xnege lwa ecnell yi ixde -äîe ©£Ÿ¦©
ïéàL äøeîz`idLc÷ä éìecébs` ,miycw zndan dclep `ly - §¨¤¥¦¥¤§¥
`id ok it lrãìå ,äáéø÷minlyLc÷ä éìecébLm`d ,`edBðéà §¥¨¨¨¤¦¥¤§¥¥

d on.áø÷iL ïécoky ,df xnege lw jextl yi :`ziixad daiynäî ¦¤¦§©©
,íéLãwä ìëa úâäBð ïkL äøeîúlj`ãìea øîàzmiycwBðéàL ¦§¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦Ÿ©§¨¨¤¥

íéLãwä ìëa âäBð,dawpn mi`ad zepaxwa wx `l`(áø÷ åðéà) ¥§¨©¢¨¦
eíéLãwä ìëa âäBð Bðéàå ìéàBäy xne` iziidãeîìz .[áø÷ Bðéà] ¦§¥¥§¨©¢¨¦¥¨¥©§

ãìeä úà úBaøì 'øëæ' ,øîBì.daxwdl minlyd ly ©¨¨§©¤©¨¨
minlya xn`py dne :`ziixad dkiynn,'äá÷ð'`aúBaøìz` §¥¨§©

äøeîzä:`ziixad zyxtn cer .daxwdl minlyd lyà éì ïéààl ©§¨¥¦¤¨
úøeîzminlyãìåe ïéîéîzminlyïéîéîzj` ,mda `veik mdy §©§¦¦§©§¦¦

ïépî ïéîeî éìòa úøeîúe ïéîeî éìòa ãìå,minlyk mpicy epl §©©£¥¦§©©£¥¦¦©¦
,'øëæ íà' øîBì ãeîìzd`a 'm`' zaiz,ïéîeî éìòa ãìå úBaøì ©§©¦¨¨§©§©©£¥¦

a xn`py 'm`'e'äá÷ð íà'`a.ïéîeî éìòa úøeîz úBaøì ¦§¥¨§©§©©£¥¦
:`ziixad ixac lr dywn `xtq ax,ééaàì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥

àðà Ceôéàå,df aezkn zeyxcpd zeyxcd z` jetdl epicia `ld - §¥£¨
.men ilra cle 'dawp m`'ne ,men ilra zxenz 'xkf m`'n zeaxle
ok m`e ,mininz zxenz zeaxl epcnl 'dawp'n `ld :iia` eaiyd

àøazñîyäúaøúð ïéîéîz úøeîz äúaøúpL íB÷nîs` ¦§©§¨¦§¤¦§©§¨§©§¦¦¦§©§¨
,ïéîeî éìòa úøeîz.'xkf m`'n `le §©©£¥¦

déì øîà,iia`l `xtq axCeôéì Cì àðéîà÷ éîjl izxn` ike-] ¨©¥¦¨£¦¨¨¥
zeyxc z` wx [jetdl'øëæ íà'e'äá÷ð íà',cala men ilra oiprl ¦¨¨¦§¥¨

àø÷ délek àðà[aezkd zyxc lk z`-]àðéîà÷,jetdl yiy £¨¥§¨¨£¦¨
eàîéà'y'øëæ`aäøeîzä úà úBaøìmininz minly ly ¥¨¨¨§©¤©§¨

e ,daxwdl'äá÷ð'`aãìeä úà úBaøì.mdly §¥¨§©¤©¨¨

déì øîà,iia`ì 'ãìå',òîLî øëæ ïBLezeaxl xazqn ok lre ¨©¥¨¨§¨¨©§©
eli`e ,'xkf'nì 'äøeîz',òîLî äá÷ð ïBLdzeaxl xazqn ok lre §¨§§¥¨©§©

.'dawp'n
.men ilra cle daxzd dn oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbd zl`eyàúëìä éàîìly cle daxzd oic dfi` oiprl - §©¦§§¨
.'xkf m`'n men ilra minly,ìàeîL øîàcle zeaxl `a 'xkf m`' ¨©§¥

s` men ilra lyáø÷éì.gafnd iab lrediepy `ziixad df itl ¦§©
øæòìà éaøc àaéìàoldl dpyna xaeqd(:gi)mc` yicwd m`y , ©¦¨§©¦¤§¨¨

mixaeqd minkgl la` .dlerl axw cled xkf dclie dlerl dawp
`edy men ilra minly clel oicd `ed ,en`k a`zqiy cr drxiy
.minly eincn e`iaie a`zqiy cr drxie ,en`k daxwdn iegc
men zlra cle mby eprinydl aezkd jxved xfrl` iax zhiyle

meyn ,axwøæòìà éaø øîà÷ ék ,àîéúc eäîcelit` axw cledy §©§¥¨¦¨¨©©¦¤§¨¨
clea `weec ,daxwdn diegc en`yäìBòmeyn ,ok xn` dawp ¨

,Bnà ìò äìBò íL àkéàcok lre ,dawp d`a serd zler oky §¦¨¥¨©¦
zaygp dpi` zeiawp`ay cled z` mb dgczy icka hlgen iegicl

.dgeknìáàaúBãìå éðäxnel mewn did men ilra minly ly £¨¨¥§¨
yéáø÷ àìmy mewn meya epivn `ly ,ixnbl diegc m`dy meyn Ÿ¨§¦

.men lraa minlyïì òîLî à÷dler cle oia wlgl oi`y aezkd ¨©§©¨
.gafnl miaxw mdipy `l` ,men ilra minly clel

ly cle iabl `ziixad zyxc xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbd
:men lra,øîà àãt øalra minly ly cle zeaxl `a 'xkf m`' ©§¨¨©
wx menìoipr,äiòøminz ecera dctp epi`ycr drxi `l` §§¦¨

,enena dctie a`zqiyå`ed df oic,ìkä éøáãc àaéìàiaxl mb §©¦¨§¦§¥©Ÿ
xfrl` iax xn` dlerl dyxtedy dawp clea `wecy .xfrl`
`le ,lirl x`eank en` lr dler my yiy meyn ,gafnl axwy

.men ilra minly clea
:df oipra ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd(øîúàã)

[øîúà],yxcnd ziaa xn`p -,øîà àáømen ilra minly cle ¦§©¨¨¨©
s` daxzdøæòìà éaøc àaéìàå ,áø÷éìaxw dler cley xaeqd ¦§©§©¦¨§©¦¤§¨¨

e .l`eny ixacke .dlerl,øîà àtt áøwx daxzd men ilra cle ©¨¨¨©
ìkä éøáãc àaéìàå ,äiòøì.`ct xa zhiyke .gafnl axw epi` ¦§¦¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ

:daxwdl minly zxenze cle zeaxl xg` xewn d`ian `xnbd
àpz éàäå`ziixad lyéúééî[daxn-].àëäî dìzyxta xn`p §©©¨©§¥¨¥¨¨

d`x(ek ai mixac)l` z`aE `VY LixcpE Ll Eidi xW` LiWcw wx' ,©¨¨¤£¤¦§§§¨¤¦¨¨¨¤
:`ziixad zx`ane .'d xgai xW` mFwOdéLã÷ ÷ø'elà 'E ©¨£¤¦§©©¨¨¤¥

úBãìåeä elà 'Eì eéäé øLà' ,úBøeîzä,miycwd lymze` mby ©§£¤¦§§¥©§¨
`l` xn`p `l eli`e .ycwnl `iadl yiìBëé 'úàáe àOz'wxy ¦¨¨¨¨

epñéðëédxenzl e` clelå ,äøéçaä úéáìiab lr epaixwi `l mle` ©§¦¤§¥©§¦¨§
`l` ,gafndeúeîiL éãk ïBæîe íéî íäî òðîéjkitl .mdil`n ¦§©¥¤©¦¨§¥¤¨
øîBì ãeîìzeixg`ly aezka(fk ai my)éúBìBò úéNòå'øNaä E ©§©§¨¦¨¤©¨¨

,'ícäåyäìBòa âäBð äzàL Cøãkok ,gafnl daixwdl dnvr §©¨§¤¤¤©¨¥¨¨
äøeîza âäBð äzàe .gafnl daixwdl dlyâäBð äzàL Cøãk ©¨¥©§¨§¤¤¤©¨¥

íéîìMaok ,gafnl maixwdläøeîzáe íéîìL éãìååa âäBð äzà ©§¨¦©¨¥§©§¥§¨¦©§¨
.gafnl maixwdl mdlyìBëéaìëdíéLã÷oicdøîBì ãeîìz ,ïk ¨¨¨¨¦¥©§©

÷ø'.'jiycwmcle z` aezkd hrnn miycw el`a x`eai oldle ©
el` .mzxenze.ìàòîLé éaø éøácla`,øîBà àáé÷ò éaøaezkd ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

éøö BðéàCwx'n daxwdn miycw x`y ly zexenze zecle hrnl ¥¨¦
y meyn ,'jiycwøîBà àeä éøämy` zyxta(d f `xwie)'àeä íLà' £¥¥¨¨

,('äì íùà íùà)epcnl xak myne`wecyàeäenvr,áø÷̈¥
åmle`.äáéø÷ Búøeîz ïéà §¥§¨§¥¨

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdìBëé ,'úàáe àOz' ,øî øîà̈©©¦¨¨¨¨
epñéðëédxenzl e` cleläøéçaä úéáì,mdil`n ezeniy ick ©§¦¤§¥©§¦¨

y eprinydl 'ebe 'ziyre' xnel cenlz.gafnd iab lr miaxw md
:`xnbd dywnéúéz àðî,ezeniy xnel epzrc lr dlri oipn -àä §¨¥¥¨

éøîâc ïåéky ipiqn dynl dkldaúBàhç Lîçcle ollkae ,zezn ¥¨§¨§¦¨¥©¨
c gken ,z`hg zxenze z`hgðäCzeler ly zexenze zecle - ¨¨

minlyeéáø÷ áø÷îaezkd jxved recne ,mizn mpi`e gafnl ¦§©¨§¦
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ÁÈ‰Ïc·‰ ÏL ÔÈ·e ÌBÈ ÏL ÔÈa ‰ÏÈÏ ÏL ÔÈa LecÈ˜ ÏL ÒBk104‰È‰iL ÔBÊn‰ ˙Î¯a ÏL ÒBk ÔeÚhL ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔeÚË ¤¦¥¤©§¨¥¤¥¤©§¨¨¨¨©§¨¦¤¨¤¦§©©¨¤¦§¤
ÌÏL105מזֿמט[ÌÈ�ÙaÓ epÁÈcÈÂ ıeÁaÓ e�ÙËLiLÂ110[נÂÈ˙B„b Ïk ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ÈÂ112[נאÌe‚t ÔÈi‰ ‰È‰È ‡ÏÂ114 ¨¥§¤¦§§¤¦©§©¦¤¦¦§¦§¦§¤¨¥©¦©¨§¨§Ÿ¦§¤©©¦¨

1

2

`zax `zkld

íìù äéäéù [æîהעשויה כוס לכתחילה ליקח אין -

השימוש. אחר ולזורקה אחת, פעם בה להשתמש
צריך ואין לכתחילה בו יוצא - אחרת כוס במקום אין ואם

אחרת כוס אחר .106לטרוח

íìù äéäéù [çîרביעית לפחות להחזיק צריך הכוס -107.

íìù äéäéù [èîשל מהודר גביע על לקדש נוהגים -
רגל108כסף ללא גביע על לקדש חב"ד ומנהג ,109.

íéðôáî åðçéãéå [ðהלילה קידוש עליה שקידש כוס -

לקידוש קודם להדיחה צריך אין - יין שארית בה ונשאר
.111היום

åéúåãâ ìë ìò [àðגדותיו כל יין הכוס למלאות נוהגים -
לקבל הכוס תחת צלוחית ומניחים מעט, ממנו ושיישפך

הנשפך היין .113מעט

zetqede mipeiv

(104:·"Ò Âˆ¯ ÔÓÈÒבכל הבדלה של בכוס ליזהר וצריך
המזון. ברכת ושל קידוש של בכוס ליזהר שצריך הדברים

(105:„"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒ :ÌÏ˘ ‰È‰È˘ ÔÈ„'חי' מפרשים ויש
ואפילו מיתתן, היא זו הכלים ששבירת - שלם הכוס שיהא

הדחק. בשעת א"כ אלא פסול, - מטה של בסיס נשבר
לקידוש,106) כוס בדבר הנה לט: סי' ח"ג או"ח אג"מ שו"ת

לשעה רק כלי שהוא מנייר שנעשה כוס על לעשות רשאין אם
נייר של שכוס אני ורואה . . הדבר אמת אסרתי, אשר ששמע
שום לו דאין גרוע, עוד הוא לבד זה פעם על לשעה רק שהוא
כשליכא אך ולקידוש, המזון לברכת ראוי אין שודאי חשיבות,
סי' ח"א הלוי שבט בשו"ת הוא ועד"ז להקל. יש אולי אחר כוס

כב.
כאלה דכוסות דנראה מהגרשז"א הביא נא) ציון (פמ"ז ובשש"כ
בסעודות בהם משתמשים חשובים אנשים וגם לכך, שמיוחדין

אחרת. כוס אין אם ביותר להקפיד אין חשובות,
הכוס.107) שיעור על שם וראה כ, סעיף כדלהלן
והמהדרים108) לקידוש, יפה כוס יכין א): (סג, שבתי ר' סידור

ואנוהו. אלי זה משום כסף בשל בוחרים
,(89 ע' טז חב"ד סיפורי (ובאוצר מה עמ' סיפורים לקוטי וראה
הכסף כוס תיקון בענין ואדה"ז האמצעי באדמו"ר מעשה

לקידוש.
במקרה109) בשוה"ג, 264 ע' 11 גליון חב"ד פרדס ראה

או הרגל, בתחתית להחזיקו יש האם רגל, עם גביע על שמקדש
ממש. הכוס בתחתית

(110:·"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒ :‰ÙÈË˘Â ‰Á„‰ ÔÈ„ושטיפה הדחה
יפה ברכה של כוס שיהא כדי מבחוץ ושטיפה מבפנים הדחה
כוסות שיורי בו ואין ומבחוץ מבית נקי הוא ואם ומחוץ מבית
כיון דיו במפה יפה שקנחו או פת בו ששרה יין שיורי דהיינו

ע"כ. ומבחוץ. מבית יפה שהוא
הכוס הדיחו אם שבתולכך במוצאי או הלילה קידוש לאחר

הכוס להדיח צריך אין - שמור במקום הכוס והניחו - שעברה
49 ע' קודש שבת ומנהגי הליכות קובץ ראה אמנם בשנית,
לכן, קודם הודחה כשכבר גם הכוס שוטף היה אדמו"ר שכ"ק
שפעם הצמחֿצדק מאדמו"ר סיפור סג: ע' דברים רשימות וראה

יותר לקנחו הזקן אדמו"ר עמד הכוס ושטיפת הדחת אחרי
משעתיים.

שכתבו והתיקונים הזוה"ק מדברי ד: ס"ק קפג סי' החיים ובכף
דדוקא משמע ושטיפה, להדחה בסוד טעם שנתנו הקודם באות

נקי". הוא אם ואפילו במים, ושטיפה הדחה צריך
יז111) ס"ק שלמה שלחן וראה סל"ט, תעג סימן כדלהלן

לא אבל - אחריו לשטוף צריך מהסעודה הבא לכלוך שדוקא
מצוה. של יין אחרי

משום להדיחה יש שבכוס, היין על קידש אחר שאם שם והוסיף
אפילו וזאת בנפשו', מתחייב לחבירו כוס 'הנותן חז"ל שאמרו

איכפת. לא לחבירו אם
(112:„"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒ :‡ÏÓ ‰È‰È˘ ÔÈ„שיהא כמשמעו 'מלא'

הרבה מלא יהא שאם חושש אם מקום ומכל גדותיו, כל על מלא
שם שעדיין לחוש, אין - למעלה ריקן קצת ומניח ויתבזה ישפוך

עליו. מלא
שאינו כוס על לקדש יכול הדחק שבשעת כ סעיף להלן וראה
שזורק עלֿידי הכוס למלאות שיכול ס"ד קפב ובסימן מלא,

דבר. איזה בתוכו
משום113) בזה אין - היין מתחת הצלוחית שמניחים ידי ועל

היא היין ששפיכת מאחר 'לבטלה' משום גם בזה ואין בזיון,
לשם היא זו שפעולה ומובן - ברכה' 'סימן בבית שיהיה כדי
שאין ופשיטא ברכה', 'סימן - ביותר והכרחית חשובה תכלית
ע' ח"ג תשמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ח"ו לבטלה זה

.(1692

:ÔÈÈ‰ ˙‚ÈÊÓ· ÛÒÂ� ‚‰�Óהבקבוק לסגור הבעש"ט בשם מקובל
ומנהגי הליכות (קובץ רבינו נהג וכן קידוש, אמירת לפני יין של

.(170 ע' חי"ד חב"ד סיפורי אוצר ,17 ע' קודש שבת
(114:ÂŒ„ ÌÈÙÈÚÒ ·Ù˜ ÔÓÈÒ :ÌÂ‚Ù ÒÂÎ È�È„ברכה של כוס

. פגמו. ממנו שתה שאם פגום יהא שלא צריך
שעיקר יין מעט עליו שיוסיפו ע"י לתקנו יכולים פגום כוס
. . בכך מיתקן עליו ומוסיף וכשחוזר ממנו ששתה משום הפגום
שאינם והוא . . מיתקן עליו שיוסיפו מים מעט ע"י אפילו

שאינ עד המים מחמת .מתקלקלים . לשתיה ראוים ם
כוס על לברך מוטב מים ולא יין לא לו שאין הדחק ובשעת
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יח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

åãáì åðéîéá [áðמוזגין הכוס: בנטילת הרב בית מנהג -

דרך116הכוס מעמידו לשמאלו, מוסרו בימינו, לוקחו ,

כפופה כשהיא הימנית ידו כף על למטה, מלמעלה הורדה

והגודל מוגבהות, אצבעותיו ד' קיבול, בית כעין קצת
הצד מן .117מושכב

çôè [âðטפחים ג' חב"ד: מנהג -119.

zetqede mipeiv

חמר אינם משקים ששאר במקומות כלל כוס בלא מלברך פגום
ע"כ. לו. שאין או מדינה

(115:Ê"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒ :ÂÈ„È· ÒÂÎ‰ ˙Ï·˜ È�È„ידיו בשתי מקבלו
וכשיתחיל כחו בכל לקבלו חושק שהוא הכוס חביבות להראות
נראה יהא שלא כדי ידיו בב' ולא לבדו בימינו נוטלו לברך
יסייע ולא הכוס לכבוד יותר חשובה היא והימין עליו כמשאוי
בכוס נוגעת השמאל שאין ימינו בה לסמוך אפילו בשמאל כלל
לא אם להחמיר ויש בשמאל הימין לתמוך מתירים ויש כלל

גדול. שהכוס כגון לצורך
אדם כל שמאל שהוא שלו בימין הכוס אוחז איטר המברך ואם

אצלו. חשובה שהיא
קודם. יסירם רק ידים בבתי הכוס ליטול ואין

הכף על הכוס להעמיד יש הקבלה פי שעל שאומר מי ויש
באצבעותיו לאחוז ולא הכוס סביב זקופות תהיינה והאצבעות

ממש. האצבעות על להעמיד אומרים ויש
לקידוש116) וסמוך קידוש מצוות לשם הכוס למזוג יש

טו). ח, פמ"ז, (שש"כ

טעמים117) 'לקוטי עם פסח של הגדה ,28 ע' המנהגים ס'
הרב. בית מנהג . . קדש ד"ה פיסקא ומקורות',

זי"ע אדמו"ר כ"ק אצל קמג: ע' ניסן חב"ד מנהגי אוצר וראה
האצבעות, על ומיעוטה היד, כף על ברובה מונחת הכוס היתה
אדמו"ר שבשו"ע הדיעות שתי בית פשרה כעין הוא ולכאורה
האצבעות). על או היד כף על הכוס מניחים האם ס"ז, קפג (סי'

(118:Á"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒמעל מגביהו בשולחן מיסב הוא ואם
בו. ויסתכלו המסובין לכל נראה שיהא כדי טפח השולחן

(119.28 ע' המנהגים ספר
ונותן120) בהערות): לעיל שהובאו הסעיפים (ושאר ט סעיף

כוס שפוסל מי יש כן ועל ממנו דעתו יסיח שלא כדי בו עיניו
יכול שאינו מפני עליו לברך גלא"ז) קלו"ג (שקורין צר שפיו
עיניו ליתן הצריכו שלא נכון זה ואין שבתוכו ביין עיניו ליתן
יש לכתחלה מקום ומכל ממנו דעתו יסיח שלא בכוס אלא ביין
מה . . כאחת רביעית לשתות שיוכל (כדי אחר כוס על לברך
שם אין אם אבל צר) שפיו בכוס בקל כן לעשות אפשר שאי

כלל. פסול חשש בו ואין זה על יברך בקלות אחר כוס

•
zay zekld - jexr ogley

על‚ כיסו מניח לנכרי מאמינו שאינו או נכרי עמו אין אם
עליה יניחנו בהמתו שביתת על יעבור שלא וכדי חמורו
התורה מן איסור כאן אין שעכשיו ללכת ורגל יד שעקרה לאחר
או הרבים ברשות אמות ד' במעביר התורה מן איסור שאין
הרבים מרשות במכניס או הרבים לרשות היחיד מרשות במוציא
הנחתו ממקום החפץ את עוקר אחד כשאדם אלא היחיד לרשות
והניחו החפץ עקר אחר אם וכן מכניסו או מוציאו או ומעבירו
כבר עומד כשהוא עליו שהניחו שמיד עומד כשהוא זה על

הנחה עוקרנעשית כשזה ואח"כ הראשונה זו לעקירה זה לחפץ
אחר אם אבל וחייב זה לחפץ שניה עקירה זה הרי ללכת רגליו
עדיין נעשית לא ללכת רגליו כבר עקר שהוא לאחר עליו הניחו
הוליך שזה אף ולפיכך חבירו שעקר הראשונה לעקירה הנחה
המלאכה כל עשה שלא מפני הוא פטור הרבה אח"כ החפץ
סופרים מדברי שאסור אלא חבירו שעשאה העקירה לו שחסרה
אפילו מותר ורגל יד שעקרה אחר בהמתו על כשמניח וכאן
להוליכו יבא שלא כיסו הפסד משום לו שהתירו לכתחלה

בעצמו.

בזה וכיוצא גללים להטיל או מים להשתין עומדת וכשהבהמה
ולאחר ממנה הכיס ליטול צריך לנוח עומדת אם שכן וכל
כן יעשה לא שאם עליה יניחנו ללכת ורגל יד ותעקור שתחזור
לעקירה הנחה נעשית כשעמדה שהרי תורה של איסור כאן יש
עושה בעצמה היא הרי לילך וכשחוזרת הוא שעקר הראשונה

מלאכה כאן והרי הנחה גם תעשה אח"כ וכשתנוח לכיס עקירה
גמורה.

כדי שעמדה קודם לעמוד כשתרצה ממנה ליטלו צריך ולכתחלה
שאף הוא שעקר הראשונה לעקירה הנחה אפילו תעשה שלא
זו הנחה תעשה אם אף סופרים מדברי איסור אלא כאן שאין
צריך סופרים דברי באיסורי למעט שאפשר מה כל מקום מכל
בכל לעולם יעשה וכן הדחק מפני אלא התירו לא שהרי למעט
עליה יניחנו ללכת וכשתעקור מעליה יטלנו לעמוד שתרצה פעם

שיתבאר): כמו העיר של החיצונה לחצר שיגיע (עד

שביתת„ משום איסור כאן שאין שלו הבהמה אין אם ואפילו
מחמר שהוא דכיון זה בכל ליזהר צריך אעפ"כ בהמתו
אע"פ תעשה לא על יעבור גמורה מלאכה תעשה אם אחריה

שלו. שאינה

עמו יש אפילו עליה להניחו צריך שלו אינה אם מקום ומכל
מן האסורה גמורה מלאכה תעשה שלא נזהר שהוא דכיון נכרי
אם אף סופרים מדברי אלא איסור בו שאין דבר אלא התורה
דבר הבהמה ע"י שיעשה מוטב א"כ בו כיוצא עושה היה אדם
האסור דבר בעצמו משיעשה סופרים מדברי בעצמו לו האסור
אליו הכיס ונתינת לנכרי האמירה דהיינו סופרים מדברי
והוא שלו כשהבהמה אבל בשבת שליחותו ויעשה לו שיוליכנו
מכל גמורה מלאכה תעשה שלא שנזהר אף שביתתה על מצווה
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`zax `zkld

åãáì åðéîéá [áðמוזגין הכוס: בנטילת הרב בית מנהג -

דרך116הכוס מעמידו לשמאלו, מוסרו בימינו, לוקחו ,

כפופה כשהיא הימנית ידו כף על למטה, מלמעלה הורדה

והגודל מוגבהות, אצבעותיו ד' קיבול, בית כעין קצת
הצד מן .117מושכב

çôè [âðטפחים ג' חב"ד: מנהג -119.

zetqede mipeiv

חמר אינם משקים ששאר במקומות כלל כוס בלא מלברך פגום
ע"כ. לו. שאין או מדינה

(115:Ê"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒ :ÂÈ„È· ÒÂÎ‰ ˙Ï·˜ È�È„ידיו בשתי מקבלו
וכשיתחיל כחו בכל לקבלו חושק שהוא הכוס חביבות להראות
נראה יהא שלא כדי ידיו בב' ולא לבדו בימינו נוטלו לברך
יסייע ולא הכוס לכבוד יותר חשובה היא והימין עליו כמשאוי
בכוס נוגעת השמאל שאין ימינו בה לסמוך אפילו בשמאל כלל
לא אם להחמיר ויש בשמאל הימין לתמוך מתירים ויש כלל

גדול. שהכוס כגון לצורך
אדם כל שמאל שהוא שלו בימין הכוס אוחז איטר המברך ואם

אצלו. חשובה שהיא
קודם. יסירם רק ידים בבתי הכוס ליטול ואין

הכף על הכוס להעמיד יש הקבלה פי שעל שאומר מי ויש
באצבעותיו לאחוז ולא הכוס סביב זקופות תהיינה והאצבעות

ממש. האצבעות על להעמיד אומרים ויש
לקידוש116) וסמוך קידוש מצוות לשם הכוס למזוג יש

טו). ח, פמ"ז, (שש"כ

טעמים117) 'לקוטי עם פסח של הגדה ,28 ע' המנהגים ס'
הרב. בית מנהג . . קדש ד"ה פיסקא ומקורות',

זי"ע אדמו"ר כ"ק אצל קמג: ע' ניסן חב"ד מנהגי אוצר וראה
האצבעות, על ומיעוטה היד, כף על ברובה מונחת הכוס היתה
אדמו"ר שבשו"ע הדיעות שתי בית פשרה כעין הוא ולכאורה
האצבעות). על או היד כף על הכוס מניחים האם ס"ז, קפג (סי'

(118:Á"Ò ‚Ù˜ ÔÓÈÒמעל מגביהו בשולחן מיסב הוא ואם
בו. ויסתכלו המסובין לכל נראה שיהא כדי טפח השולחן

(119.28 ע' המנהגים ספר
ונותן120) בהערות): לעיל שהובאו הסעיפים (ושאר ט סעיף

כוס שפוסל מי יש כן ועל ממנו דעתו יסיח שלא כדי בו עיניו
יכול שאינו מפני עליו לברך גלא"ז) קלו"ג (שקורין צר שפיו
עיניו ליתן הצריכו שלא נכון זה ואין שבתוכו ביין עיניו ליתן
יש לכתחלה מקום ומכל ממנו דעתו יסיח שלא בכוס אלא ביין
מה . . כאחת רביעית לשתות שיוכל (כדי אחר כוס על לברך
שם אין אם אבל צר) שפיו בכוס בקל כן לעשות אפשר שאי

כלל. פסול חשש בו ואין זה על יברך בקלות אחר כוס

•
zay zekld - jexr ogley

על‚ כיסו מניח לנכרי מאמינו שאינו או נכרי עמו אין אם
עליה יניחנו בהמתו שביתת על יעבור שלא וכדי חמורו
התורה מן איסור כאן אין שעכשיו ללכת ורגל יד שעקרה לאחר
או הרבים ברשות אמות ד' במעביר התורה מן איסור שאין
הרבים מרשות במכניס או הרבים לרשות היחיד מרשות במוציא
הנחתו ממקום החפץ את עוקר אחד כשאדם אלא היחיד לרשות
והניחו החפץ עקר אחר אם וכן מכניסו או מוציאו או ומעבירו
כבר עומד כשהוא עליו שהניחו שמיד עומד כשהוא זה על

הנחה עוקרנעשית כשזה ואח"כ הראשונה זו לעקירה זה לחפץ
אחר אם אבל וחייב זה לחפץ שניה עקירה זה הרי ללכת רגליו
עדיין נעשית לא ללכת רגליו כבר עקר שהוא לאחר עליו הניחו
הוליך שזה אף ולפיכך חבירו שעקר הראשונה לעקירה הנחה
המלאכה כל עשה שלא מפני הוא פטור הרבה אח"כ החפץ
סופרים מדברי שאסור אלא חבירו שעשאה העקירה לו שחסרה
אפילו מותר ורגל יד שעקרה אחר בהמתו על כשמניח וכאן
להוליכו יבא שלא כיסו הפסד משום לו שהתירו לכתחלה

בעצמו.

בזה וכיוצא גללים להטיל או מים להשתין עומדת וכשהבהמה
ולאחר ממנה הכיס ליטול צריך לנוח עומדת אם שכן וכל
כן יעשה לא שאם עליה יניחנו ללכת ורגל יד ותעקור שתחזור
לעקירה הנחה נעשית כשעמדה שהרי תורה של איסור כאן יש
עושה בעצמה היא הרי לילך וכשחוזרת הוא שעקר הראשונה

מלאכה כאן והרי הנחה גם תעשה אח"כ וכשתנוח לכיס עקירה
גמורה.

כדי שעמדה קודם לעמוד כשתרצה ממנה ליטלו צריך ולכתחלה
שאף הוא שעקר הראשונה לעקירה הנחה אפילו תעשה שלא
זו הנחה תעשה אם אף סופרים מדברי איסור אלא כאן שאין
צריך סופרים דברי באיסורי למעט שאפשר מה כל מקום מכל
בכל לעולם יעשה וכן הדחק מפני אלא התירו לא שהרי למעט
עליה יניחנו ללכת וכשתעקור מעליה יטלנו לעמוד שתרצה פעם

שיתבאר): כמו העיר של החיצונה לחצר שיגיע (עד

שביתת„ משום איסור כאן שאין שלו הבהמה אין אם ואפילו
מחמר שהוא דכיון זה בכל ליזהר צריך אעפ"כ בהמתו
אע"פ תעשה לא על יעבור גמורה מלאכה תעשה אם אחריה

שלו. שאינה

עמו יש אפילו עליה להניחו צריך שלו אינה אם מקום ומכל
מן האסורה גמורה מלאכה תעשה שלא נזהר שהוא דכיון נכרי
אם אף סופרים מדברי אלא איסור בו שאין דבר אלא התורה
דבר הבהמה ע"י שיעשה מוטב א"כ בו כיוצא עושה היה אדם
האסור דבר בעצמו משיעשה סופרים מדברי בעצמו לו האסור
אליו הכיס ונתינת לנכרי האמירה דהיינו סופרים מדברי
והוא שלו כשהבהמה אבל בשבת שליחותו ויעשה לו שיוליכנו
מכל גמורה מלאכה תעשה שלא שנזהר אף שביתתה על מצווה
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לנכרי כיסו ליתן צריך לפיכך לגמרי שתשבות טוב יותר מקום
שביתתו: על מצווה שאינו

יתן‰ בידיו אותו לשאת הנכרי יוכל שלא כבד משא הוא ואם
דינה ואזי יפקירנה או גמורה במתנה לנכרי החמור גם

שנתבאר: וכמו כלל שלו שאינו כבהמה

Âלו התירו לא חמורו על כיסו להניח לו שהתירו פי על אף
עליו ירכב לא שאם בענין הוא אם (ואפילו עליו לרכוב
חשש שם יהיה חמורו על מגולה הכיס יהא אלא תחתיו והכיס
איסור לו התירו לא כן פי על אף ממנו יגזלהו שלא מלסטים
כמו גמורה הרבים רשות דין להם (שאין שלנו בדרכים רכיבה
יבא לא הרכיבה לו נתיר לא אם ואף שמ"ה) בסימן שיתבאר
לנו הפרש ומה בעצמו יוליכנה אם אף תורה של איסור לידי
מדברי הם שניהם הכרמלית איסור ובין הרכיבה איסור בין
על והולכה המעות טלטול (אלא לו להתיר אין לפיכך סופרים
בעצמו להוליך יבא שלא כדי והנחה עקירה בלא הבהמה ידי
לו להתיר ומוטב והנחה עקירה ג"כ ויעשה המעות ג"כ ויטלטל
בזדון סופרים מדברי הרבה על משיעבור סופרים מדברי מעט

ברגליו: ילך אלא לו) להתיר (אין הרכיבה אבל)

Êסכנה חשש מפני לתחום חוץ לצאת צריך הוא אם ואפילו
טפחים מי' למעלה תלויות רגליו יהיו החמור על וכשירכב
תחומין איסור משום בו אין טפחים מי' למעלה וכל הארץ מן
איסור על יעבור ברגליו וכשילך רמ"ח בסי' שנתבאר כמו
לי"ב חוץ כגון התורה מן שהם תחומין איסור ואפילו תחומין
שאף לפי ברגליו ילך אעפ"כ התורה מן שהם להאומרים מיל
שהוא כיון מקום מכל טפחים מי' למעלה רגליו יהיו שכשירכוב
מקום שהוא החמור גבי על דהיינו תשמישו שנוח במקום יושב
דומה זה הרי בארץ נוגעים החמור ורגלי ישיבה לתשמיש נוח
בו יש אם מקום מכל טפחים י' שגבוה שאע"פ בקרון להולך

ת"ד. בסי' שיתבאר כמו תחומין משום בו יש ד' על ד'

וילך ירכב לא אם סכנה חשש שיש בענין הוא אם מקום ומכל
אם עמהם ללכת יוכל ולא שיירא עם במדבר שהולך כגון בקרון
אף בקרון ולילך לרכוב יכול בזה כיוצא וכל ברגליו ילך

בר בהליכה כלל איסור שם שאין התחום בתוך גל:כשעודנו

Áירד לא אם הקרון מן לירד וצריך סכנה חשש שם וכשאין
על ולהניחם חפציו כל ממנו להסיר צריך יום מבעוד ממנו
הגלגלים בלא עצמה העגלה גוף אם ממנו שירד קודם הקרון
היא שאז הגלגלים בלא טפחים י' גבוהה היא וגם ד' רחבה היא
כשירד א"כ תחתיה הרבה חלל שיש אע"פ גמורה היחיד רשות
לרשות מכרמלית לטלטל לו אסור כרמלית שהיא הארץ על
שגבוהה אע"פ בעצמה טפחים י' גבוהה העגלה אין ואם היחיד
חלל תחתיה יש אם היחיד רשות אינה הגלגלים עם טפחים י'
מכרמלית לטלטל ומותר שמ"ה בסי' שיתבאר כמו טפחים ג'
י' בעצמה שגבוהה אע"פ טפחים ד' רחבה אין ואם לתוכה
הרבים מרשות אפילו לטלטל ומותר פטור מקום זה הרי טפחים
אינה שמלמטה אע"פ טפחים ד' רחבה מלמעלה היא ואם לתוכו

שם: שיתבאר כמו היחיד רשות זו הרי טפחים ד' רחבה

Ëושוטה חרש עמו יש אם נכרי ולא חמור לא עמו אין אם
מכל פטור שהוא לו שיוליכנו להשוטה כיסו יתן וקטן
מקום מכל פטורים הם שגם אע"פ וקטן לחרש יתננו ולא המצות
לכלל יבא והקטן בפיקח ומתחלף מועטת דעת לו יש החרש
יבא ולא כלל דעת לו אין השוטה אבל במצות ולהתחייב דעת
יתננו קטן או חרש אלא שוטה עמו אין אם אבל דעת לכלל
ששניהם לפי שירצה לאיזה יתננו וקטן חרש עמו יש ואם להם
דעת לו שאין אע"פ והקטן מועטת דעת לו יש שהחרש שקולים

כשיגדל: גמורה דעת לכלל יבא מקום מכל כלל

גֿט סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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שהתורה הטעם בהסברת - ראשון לענין חוזר [ועתה

" למשלנקראת עולם"" של ידי"קדמונו שעל זה מצד ,

ב סוף אין לגילוי זוכים עצמותו"התורה שהוא ממש, ה

" התואר לומר אפשר עליו שרק יתברך "קדמוןומהותו

ל]."כנ

ùøùå øå÷î àéäå ,ú÷ôð äîëçî àúééøåà äðäå
.ì"ðä úåâùää úåðéçá ìëì

"חכמה היינו מחכמה, מקורה שהתורה נאמר בזהר

היינו האצילות, עולם של החכמה (ספירת עילאה'

בעול מתגלה שהיא כפי יתברך עליוןחכמתו היותר ם

כל של הראשון המקור והיא האצילות), עולם הנקרא

כנ"ל. התורה שבהשגות והמדריגות הבחינות

.'åë ïãòî àöåé øäðå ù"îë

בכמה ומבואר מעדן", יוצא "ונהר נאמר זה על
בינה, בחינת הוא - מעדן היוצא דה"נהר" מקומות,
חכמה בין דההבדל חכמה. בחינת הוא עצמו ו"עדן"
שהיא כפי השכל נקודת היא דחכמה הוא, לבינה
כשאדם היא ובינה ותפיסא, מהשגה עדיין למעלה
פרטי שכל עד ולאשורו היטב השכל את ותופס משיג
השכל) (נקודת שהחכמה ונמצא אצלו, ברורים השכל
והוא (בינה), שבהשגה המדריגות לכל המקור היא
הנהר, של מקורו הוא דהמעין ונהר, מעין בין כההבדל
והנהר לאדמה, מתחת עדיין מכוסה עצמו המעיין אבל
האדמה גבי מעל מתגלים המעיין כשמימי הוא

גדולה. והתפשטות בהתרחבות

ìùî úðéçá àéä äîöò äàìéò äîëç úðéçáå
.ùîî íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì
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שחכמה לפי הקדמוני", "משל נקראת והתורה
משל בחינת היא נפקת") "אורייתא (שממנה עילאה
ב"ה סוף אין כלומר, ממש, עולם של קדמונו לבחינת
ע"י המתגלה נמשל (כמו עילאה בחכמה מאיר ממש

המשל).

" כמו היא עילאה שחכמה הטעם ומבאר "משל[והולך

ב סוף אין ה:]"לאור

ïéàì àùðúîå íîåøî ä"á óåñ ïéà øåàù íâä éë
.äîëç úðéçáî õ÷

הוא, כן כשמו הרי עצמו ב"ה סוף שאין אע"פ
הגדרה שום יתברך בו שייך לא ובמילא סוף, לו שאין
מפראג המהר"ל וכמ"ש שהוא, כח איזה של וציור
הויתו יודעים אנו ואין כו" במה יוגדר "לא שהקב"ה
הפשיטות", בתכלית פשוט ית' הוא כי כו' ומהותו
בשם אפילו הקב"ה את לתאר שייך לא ובמילא
הפשיטות בתכלית ופשוט סוף אין להיותו כי "חכם",
מבחינת קץ אין רוממות ומתנשא מרומם הוא הרי
כעשי' נחשבת שהחכמה בתניא (וכמבואר חכמה

יתברך). אצלו גופנית

,äîëç úðéçá àéä ïúéùàøù ,úåøéôñ øùòä ìëå
.àùéã÷ àîùã àæø øäæá '÷ð

"רזא בשם בזהר הספירות עשר נקראות זה מטעם

עשר דכל היינו הקדוש), השם (סוד קדישא" דשמא
העולמות כל את ברא שבהם הקב"ה של כוחותיו
[עשר חכמה שהיא ראשיתם ואפילו אותם, ומנהיג
תפארת גבורה חסד דעת בינה חכמה הן: הספירות

הם כולם - מלכות] יסוד הוד "שם".נצח בגדר רק

åúåîöòì òâåð åðéàù íãàì íéàøå÷ù íùä åîë
.ììë åúåäîå

החשיבות ב"ה, סוף האין ופשיטות רוממות מצד
כשם אלא אינה עצמו הקב"ה לגבי ה"ספירות" של
תועלת כל שהרי לגמרי, חיצוני ענין שהוא האדם,
שהזולת כדי הזולת, בשביל רק היא ונחיצותו השם
לשם, זקוק אינו לעצמו האדם אבל לקרותו, יוכל
לעצמותו הנוגע ענין אינו השם גדר שכל ונמצא
כפי רק אלא לעצמו), שהוא (כפי אדם של ומהותו

זולת. עם שמתייחס

יתברך שהוא כפי רק הוא הספירות גדר כל וכך
ולא ולהנהיגם, העולמות את לברוא עצמו את השפיל

יתברך. ועצמותו במהותו

(רק) נק' נפקת) (דמחכמה התורה גם ולכן
בחינת בין הערך ריחוק מחמת הקב"ה", של "שמותיו

ית'. לעצמותו החכמה

a wxt yipi` aiig d''c
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ציון‡Í(כ) בת בשם לכנ"י שקורא מה להבין יש עדיין
ציון אלקיך כו' ה' ימלוך א' שהרי עצמה ציון ולא
דכנ"י כידוע הוא הענין הנ"ל מטעם המצויינת ציון שהוא
אישך ואל וכמו איש נק' והקב"ה כו' ה' יראת אשה נק'
לידבק ואהבה התשוקה בחי' בכנ"י יש כך כו' תשוקתך
שא' בגשמיות זו"נ מזיווג עד"מ והנה כו' תמיד אחד בה'
תחלה תזריע כי אשה כמ"ש זכר יולדת תחלה מזרעת אשה
נקבה יולדת תחלה מזריע ואיש למשפיע בדומה זכר וילדה
באה"ר דכנ"י מ"ן העלאות בענין בנמשל הוא כך כו'
שנק' כנ"ל וק"ש בפסוד"ז כמו ושמחה ברנה במס"נ
זכר שיולדת למטה מלמעלה אתדל"ע גורם אתדל"ת
בן שנק' ואהבה החסד בחי' שזה העליון למשפיע בדומה

שנ האה"ר תולדת בחי' והוא כו' חסדו זכר כי ולד'וכמ"ש
וכמ"ש במצותיו ולידבק ה' את לאהוב בכאו"א בכנ"י
אין כמו כלל מלמטה אדל"ת כשאין אבל כו' זכר וילדה

מצד תחלה אדל"ע ומתעורר נמשך אז כו' בשמך קורא
אומרים שאנו וכמו הוא חסד חפץ כי ומאליו ממילא עצמו
כו' תחלה מזריע איש כענין שזהו כו' אהבתנו עולם אהבת
והוא כידוע בת שנק' היראה בחי' שהוא נקבה יולדת אז
אהבה התפעלות בלי עמ"ש בקבלת רצון בטול בחי' רק
וכמו כו') דמלכותא דינא דינה ושמה בת ילדה ואחר (וכמו
ונק' יראה בבחי' רק הוא כנ"י שרש המל' דבחי' שידוע
אור שאין וצמצומים דינים בחי' (והוא כו' ה' יראת אשה
הרנה בחי' היפך וזהו כו') כלל אור גלוי בבחי' בא האלקי
דמלאכים והתכללות עלי' בחי' כמו דהיינו והשמחה
לנחם הנביא בא ולזה כו' בצפרא ושמחה בלילה עליונים
עולין להיות הנ"ל הרנה בחי' לה שאין דאעפ"י לכנ"י
מפני כו' בק"ש השמחה בהם שאין וכ"ש בפסוד"ז בשיר
רק שהיא אע"פ ציון בת ושמחי רני מ"מ כנ"ל בת שנק'
דרנה במדרגה יותר שתעלה הנותנת היא אדרבה ציון בת
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שחכמה לפי הקדמוני", "משל נקראת והתורה
משל בחינת היא נפקת") "אורייתא (שממנה עילאה
ב"ה סוף אין כלומר, ממש, עולם של קדמונו לבחינת
ע"י המתגלה נמשל (כמו עילאה בחכמה מאיר ממש

המשל).

" כמו היא עילאה שחכמה הטעם ומבאר "משל[והולך

ב סוף אין ה:]"לאור

ïéàì àùðúîå íîåøî ä"á óåñ ïéà øåàù íâä éë
.äîëç úðéçáî õ÷

הוא, כן כשמו הרי עצמו ב"ה סוף שאין אע"פ
הגדרה שום יתברך בו שייך לא ובמילא סוף, לו שאין
מפראג המהר"ל וכמ"ש שהוא, כח איזה של וציור
הויתו יודעים אנו ואין כו" במה יוגדר "לא שהקב"ה
הפשיטות", בתכלית פשוט ית' הוא כי כו' ומהותו
בשם אפילו הקב"ה את לתאר שייך לא ובמילא
הפשיטות בתכלית ופשוט סוף אין להיותו כי "חכם",
מבחינת קץ אין רוממות ומתנשא מרומם הוא הרי
כעשי' נחשבת שהחכמה בתניא (וכמבואר חכמה

יתברך). אצלו גופנית

,äîëç úðéçá àéä ïúéùàøù ,úåøéôñ øùòä ìëå
.àùéã÷ àîùã àæø øäæá '÷ð

"רזא בשם בזהר הספירות עשר נקראות זה מטעם

עשר דכל היינו הקדוש), השם (סוד קדישא" דשמא
העולמות כל את ברא שבהם הקב"ה של כוחותיו
[עשר חכמה שהיא ראשיתם ואפילו אותם, ומנהיג
תפארת גבורה חסד דעת בינה חכמה הן: הספירות

הם כולם - מלכות] יסוד הוד "שם".נצח בגדר רק

åúåîöòì òâåð åðéàù íãàì íéàøå÷ù íùä åîë
.ììë åúåäîå

החשיבות ב"ה, סוף האין ופשיטות רוממות מצד
כשם אלא אינה עצמו הקב"ה לגבי ה"ספירות" של
תועלת כל שהרי לגמרי, חיצוני ענין שהוא האדם,
שהזולת כדי הזולת, בשביל רק היא ונחיצותו השם
לשם, זקוק אינו לעצמו האדם אבל לקרותו, יוכל
לעצמותו הנוגע ענין אינו השם גדר שכל ונמצא
כפי רק אלא לעצמו), שהוא (כפי אדם של ומהותו

זולת. עם שמתייחס

יתברך שהוא כפי רק הוא הספירות גדר כל וכך
ולא ולהנהיגם, העולמות את לברוא עצמו את השפיל

יתברך. ועצמותו במהותו

(רק) נק' נפקת) (דמחכמה התורה גם ולכן
בחינת בין הערך ריחוק מחמת הקב"ה", של "שמותיו

ית'. לעצמותו החכמה
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ציון‡Í(כ) בת בשם לכנ"י שקורא מה להבין יש עדיין
ציון אלקיך כו' ה' ימלוך א' שהרי עצמה ציון ולא
דכנ"י כידוע הוא הענין הנ"ל מטעם המצויינת ציון שהוא
אישך ואל וכמו איש נק' והקב"ה כו' ה' יראת אשה נק'
לידבק ואהבה התשוקה בחי' בכנ"י יש כך כו' תשוקתך
שא' בגשמיות זו"נ מזיווג עד"מ והנה כו' תמיד אחד בה'
תחלה תזריע כי אשה כמ"ש זכר יולדת תחלה מזרעת אשה
נקבה יולדת תחלה מזריע ואיש למשפיע בדומה זכר וילדה
באה"ר דכנ"י מ"ן העלאות בענין בנמשל הוא כך כו'
שנק' כנ"ל וק"ש בפסוד"ז כמו ושמחה ברנה במס"נ
זכר שיולדת למטה מלמעלה אתדל"ע גורם אתדל"ת
בן שנק' ואהבה החסד בחי' שזה העליון למשפיע בדומה

שנ האה"ר תולדת בחי' והוא כו' חסדו זכר כי ולד'וכמ"ש
וכמ"ש במצותיו ולידבק ה' את לאהוב בכאו"א בכנ"י
אין כמו כלל מלמטה אדל"ת כשאין אבל כו' זכר וילדה

מצד תחלה אדל"ע ומתעורר נמשך אז כו' בשמך קורא
אומרים שאנו וכמו הוא חסד חפץ כי ומאליו ממילא עצמו
כו' תחלה מזריע איש כענין שזהו כו' אהבתנו עולם אהבת
והוא כידוע בת שנק' היראה בחי' שהוא נקבה יולדת אז
אהבה התפעלות בלי עמ"ש בקבלת רצון בטול בחי' רק
וכמו כו') דמלכותא דינא דינה ושמה בת ילדה ואחר (וכמו
ונק' יראה בבחי' רק הוא כנ"י שרש המל' דבחי' שידוע
אור שאין וצמצומים דינים בחי' (והוא כו' ה' יראת אשה
הרנה בחי' היפך וזהו כו') כלל אור גלוי בבחי' בא האלקי
דמלאכים והתכללות עלי' בחי' כמו דהיינו והשמחה
לנחם הנביא בא ולזה כו' בצפרא ושמחה בלילה עליונים
עולין להיות הנ"ל הרנה בחי' לה שאין דאעפ"י לכנ"י
מפני כו' בק"ש השמחה בהם שאין וכ"ש בפסוד"ז בשיר
רק שהיא אע"פ ציון בת ושמחי רני מ"מ כנ"ל בת שנק'
דרנה במדרגה יותר שתעלה הנותנת היא אדרבה ציון בת
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כו' מ"ן בהעלאות עצמותה מצד לה שהיה מכמו ושמחה
בחי' שהן המצויינת ציון בת שנק' לפי הוא והטעם
והמשכות הארות מבחי' בה שיש דתו"מ וסימנים הציונים
מעשיות מצות ע"י העליונים דתו"מ העליונים אורות
ומדריגה במעלה ממילא ושמחה רנה לכלל יבאו זה מחמת
דוקא בסופן תחלתן דנעוץ הכלל שידוע לפי יותר עליונה
ירא האלקים כו' דבר סוף וכמ"ש כו' עבמ"ת מעשה וסוף
מאה"ר יותר דלעיל' האדם כל דוקא זה כי שמור ומצותיו
בה נעוץ דבר סוף היא אלקית שהירא' דמפני בתענוגים
שבכלות ותענוג ורצון החכמה מן שלמעלה הכל תחלת
וכמ"ש לבד חצוני עול רק היראה שאין אע"פ כו' הנפש
עול הקים כו' נאום האחרונים דוד דברי ואלה עמ"ש במ"א
רני וממילא מנה מאתים בכלל שיש עד תו"מ של עולה
ושמחי רני שאמר וזהו כו' במס"נ בתענוגים באה"ר ושמחי
מ"ן להעלאת כח בך שאין עצמך מצד כלל בך שאין אע"פ
ושמחה הרנה לך יהיה ממילא ושמחי רני רק כלל
וד"ל עליונים דמלאכים ושמחה מרנה הרבה שלמעלה
הג' מדריגה בענין הנ"ל הקדמה עפ"י הוא הטעם ועיקר
בחי' והוא כו' ולילה יום וחשך אור מבחי' שלמעלה
דקמיה ב"ה א"ס מהו"ע מבחי' שבאה העצמי' ההארה
מגיע אדל"ת שאין אדל"ע בחי' שזהו כו' כאורה כחשכה
שנבדל ממש סוף אין אור עצמות בחי' זהו כי כלל לשם
דאבי"ע ההשתלשלות לכל מקור בחי' גם מהיות בערך
גם וא"כ כנ"ל ממש שם שוין וגלוי העלם ואור חשך וע"כ

שאין בת ונק' כנ"ל כלל מ"ן בהעלאת כח בכנ"י אין כאשר
בחי' מצד מ"מ כלל והתכללות בעלי' הרינה בחי' בה

הזאת העצמי' מכלהארה לעילא לעילא שהיא
בבחי' בהיותם גם בכנ"י לשכון יוכל הרי ההשתלשלות
רינה התפעלות שום בלי לגמרי האלקי אור והעדר החשך
יאיר כיום ולילה כאורה כחשיכה דקמיה משום כו' ושמחה
בחי' בהם יש כאשר רק כו' לילה שנק' בגלות בהיותם וגם
ציון בת עכ"פ נק' שאז לבד עמ"ש בקבלת אלקי' היראה
דמצו' עליונים האורות כל בה שנמשך בתו"מ המצויינת
ושמחי רני וזהו וד"ל כנ"ל דוקא דנתב"ס משום עליונות
באדל"ע תחלה מזריע דאיש משום בת שנק' אע"פ ציון בת
המצויינת ציון בת כשתקרא אבל כנ"ל לבד עצמו שמצד
העליון האדם כל שזה עמ"ש קבלת ע"י בפו"מ בתו"מ
לך שאין אע"פ ושמחה הרינה בך יהי' ממילא אז כנ"ל
בת נק' זה שמפני המצות מעשה מצד רק וזהו כלל אדל"ת
זו בשמחה הכונה ואין הנ"ל ש"מ שמחה ענין (והוא ציון
רק שבמצוה וטעם וסוד כוונה מחמת אהבה בהתפעלות
בכנ"י טבעיות כמו שזהו לבד בפ"מ המצוה קיום מצד
גם המצות מן מצוה איזה מקיימים כאשר מאד ששמחים
בהתפעלות ורינה שמחה נכלל שבזה כו' וע"ה וטף נשים
ומהותי בעצמי ושכנתי בא הנני כי וזהו הנ"ל) מטעם אה"ר
בתוכך ושכנתי ומאליו ממילא בא הנני פי' ממש בתוכך
מטעם ממילא ושמחי רני וע"כ מעשיות המצות ידי על

וד"ל: הנ"ל
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¯‰ÂÊ·פר"ח ימרט כי ואיש ע"פ א דמ"ז תזריע פ'
קרא האי הסכלות, מן לחכ' יתרון שיש אני וראיתי
עלמא בני שאר וכי אני וראיתי אמאי בי' לאסתכלא אית
ולא חכ' ידעי דלא מאן אפי' דא, חמאין ולא ידעין לא
אני. וראיתי ואמר גרמי' שבח והוא כו' ידעי' בי' אשגח
ואני ראשון אני וגואלו ישראל מלך ה' אמר כה כתי' הנה
אני. ב"פ כתי' ובכאן מל' הוא אני דפי' וידוע כו' אחרון
החכ' ומוצא מקור הוא אי"ן שבחי' תמצא מאין החכ' הנה
מל' בחי' שהוא אי"ן בבחי' מלובש אנ"י שבחי' אני ואי"ן
ומוצא מקור שהוא דאצי' אי"ן בבחי' שמלובש דא"ק
התגלות כי בבינה דא"ק מל' מלובש ובד"כ דאצי', החכ'
היא אחרון אני ובחי' ראשון, אני בחי' וזהו בבינה עתיק
כח"ב שהוא דבריאה אי"ן בבחי' ג"כ שמלובש דאצי' מל'
אני הארץ ואת השמי' את כתי' והנה דבריאה, ק"ק היכל
שמי' בבחי' מאיר ראשון אני שבחי' י"ל ולכאו' מלא

בשם שמי' נק' בד"כ כי ארץ בבחי' מאיר אחרון אני ובחי'
את שפי' כן אינו באמת אבל בי"ע, בשם וארץ אצי'
בשוה ובארץ בשמי' שמאיר מלא אני הארץ ואת השמי'
בהשואה שמאיר סוכ"ע בחי' ע"ד ראשון אני מבחי' ממש
ישראל מלך ה' אמר כה וזהו למעלה, כמו למטה ממש
ישראל מלך כי אחרון, ואני ראשון אני צבאות ה' וגואלו
בהשתלשלות בתחתוני' ומתלבש השוכן ית' מל' בחי' הוא
שיגאל פי' מלך של וגואלו א"ס, מאור המדריגות וירידת
את בבחי' ולהיות בק"נ מהתלבשות ית' מל' מדת ויפדה
להיות בשוה וארץ שמי' בבחי' מלא אני הארץ ואת השמי'
אחרון ואני ראשון אני ואז למעלה כמו למטה הגילוי
פ"ג, בתורי' לחייך נאוו ד"ה שה"ש בלק"ת וע' בשוה

ולכןוה אחרון אני בחי' דאצי' מל' מבחי' הי' שלמה נה
הבירור דעיקר כידוע דוקא דאצי' מל' בחי' אני וראיתי
בחי' אני וראיתי הפסוק פי' וזהו דוקא דאצי' במל' הוא
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הסכליות מן התורה חכ' היינו לחכ' יתרון שיש דאצי' מל'
חוץ הנמצאי' החכ' שאר בחי' שהוא אנושי שכל היינו

התורה. מחכ'
‡Ï‡'דחכ דרגין דבשבעה כשלמה חכי' מאן תנא הכי

שביעאה לעילא יומין שית דלעילא כגונא אתקריא
דרגין שית עליהו שביעא' לתתא יומין שית עלייהו עילאה
לקבליהון וכדין לעילא דיומין כתרין שבעה כו' לכורסיא
היינו לעילא יומין שית פי' ע"ש. כו' לשלמה שמהן שבעה
יומין שית בינה, בחי' עלייהו עילאה שביעאה דאצי' ו"ק
היכל פי' עלייהו שביעאה דבריאה היכלות ו' היינו לתתא
עצמו וכסא דבריאה, ו"ק לכורסי' דרגין שית דבריאה, ק"ק
כתרין ז' דבריאה, בכחב"ד שמתלבש המל' אור הוא

שלמה כי פי' לשלמה שמות ז' וכנגדן ובינה ו"ק פי' לעילא
מידות ו' בחי' היינו שמות ז' לו הי' כנ"ל דאצי' מל' הוא
כי בינה בחי' נגד היא שקהלת פי' בינה כנגד שביעאה
ולכן שבת בחי' שהוא בינה בחי' והיינו קהלה מל' קהלת
ואיתא השביעי ביום ג"פ בויכולו בשבת אומרי'
דרך פי' יסוד שני כנ"ל בינה בחי' הראשון בכהאריז"ל
כשמוני' פי' מל' שלישי שביעי היא יסוד למטה השפעה
הבל ז"פ שלמה שאמר וזהו שביעי, הוא המל' אז מחסד
במ"א כמ"ש בינה) (בחי' ס"ג דשם מילוי הוא הבל פי'
כמנין שנה ל"ז שרה של שנותיה עיקר שרה חיי ויהיו ע"פ
ושרה ס"ג דשם מילוי שהבל מפני והוא הבל וכמנין ויהיו

מבינה. הוא המל' קיום ועיקר מל' בחי' היא
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡התשלום צ"ל הי' מדה"ד מצד אבל חסד, רב מצד זהו
כו' לי' איכפת מאי וכי המדרש מ"ש וזהו זמני, שכר
אין ששם כאורה כחשיכה קמי' א"ס עצמות מצד כי

צ אם וכמ"ש האור כן מקום תופס אלאהחושך כו' מה דקת
ע"ס על קאי צרופה כי אמרתך, צרופה צרופה, ה' אמרת
לומר שייך ושם ודקדוקים דין קצת יש ולמטה מחכמה כי
לכל מגן נמשך חסד רב מצד אך תומ"צ, מקום שתופס
חיצוניות שמלביש מגן כמו סוכ"ע הוא מגן כי החוסים,
וכן מגן, בשם נקרא בשוה ומקיף הסובב א"ס כן הגוף

הוא. למגן ג"כ הגיע חסד רב ע"י אאע"ה
Í‡,נייחא איזה שעביד למי כ"א מתנה נותנים אין הלא

דהנה הענין אלא לזה, האתעדל"ת מהו צ"ל וא"כ
מעלים הנסיון הנה כי לדעת אתכם ה"א מנסה כי כתיב
כמו נסיון בשם נק' הי' לא בגילוי הי' אם כי ומסתיר,
שינצל יודע הי' אם האש לכבשן שהפילו אבינו אברהם
ההסכם הי' שאצלו מפני אלא נסיון בשם נקרא הי' לא
בעבודה וכן וניצל, נס הקב"ה עשה ואח"כ לישרף, באמת

חי כמ"ש באהוי"ר תמיד שעמדה משרשה הנשמה שירדה
המעלים ונה"ב בגוף להתלבש לפניו, עמדתי אשר ה'
לעמוד יוכל אם לנסות בכדי הירידה זאת לגמרי, ומסתיר
ישראל ופושעי צלחה רשעים דרך כי הוא והנסיון בנסיון,
בתו' שעובד מי וכל העיקר, שזהו סוברים והם להם מצליח
גדול, בקושי ובא חייו כדי להשיג קשה ימיו כל ועבודה
דתהו ניצוצות מברר עי"ז תומ"צ ומקיים בנסיון עומד ואם
כן הפרי את מקפת שקליפה כמו כי בשבה"כ, שנפלו
מלובשים ומצות קדושה, ניצוצי יש הקליפות בעמקי
וישראל הניצוץ, מלובש שבו גשמי מצמר ציצית בגשמיות
דרך עוברת וההשפעה ההוא השר ממשלת תחת בגלות
מצות ממנה עושין וכאשר להצמר, גם ומשפיע ההוא השר
נמשך ועי"ז הקדושה, ניצוצי מברר בנסיון אותה ומקיים
בעשר שנתנסה ע"י אברהם וכן החוסים, לכל הוא מגן
המדרש שפי' מה וזהו לכל, הוא מגן בו נאמר נסיונות
אבינו אברהם על אמרתך צרופה כו' צרופה ה' אמרת דקאי

הוא. למגן ג"כ זכה עי"ז בנסיונות שעמד ע"י כי
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåçåëä ìò íéøáàä úòôùä
åäæåהוא באברים, מתלבשים äîשהכוחות äáéñä

úåçëäá íéìòåô íéøáàäùהכוחות כלומר כמוהם, שיהיו

לא האברים ולכן מגשם ומופשטים רוחניים הם כשלעצמם

ידי על רק בעצמותם, שהם כפי עליהם לפעול יכולים

הרי באברים úåäîהתלבשותם éôë äîùâäá íéàáù
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

,íéøáàä.עליהם פועלים והאברים

äàøé äéàøä çëáå úåéîùâ äìëùä ìéëùé ìëùäù åîëå
ìëùä éøäã ,íîöò ãöî úåçëäî äæ ïéàù 'åë éîùâ øáã
ïéàå íééðçåø íéðéðòá ìéëùäì ÷ø àåä åîöò ãöî äîùðáù

úåéîùâ äìëùäì ììë úåëééù åìשבנשמה השכל -

ולא בלבד אלוקיים עניינים רק לתפוס מסוגל כשלעצמו

וגשמיים חומריים àåäדברים éøä çåîä øîåçá ùáìúîùëå
.'åë úåéîùâ äìëùä ìéëùîבמוח מתלבש שהוא בגלל

מחומר שיושפע עליו פועל זה איתו ומתאחד פנימי באופן

ותשכיל הכלי כפי תפעל וההארה המוח, של הגשמי

גשמית. השכלה

נ"ע: הרבי מעיר ø÷éòאבל ïë íâ çåîá åúåùáìúäáã íâä
åúåùáìúäå åúãéøéá äðååëä ø÷éòå äîùðã ìëùä ìù åðéðò

úå÷ìà éðéðòá ìéëùäì àåäהקב"ה למה האמיתית הסיבה -

בשביל לא זה המוח לתוך אלוקי שכל עם נשמה הוריד

זוהי באלוקות, להשכיל בשביל אלא הגשמיים הדברים

בזה. האמיתית והכוונה התכלית

ùé éîùâ ïéðò ìëáå úåéîùâ äìëùä ìëá úîàáù úåéä íò)
'åë úé÷ìàä äîùðäî äæáענייני על חושב כשהשכל רק לא

תחום בכל אלא האלוקית הנשמה בזה מאירה אלוקות

בתוך שהרי האלוקית, הנשמה מכח בזה יש עוסק שהאדם

הכוחות מלובשים הגשמיים והאברים הגשמי הגוף

הנשמה. של הרוחניים

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëåתניא -)27(úåéçä ø÷éòã
ìëá ïë ìòå à÷åã úé÷ìàä äîùðäî àåä ìàøùé úåîùðã

øáã- עושה שאדם פעולה בכל –ùôðä úåçë äæá ùé
,'åë úé÷åìàä

øáã ìëáù éðôî íäá íé÷ñåòù íéðéðòä ãàî òâåð ïëìå
'åë íé÷ìà úåçë äæá ñéðëî äùåòå ìòåô íãàäù øáãåואם

יחד סוחב הוא הרי רצויים בלתי בעניינים עוסק חלילה

אותם לתוך כורחה בעל וכוחותיה האלוקית הנפש את איתו

שליליים íðîàעניינים בעניינים. בעיסוק שגם זאת למרות

הרי אלוקיים, כוחות מלובשים ìëùäגשמיים ìù åø÷éò
úé÷åìàä ùôðã é÷ìàäהאמיתי ותפקידו תכליתו כלומר

('åë úå÷ìà éðéðòá ìéëùäì àåäהאמיתי רצונו הוא .ובזה
äæ íâ êàלעניינים לתכליתו במוח משתמש כאשר -

íéòãåéאלוקיים åðàù äîã íééîùâ íéðéðò éãé ìò àåä
íéðéáî åðà íäîù íééîùâä íéðéðòä éãé ìò àåä úå÷ìàá

úå÷ìàáהפסוק דרך דרך28ועל - אלוקה" אחזה "מבשרי
אלוקיים עניינים להשיג ניתן הגשמי בבשר ההתבוננות
êøòî äðéàå äîùâäá äàá àéä úé÷ìàä äâùää íâ àìéîîå

.'åë óåâá äúåùáìúä íãå÷ äîùðäã äâùääההשגה

בערך שלא היא הגוף בתוך כשהיא הנשמה של האלוקית

כלל שייכת היתה לא שאז לגוף, ירידתה לפני להשכלתה

בעניינים היתה באלוקות והשכלתה גשמיים, לעניינים

ידי על היא השכלתה כאן ואילו כשלעצמם, האלקיים

וכדומה. גשמיים משלים

àåä äæ ìëåמפני¯ úåçëäá íéìòåô íéøáàä øîåçùהמוח

הגשמית והעין הרוחני, השכל כח על משפיע הגשמי

הרוחני הראיה כח על íéàáמשפיעה úåçëäù éôì åðééäå ,
àñéôú úðéçáá åäæù úåãçàúäå úåùáìúä úðéçáá

¯ íéøáàäá íéñôúðùהימצאות של מצב לפעמים יש

עליו פועל לא זה כלומר שם, נתפס לא אך זר במקום

הוא באברים הכוחות של ההתלבשות אופן אך מאומה,

אחד בקירבה מלובשים כלומר בהם, נתפסים שהם באופן

מהם מושפעים וממילא íéàáùלשני, íäá íéìòåô ïë ìòå
.'åë íéøáàä øîåç úåäîë äîùâäáהנשמה של היכולת כל

הרוחניים שהכוחות בגלל רק זה גשמיים עניינים לתפוס

הכוחות על משפיעים והם הגשמיים, באברים התלבשו

הרוחניים.
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בלקוטי27. הנסמן פי על – בתניא. כ"ז לאגרת הכוונה כנראה
.22 הערה שמות פרשת ג' חלק שיחות

כו.28. יט, איוב
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"מחוץ" הוא כי ברוחניות ע"ז עובד הוא ידי", ועוצם ש"כחי חושב אבל תומ"צ, שמקיים מי גם
למ זו דרגות כמה בזה ויש הקב"ה, על ושוכח הפנימי, מזו.לרצונו טה

e‰ÊÂּבטהרה זרה עבֹודה עֹובדי לארץ ׁשּבחּוצה "יׂשראל ¿∆ְְְְֲֳִֵֵֶֶָָָָָָָָָ
הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ּבמדרגת ׁשהּוא ּדהגם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהם",
והעצמי, הּפנימי להרצֹון מחּוץ עֹומד ׁשהּוא אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּומצוֹות

ׁשהּוא ּבכללּות, ּברּוחנּיּות מּמׁש זרה עבֹודה עֹובד ְְֲִִֵֶַָָָָָָהּוא
וׁשלֹום חס ּכי וחֹוׁשב ּכּנ"ל, הוי' על וׁשלֹום חס ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָׁשֹוכח
ּוׁשקרים הּתחּבּולֹות ּכל לעצמֹו ּומּתיר לידֹו, ועצם ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹּכחֹו
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ּומאדֹו לּבֹו ּבכל ונתּון ּומסּור הּברּיֹות, את לרּמֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹּוכזבים
מתעּבה הּוא הרי זה ידי על אׁשר הּגׁשמּיים, הענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאל
ׁשאנּו ּוכמֹו נדמּו, ּכּבהמֹות נמׁשלּו אׁשר ּבמאד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹּומתגּׁשם
הּנה לּצלן רחמנא אׁשר ּכאּלּו אדם ּבני ּדיׁש ּבמּוחׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָרֹואין
קּום מׁשּכימי ּומּתן, מּׂשא העסק רק הּוא מהּותם ְִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
זּולת להם ואין ּבעסקם, טרּודים הּיֹום וכל לׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומאחרים
ולׁשּתֹות לאכל הּוא ענינם וכל ּכלל, וחפץ רצֹון ׁשּום ְְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָֹֹזאת
מציאּות רק הּוא מהּותם וכל ועׁשרם, מּטּובם ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹולׂשּבע
ׁשהם החמרּיים עניניהם ּכל הּוא העצמי ּומציאּותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעצמם,
אׁשר ּכאּלּו יׁשנם והּנה נפׁשם. ּכחֹות ּבכל ּבזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמקּׁשרים
ּדיׁשנם והינּו מהּנ"ל, יֹותר ּגבֹוּה ּבמדרגה הם מהּותם ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבעצם

אב ּכן, ּגם רּוחנּיים ּבענינים ׁשעֹוסקים ּוזמּנים ּבעתעּתים ל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּוׁשפלים ּגרּועים עֹוד הם הרי ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסקים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם
וכבֹוד ּבאהבת ׁשּלהם הּכללית ׁשההנחה זאת ּדלבד ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּביֹותר,
ואל אליהם ראׁשם ׁשּמרּכינים זאת עֹוד הּנה הֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלי
איזה מּמּנּו יקּבלּו ּכי להם נדמה אֹו יּוכלּו אׁשר מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּכל
עצמֹו ּבעניני רק ונתּון מסּור ורּבֹו ראׁשֹו ּכי הנאה, ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֻטֹובת
רק אּלא אינם הרהּוריו וכל ּבמאד, עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹואֹוהב
הּזּולת לֹו נֹוגע ואינֹו ּכלל, לזּולתֹו מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּבעניניו

אליין זי חּוץ ּכלֹומר ּוכלל, ּכללחּכלל לֹו נֹוגע אינֹו מּמׁש ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
זי מיט נאר פארנּומען אינגאנצן איז ער ווארּום .טּבאמת, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָ

ורגלים ידים ּדפּׁשּוט ההׁשּתחואה והּוא ּגרּוע, עֹוד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָויׁש
זי פארלירט ער אז ונמׁשלימּמׁש, וכל, מּכל מּמׁש ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

חּיֹות ּבדגמת האנֹוׁשית מּגדר ּגם ׁשּיֹוצא נדמה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכּבהמֹות
רחמנא הּוא ּכן הּיׁשּוב, מן ׁשאינם ּפרא עיר אֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדה
וכל ּבעניניו ּכ ּכל מקּׁשר להיֹותֹו ּכי ּדעּתֹו, ׁשּמאּבד ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻלּצלן
עד ּגדֹולה ּותׁשּוקה חפיצה ּבחׁשיקה ּבזה רק נתּונה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָנפׁשֹו
ּופֹוטר מּמׁש, ּכגלם והּוא האנֹוׁשּיֹות ההגּבלֹות מּכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיֹוצא
נמּכר לּצלן רחמנא ּכי ּתֹורה, ועל מצוה מעל עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹאת
הּגׁשמּיים ּבענינים אׁשר וחפצֹו לתׁשּוקתֹו ּומׁשעּבד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻהּוא
לתֹורה לא מקֹום לֹו נׁשאר מּבלי עד ּומּתן מּׂשא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבעניני
ּכל זה ּכי להיֹות וגׁשמי חמרי ּכּלֹו אם ּכי לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֻולא
מחֹו לּצלן רחמנא נתטמטם אׁשר מּובן ּובמילא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹמהּותֹו,
ּבענין התּבֹוננּות איזה ּובפרט חכמה, ּדברי מּלקּבל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָולּבֹו
ׁשּלֹו, והּגּסּות העביּות מּפני זה מּכל הּוא רחֹוק ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹאלקי,
וכל והּגּסֹות, הרעֹות ּבמּדֹותיו ּובליעל רע איׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ה הּיֹום ּכל והּואמחׁשבֹותיו עצמֹו, ּובאהבת ּבעניניו רק ּוא ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָ
ּפחיתּותֹו, ּכלל מרּגיׁש ואינֹו עצמֹו, ּבעיני וחביב יקר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָעֹוד
ּבעמקי לּצלן רחמנא נמצא ּכי לראֹות ּדעּתֹו על עֹולה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואינֹו
אינֹו והּוא לּבם", ּברׁשּות הם "רׁשעים ּוכמאמר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָהרע,
ּדחי אל מּדחי וׁשלֹום חס הֹול ּכי אי ּכלל ּבזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמרּגיׁש
ׁשהּוא ּתֹורה ּבעניני הן לּצלן, רחמנא לירידה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּומירידה

ׁשּבּלב עבֹודה מעניני ׁשּכן ּומּכל מּמׁש, ּובער ריק ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
התּגּדלה ּכ וכל ּוכלל, ּכלל ּבזה ידיעה ׁשּום לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאין
לּצלן רחמנא ירד ּכ וכל האמת על הּׁשקר מּדת ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו
ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ּכי עם ּכזֹו, ונֹוראה עצּומה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבירידה
ּכּנ"ל, החמרּיים הענינים לכל קֹומתֹו וכֹופף ראׁשֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹמרּכין
ּבקֹומה והֹול עצמֹו ּבעיני מתּגאה עֹוד הּוא מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּכל
מה ּדבר למציאּות עצמֹו את ּומחּׁשב ויׁשּות, ּבגּסּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָזקּופה
ּכלל, מקֹום ׁשּום לזה אין הרי ּדלכאֹורה ׂשכל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּובעל
ּדּבּוריו מעׂשיו ויבּקר הּנפׁש חׁשּבֹון יעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּדכאׁשר
ּכל ּכי ׁשנתֹו, עת עד קּומֹו מאז העבר מּיֹום ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומחׁשבֹותיו
ּדבר ּגם ּותפּלה ּבתֹורה עסק לא אׁשר זאת מּלבד הּנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּיֹום

ּדנפׁשיּה אּדעּתא זה ׁשאין מּבעי ולא אבליאמּועט, ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּתפּלה על ּוזמן מקֹום קביעּות לֹו ׁשּיהיה הּפחֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלכל
הּכל ּדהלא ערבית, אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹולּמּוד
חס הּוא אׁשר הּדבר אפׁשר והאם ּתֹורה, ּבתלמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָחּיבין
ּבכל יתּבֹונן ּכ ואחר הּכלל, מן עצמֹו את מֹוציא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוׁשלֹום
הּוא רק אׁשר ותחּבּולה מרמה ּבׁשקר הּיֹום ּכל עליו ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעבר
הכׁשיר אֹונאה ׁשל הצטּדקּות ּוברּבּוי עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּבאהבתֹו
מאמין הּוא הלא ויתּבֹונן האּלּו, הּתֹועבֹות ּדברי ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאת
ּכי טּפׁש ּגם לב על יעלה והאם ּומפרנס, הּזן הּוא ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבה'
אּלא זה ואין ּברכתֹו, לתת ה' ּבחר ּכאּלּו וענינים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבדרכים
עצמֹו את הׁשחית ועביּותֹו ּגּסּותֹו ּברב לּצלן רחמנא ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּכי

לבר ראּוי ּבלּתי מאּוס ּכלי וׁשלֹום חס כּו',ונעׂשה ה' ּכת ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ּבזּוי ויהיה נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה ּכי היה ראּוי זה על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר
זאת מּלבד – והּוא הּׁשפלּות, ּובתכלית עצמֹו ּבעיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹונבזה
והֹול מתּגאה יֹותר עֹוד הּנה זה, ּבכל מתּבֹונן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשאינֹו
חציפּותֹו מראה הּוא ּבזה אׁשר ּוביׁשּות, זקּופה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָּבקֹומה

ׁשמּיא קּמיּה ּדכׁשםיבועּזּותֹו זרה", עבֹודה "עֹובדי וזהּו , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשמׁש את ׁשּמחּׁשבים הּוא זרה עבֹודה עֹובדי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּגֹוים
ההׁשּפעה ּדכל ׁשּיֹודעים ּדהגם מה, ּדבר למציאּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּירח
"אלקא יתּבר אֹותֹו וקֹוראים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מאת ְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָהיא
הּׁשמים צבא ּדר עֹוברת ההׁשּפעה ּכי ולהיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדאלקּיא",
ׁשּבאמת הגם הּוא, ּגם כן ּכמֹו הּנה אֹותם, מכּבדים ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלכן
הּוא הרי מקֹום ּומּכל ּפׁשּוטה, ּבאמּונה ּבהוי' מאמין ְֱֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָהּוא
ּׁשּמחּׁשב מה זרה עבֹודה עֹובד לּצלן ורחמנא וׁשלֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָחס
וכֹופף ראׁשֹו ּומרּכין ּדבר למציאּות הּגׁשמּיים הּדברים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאת
מׁשּתחוה ּכי יֹותר ועֹוד החמרּיים, הענינים ּכל אל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָקֹומתֹו
לֹו ואין ּבׁשוה, הּוא והרגל ׁשהראׁש ורגלים, ידים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבפּׁשּוט
הּנפילה ראׁשית והּוא ּותפּלה, לתֹורה קבּוע ּומקֹום ְְְְְִִִֵַַַָָָָָזמן
ׁשּמתעּבה ּדחי אל מּדחי הֹול ּכ ואחר לּצלן, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרחמנא
הּתאוֹות אחר ׁשּנמׁש עד יֹותר עֹוד וׁשלֹום חס ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּומתגּׁשם

נפרד". יבּקׁש ּד"לתאוה העֹולם, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָותענּוגי
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ּומאדֹו לּבֹו ּבכל ונתּון ּומסּור הּברּיֹות, את לרּמֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹּוכזבים
מתעּבה הּוא הרי זה ידי על אׁשר הּגׁשמּיים, הענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאל
ׁשאנּו ּוכמֹו נדמּו, ּכּבהמֹות נמׁשלּו אׁשר ּבמאד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹּומתגּׁשם
הּנה לּצלן רחמנא אׁשר ּכאּלּו אדם ּבני ּדיׁש ּבמּוחׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָרֹואין
קּום מׁשּכימי ּומּתן, מּׂשא העסק רק הּוא מהּותם ְִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
זּולת להם ואין ּבעסקם, טרּודים הּיֹום וכל לׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומאחרים
ולׁשּתֹות לאכל הּוא ענינם וכל ּכלל, וחפץ רצֹון ׁשּום ְְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָֹֹזאת
מציאּות רק הּוא מהּותם וכל ועׁשרם, מּטּובם ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹולׂשּבע
ׁשהם החמרּיים עניניהם ּכל הּוא העצמי ּומציאּותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעצמם,
אׁשר ּכאּלּו יׁשנם והּנה נפׁשם. ּכחֹות ּבכל ּבזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמקּׁשרים
ּדיׁשנם והינּו מהּנ"ל, יֹותר ּגבֹוּה ּבמדרגה הם מהּותם ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבעצם

אב ּכן, ּגם רּוחנּיים ּבענינים ׁשעֹוסקים ּוזמּנים ּבעתעּתים ל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּוׁשפלים ּגרּועים עֹוד הם הרי ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסקים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם
וכבֹוד ּבאהבת ׁשּלהם הּכללית ׁשההנחה זאת ּדלבד ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּביֹותר,
ואל אליהם ראׁשם ׁשּמרּכינים זאת עֹוד הּנה הֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלי
איזה מּמּנּו יקּבלּו ּכי להם נדמה אֹו יּוכלּו אׁשר מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּכל
עצמֹו ּבעניני רק ונתּון מסּור ורּבֹו ראׁשֹו ּכי הנאה, ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֻטֹובת
רק אּלא אינם הרהּוריו וכל ּבמאד, עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹואֹוהב
הּזּולת לֹו נֹוגע ואינֹו ּכלל, לזּולתֹו מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּבעניניו

אליין זי חּוץ ּכלֹומר ּוכלל, ּכללחּכלל לֹו נֹוגע אינֹו מּמׁש ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
זי מיט נאר פארנּומען אינגאנצן איז ער ווארּום .טּבאמת, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָ

ורגלים ידים ּדפּׁשּוט ההׁשּתחואה והּוא ּגרּוע, עֹוד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָויׁש
זי פארלירט ער אז ונמׁשלימּמׁש, וכל, מּכל מּמׁש ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

חּיֹות ּבדגמת האנֹוׁשית מּגדר ּגם ׁשּיֹוצא נדמה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכּבהמֹות
רחמנא הּוא ּכן הּיׁשּוב, מן ׁשאינם ּפרא עיר אֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדה
וכל ּבעניניו ּכ ּכל מקּׁשר להיֹותֹו ּכי ּדעּתֹו, ׁשּמאּבד ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻלּצלן
עד ּגדֹולה ּותׁשּוקה חפיצה ּבחׁשיקה ּבזה רק נתּונה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָנפׁשֹו
ּופֹוטר מּמׁש, ּכגלם והּוא האנֹוׁשּיֹות ההגּבלֹות מּכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיֹוצא
נמּכר לּצלן רחמנא ּכי ּתֹורה, ועל מצוה מעל עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹאת
הּגׁשמּיים ּבענינים אׁשר וחפצֹו לתׁשּוקתֹו ּומׁשעּבד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻהּוא
לתֹורה לא מקֹום לֹו נׁשאר מּבלי עד ּומּתן מּׂשא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבעניני
ּכל זה ּכי להיֹות וגׁשמי חמרי ּכּלֹו אם ּכי לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֻולא
מחֹו לּצלן רחמנא נתטמטם אׁשר מּובן ּובמילא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹמהּותֹו,
ּבענין התּבֹוננּות איזה ּובפרט חכמה, ּדברי מּלקּבל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָולּבֹו
ׁשּלֹו, והּגּסּות העביּות מּפני זה מּכל הּוא רחֹוק ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹאלקי,
וכל והּגּסֹות, הרעֹות ּבמּדֹותיו ּובליעל רע איׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ה הּיֹום ּכל והּואמחׁשבֹותיו עצמֹו, ּובאהבת ּבעניניו רק ּוא ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָ
ּפחיתּותֹו, ּכלל מרּגיׁש ואינֹו עצמֹו, ּבעיני וחביב יקר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָעֹוד
ּבעמקי לּצלן רחמנא נמצא ּכי לראֹות ּדעּתֹו על עֹולה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואינֹו
אינֹו והּוא לּבם", ּברׁשּות הם "רׁשעים ּוכמאמר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָהרע,
ּדחי אל מּדחי וׁשלֹום חס הֹול ּכי אי ּכלל ּבזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמרּגיׁש
ׁשהּוא ּתֹורה ּבעניני הן לּצלן, רחמנא לירידה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּומירידה

ׁשּבּלב עבֹודה מעניני ׁשּכן ּומּכל מּמׁש, ּובער ריק ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
התּגּדלה ּכ וכל ּוכלל, ּכלל ּבזה ידיעה ׁשּום לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאין
לּצלן רחמנא ירד ּכ וכל האמת על הּׁשקר מּדת ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו
ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ּכי עם ּכזֹו, ונֹוראה עצּומה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבירידה
ּכּנ"ל, החמרּיים הענינים לכל קֹומתֹו וכֹופף ראׁשֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹמרּכין
ּבקֹומה והֹול עצמֹו ּבעיני מתּגאה עֹוד הּוא מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּכל
מה ּדבר למציאּות עצמֹו את ּומחּׁשב ויׁשּות, ּבגּסּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָזקּופה
ּכלל, מקֹום ׁשּום לזה אין הרי ּדלכאֹורה ׂשכל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּובעל
ּדּבּוריו מעׂשיו ויבּקר הּנפׁש חׁשּבֹון יעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּדכאׁשר
ּכל ּכי ׁשנתֹו, עת עד קּומֹו מאז העבר מּיֹום ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומחׁשבֹותיו
ּדבר ּגם ּותפּלה ּבתֹורה עסק לא אׁשר זאת מּלבד הּנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּיֹום

ּדנפׁשיּה אּדעּתא זה ׁשאין מּבעי ולא אבליאמּועט, ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּתפּלה על ּוזמן מקֹום קביעּות לֹו ׁשּיהיה הּפחֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלכל
הּכל ּדהלא ערבית, אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹולּמּוד
חס הּוא אׁשר הּדבר אפׁשר והאם ּתֹורה, ּבתלמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָחּיבין
ּבכל יתּבֹונן ּכ ואחר הּכלל, מן עצמֹו את מֹוציא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוׁשלֹום
הּוא רק אׁשר ותחּבּולה מרמה ּבׁשקר הּיֹום ּכל עליו ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעבר
הכׁשיר אֹונאה ׁשל הצטּדקּות ּוברּבּוי עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּבאהבתֹו
מאמין הּוא הלא ויתּבֹונן האּלּו, הּתֹועבֹות ּדברי ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאת
ּכי טּפׁש ּגם לב על יעלה והאם ּומפרנס, הּזן הּוא ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבה'
אּלא זה ואין ּברכתֹו, לתת ה' ּבחר ּכאּלּו וענינים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבדרכים
עצמֹו את הׁשחית ועביּותֹו ּגּסּותֹו ּברב לּצלן רחמנא ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּכי

לבר ראּוי ּבלּתי מאּוס ּכלי וׁשלֹום חס כּו',ונעׂשה ה' ּכת ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ּבזּוי ויהיה נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה ּכי היה ראּוי זה על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר
זאת מּלבד – והּוא הּׁשפלּות, ּובתכלית עצמֹו ּבעיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹונבזה
והֹול מתּגאה יֹותר עֹוד הּנה זה, ּבכל מתּבֹונן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשאינֹו
חציפּותֹו מראה הּוא ּבזה אׁשר ּוביׁשּות, זקּופה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָּבקֹומה

ׁשמּיא קּמיּה ּדכׁשםיבועּזּותֹו זרה", עבֹודה "עֹובדי וזהּו , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשמׁש את ׁשּמחּׁשבים הּוא זרה עבֹודה עֹובדי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּגֹוים
ההׁשּפעה ּדכל ׁשּיֹודעים ּדהגם מה, ּדבר למציאּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּירח
"אלקא יתּבר אֹותֹו וקֹוראים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מאת ְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָהיא
הּׁשמים צבא ּדר עֹוברת ההׁשּפעה ּכי ולהיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדאלקּיא",
ׁשּבאמת הגם הּוא, ּגם כן ּכמֹו הּנה אֹותם, מכּבדים ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלכן
הּוא הרי מקֹום ּומּכל ּפׁשּוטה, ּבאמּונה ּבהוי' מאמין ְֱֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָהּוא
ּׁשּמחּׁשב מה זרה עבֹודה עֹובד לּצלן ורחמנא וׁשלֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָחס
וכֹופף ראׁשֹו ּומרּכין ּדבר למציאּות הּגׁשמּיים הּדברים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאת
מׁשּתחוה ּכי יֹותר ועֹוד החמרּיים, הענינים ּכל אל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָקֹומתֹו
לֹו ואין ּבׁשוה, הּוא והרגל ׁשהראׁש ורגלים, ידים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבפּׁשּוט
הּנפילה ראׁשית והּוא ּותפּלה, לתֹורה קבּוע ּומקֹום ְְְְְִִִֵַַַָָָָָזמן
ׁשּמתעּבה ּדחי אל מּדחי הֹול ּכ ואחר לּצלן, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרחמנא
הּתאוֹות אחר ׁשּנמׁש עד יֹותר עֹוד וׁשלֹום חס ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּומתגּׁשם

נפרד". יבּקׁש ּד"לתאוה העֹולם, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָותענּוגי
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עצמו.ח. עצמו.ט.ממנו עם רק לגמרי עסוק שהוא עצמו.י.מפני מאבד (כלומר,יא.שהוא לעצמו זה שאין (לומר) צורך אין

לו). המתאים שמים.יב.לפי כלפי
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שהאמת תתאה", דעלמא כגוונא עילאה "עלמא והנה

ותבנית בדמות הוא הזה העולם היינו תתאה שעלמא היא

רז"ל וכמאמר עילאה, עלמא שהוא הבא, 13העולם

ובזהר דרקיע", מלכותא כעין דארעא איתא14"מלכותא

בקדמיתא, קוב"ה קמי קיימא בארעא דאתעביד מה וכל

דעלמא כגוונא עניניו פרטי בכל תתאה דעלמא היינו

זה בסגנון אומרים חומר בתי יושבי אנחנו ורק עילאה,

מושג שהוא מפני תתאה, דעלמא כגוונא עילאה דעלמא

לנו יש הזה שבעולם מהענינים היינו ומהמשל יותר לנו

דכשם והיינו למעלה, שהם כמו בהענינים מושג קצת

כן כמו הנה וזמן, מקום בהגבלת מוגבל הזה שהעולם

אלקי. רוחני ומקום זמן שם שיש עילאה, בעלמא גם הוא

במקצת מושג איזה גם לנו יש רוחני דמקום בענין והנה

מוצאים רוחני דמקום ענינו קצה אפס כי פנים, כל על

באברי בהתלבשותם שהם כמו הנפש בכוחות גם אנחנו

הוא זה עם אבל רוחני, כוח היותו עם כוח כל דהנה הגוף,

וכמבואר מוחשי, בדבר הבא ממש, דבר ומציאות יש

נקרא הוא מהכוח דהנפעל הכוונה דאין ופועל, כוח בענין

בשם כן גם נקרא הוא הפועל כוח דגם אלא פעולה, בשם

אבן, בזריקת וכמו הפועלו, הכללי הכוח לגבי פעולה

נקרא זה כוח הנה האבן, את נושא שביד התנועה דכוח

של הליכתו בדוגמת שביד התנועה כוח לגבי פעולה בשם

שביד התנועה כוח לגבי פעולה בשם שנקרא האבן

לגבי פעולה בשם שנקרא האבן של הליכתו בדוגמת

של כללו לגבי פרטי כוח בכל הוא וכן הנושאו, הכוח

מוחשי דבר מציאות הוא הכוח הרי כן אם ההוא, הכוח

כוח כל הנה ולכן הפעולה, של וישותו מוחשו כמו בענינו

שאנו וכמו ממש, תפיסא היא אבל ענינו, כפי מקום תופס

עמוק, במושכל שכלו מייגע האדם דכאשר במוחש, רואין

ממש, במוחו נתפס שהשכל הרי ראשו, לכאוב מתחיל

התלבשות להיות יכול הרי מקום ומכל גמורה, בתפיסא

והמחשבה הרצון השכל כוח כמו בזה, זה כוחות כמה

ג' מתלבשים אחד במוח הרי כן אם במוחם, הם שכולם

ואינם לעצמו מקום תופס מהם אחד כל אשר כוחות,

דכולם פה, בעל מסכתות בכמה הבקי או לזה, זה סותרים

מהמסכתות אחת וכל בקופסא כמונח במוחו חקוקים

ואין ואותיותיהן, וסוגיותיהן בהלכותיהן במוחו נמצאות

שהמקום לפי הדבר וטעם כלל. לחברתה סותרת האחת

ששה הגדרת רק הוא דמקום וברוחניות רוחני, הוא

גם הוא גשמי דבמקום ממש, קצוות ששה לא אבל קצוות

דששה ההגדרה רק הוא ברוחני אבל קצוות, ששה הגבלת

זה. את זה סותרים אינם קצוות דששה וההגדרה קצוות,
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ושמו שוורים בקנין לסחור התחיל כי רב, עושר התעשר משה ברוך ר' והאיש שנים, כמה עברו כה

להם. אין ובנים לשנה, משנה ויתעשר למרחקים, נודע

שהי' כמו והדלה, הקטנה בביתם גרים הם עשרם גודל על הבט מבלי הנה ואשתו, משה ברוך ר'

חסדים, וגמילות צדקה עושים ורכושם הונם בכל ורק שלמה, אייזיק ר' אביו חיי בימי קדמותה מקודם
תורה. ונערים ילדים לימוד והעיקר

בהכפרים והסביבה בהעיר להם היו שנה ששים כבני לאה ברכה ואשתו משה ברוך ר' ובהיות

חשבונם. על ונערים ילדים עם מלמדים משלשים יותר והישובים

חבירו בן את המלמד כל כי הדבר אמת משה, ברוך ר' אישה אל לאה ברכה האשה אמרה פעם

ובת בן יש כאשר אבל אותנו? יזכיר מי ימינו אריכת לאחר אבל חיים, שהננו זמן כל ילדו, כאלו תורה

בארץ. שארית יש

פע זהו – משה ברוך ר' עדכעס הי' טובות מדות בעל כי משה, ברוך ר' שכעס חייו בימי הראשון ם

כי כתוב, הקדושה בהגמרא הלא אומרת? את מה לאה, ברכה ויאמר: לאה, ברכה אשתו על – להפליא

הקדושה, הגמרא בדברי שלמה באמונה להאמין צריכים הנה ילדו, כאלו תורה חבירו בן את המלמד כל

תורה. חבירו בן את להמלמד גם ישנם האלו הזכותים כל הנה מהבנים להורים שיש הזכותים כל אשר
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ברוך ר' של החדרים תלמידי הם והישובים הכפרים הסביבה, ויושבי העיר יושבי היהודים, רוב

הנהו דמתא הרב וגם ההם, בהחדרים למדו – המספר אומר – ואחיי אני לאה. ברכה ואשתו משה
ההם. החדרים מתלמידי

הונם ימים. ושבעי זקנים נפטרו לאה ברכה ואשתו משה ברוך ר' אשר שנה עשרה כחמש וזה
אחד חלק לקרוביהם, אחד חלק חלקים. לארבעה לחלקם תורה בני וארבעה הרב יד על מסרו ורכושם

חסדים. לגמילות אחד וחלק ונערים ילדים עם ללמוד מלמדים להחזקת אחד חלק עניים, לפרנסת

משה, ברוך בשם בניהם שם קראו לאה, ברכה ואשתו משה ברוך ר' בחדרי למדו אשר אלו כל
בניהם לקרוא ובנותיהם לבניהם מצווים בשנים באו כבר אשר ואלו לאה. ברכה בשם ובנותיהם

משמותם. אחד שם בשיתוף או לאה, וברכה משה ברוך בשם ובנותיהם

התיבה, לפני עובר דמתא הרב לאה, ברכה ואשתו משה ברוך ר' של פטירתם ביום ושנה שנה בכל

הבנים כחובת קברם על הולכים לאה, ברכה ואשתו משה ברוך ר' של החדרים תלמידי כולנו ואנחנו

הוריהם. אל והבנות

אמר להאכסניא, ואשתו שלמה משה ור' ותלמידיו הקדוש הבעש"ט בבוא ערבית, תפלת אחרי

הכתוב שאמר זה ואשתו: שלמה משה לר' הקדוש ביתו19הבעש"ט שהיא תורה זו – בביתי להם ונתתי

טוב ושם יד – ית' שמו קדושת על בצורה חומה שהם ישראל בני אלו – ובחומותי – הקב"ה של
יכרת. לא אשר לו אתן עולם שם ומבנות, מבנים

ילדים עם ללמוד מלמדים וישכרו וחסד, הצדקה במעשה ויוסיפו ואשתו, שלמה משה ר' וישמחו
את קוראים מהתלמידים ורבים טוב. בשם ויפטרו ובכבוד, בעושר רבים ימים ויאריכו ה', תורת ונערים

רבקה. ואשתו שלמה משה לר' נצח למזכרת רבקה, בנותיהם ושם שלמה משה בניהם שם
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תרצ"ה אייר ט"ז ב"ה

וורשא

וברכה. שלום

בדבר בהגימנאזיום הטובה פעולתו בדבר שמחתי . . .

היראים הסטודנטים הסתדרות אודות ועל ש"ק, שמירת

דברתי הזמנים באחד ברכתי. להם נא יגיד בטוב, שמתנהלת

הצעתי, נתקבלה כבר אפשר לימוד, שיעור קביעות אודות על
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ביתו וחיי במנוחה פרנסתו ותהי' בגו"ר, להצלחה, תעודותיו
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ברוך ר' של החדרים תלמידי הם והישובים הכפרים הסביבה, ויושבי העיר יושבי היהודים, רוב
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אמר להאכסניא, ואשתו שלמה משה ור' ותלמידיו הקדוש הבעש"ט בבוא ערבית, תפלת אחרי

הכתוב שאמר זה ואשתו: שלמה משה לר' הקדוש ביתו19הבעש"ט שהיא תורה זו – בביתי להם ונתתי

טוב ושם יד – ית' שמו קדושת על בצורה חומה שהם ישראל בני אלו – ובחומותי – הקב"ה של
יכרת. לא אשר לו אתן עולם שם ומבנות, מבנים

ילדים עם ללמוד מלמדים וישכרו וחסד, הצדקה במעשה ויוסיפו ואשתו, שלמה משה ר' וישמחו
את קוראים מהתלמידים ורבים טוב. בשם ויפטרו ובכבוד, בעושר רבים ימים ויאריכו ה', תורת ונערים

רבקה. ואשתו שלמה משה לר' נצח למזכרת רבקה, בנותיהם ושם שלמה משה בניהם שם
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ד) כח,

חגּורה ּכׁשהיא סּוס על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמסּפר,

ּכׁשּכתב א ּכזה, מראה ׁשראה ּכ על הצטער ּבתחּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבסינר.

האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו סּיע זה ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

" רׁש"י ׁשרמז ׁשּזהּו לֹומר ּדברÈaÏÂויׁש להֹוציא הּכח לי": אֹומר ְִֵֶֶֶַַַָ¿ƒƒְִִֵַַָָֹ

הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ׁשלילי מּמארע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחּיּובי

ּבּלב. מׁשּכנּה ׁשּמקֹום ְְֱִִֵֶַָָָֹהאלקית,
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:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìàìïLç-ìà zúðå ¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«§¨«©º̈¤´¤
áì-ìr eéäå íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ©¥´
ètLî-úà ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧

:ãéîz ýåýé éðôì Baì-ìr ìûøNé-éðañ §¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«

iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»

'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

אין . . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

לעֹולם . . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבלּבנּו

א)ועד" נו, ׁשל(פסחים האֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

'ׁשמע ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכתף

לנגד הן ׂשמאל ּכתף ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל';

הּכֹולל). (עם ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשׁשת

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrîâìúéNrå ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨
-ìr éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

L:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìeãìáäæ ïîrt −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ
:áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«

äìì ïøäà-ìr äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì LãwäñåìúéNrå ©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨

Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ õév¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤
:ýåýéìæì-ìr äéäå úìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©

:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönäçì-ìr äéäå ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©
øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìrèìzöaLå ©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL úðúkä©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

:í÷ø äNrîîúéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì̈¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáîãá-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈
íéðúnî äåør øNa úBqëì:eéäé íéëøé-ãrå §©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

âîãrBî ìäà-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïårñ ¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓL�Â(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּובסערה, ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם

ליהּודי ׁשרֹומזים הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכבֹורח

אדם ּכן ּׁשאין מה קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

"לא ּדּקה", ּדממה ּב"קֹול היא עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ה'". ְַַּברעׁש

éòéáøèëàLc÷ì íäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúàŸ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîzáïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå §¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
äNrz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬

:íúàâíúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà zúðå Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa:íìéàäãïøäà-úàå ©®̈§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ

zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬
:íéna íúàä-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤

ãôàä-úàå ãôàä ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ
:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàååzîNå §¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬

-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìr úôðönä©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©
:úôðönäæöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå-ìr z÷ ©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©

:Búà zçLîe BLàøçízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈
:úðzkèzLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³

íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì̈¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®
:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeééðôì øtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:øtäàéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîáéúðø÷-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ

ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−
:çaænäâé-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå ©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤

úéìkä ézL úàå ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
:äçaænä zøè÷äå ïäéìr øLà áìçä-úàå§¤©¥−¤£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨

ãéóøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làaåèìéàä-úàå ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦

-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä̈«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä LàøæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½

:áéáñ çaænä-ìr z÷øæåæéðz ìéàä-úàåçz §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©
åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì¦§¨®̈§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈

:BLàø-ìråçéäçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå §©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìòŸ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆



קנג iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»

'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

אין . . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

לעֹולם . . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבלּבנּו

א)ועד" נו, ׁשל(פסחים האֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

'ׁשמע ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכתף

לנגד הן ׂשמאל ּכתף ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל';

הּכֹולל). (עם ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשׁשת

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrîâìúéNrå ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨
-ìr éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

L:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìeãìáäæ ïîrt −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ
:áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«

äìì ïøäà-ìr äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì LãwäñåìúéNrå ©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨

Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ õév¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤
:ýåýéìæì-ìr äéäå úìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©

:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönäçì-ìr äéäå ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©
øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìrèìzöaLå ©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL úðúkä©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

:í÷ø äNrîîúéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì̈¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáîãá-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈
íéðúnî äåør øNa úBqëì:eéäé íéëøé-ãrå §©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

âîãrBî ìäà-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïårñ ¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓL�Â(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּובסערה, ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם

ליהּודי ׁשרֹומזים הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכבֹורח

אדם ּכן ּׁשאין מה קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

"לא ּדּקה", ּדממה ּב"קֹול היא עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ה'". ְַַּברעׁש

éòéáøèëàLc÷ì íäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúàŸ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîzáïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå §¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
äNrz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬

:íúàâíúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà zúðå Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa:íìéàäãïøäà-úàå ©®̈§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ

zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬
:íéna íúàä-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤

ãôàä-úàå ãôàä ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ
:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàååzîNå §¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬

-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìr úôðönä©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©
:úôðönäæöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå-ìr z÷ ©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©

:Búà zçLîe BLàøçízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈
:úðzkèzLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³

íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì̈¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®
:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeééðôì øtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:øtäàéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîáéúðø÷-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ

ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−
:çaænäâé-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå ©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤

úéìkä ézL úàå ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
:äçaænä zøè÷äå ïäéìr øLà áìçä-úàå§¤©¥−¤£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨

ãéóøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làaåèìéàä-úàå ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦

-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä̈«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä LàøæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½

:áéáñ çaænä-ìr z÷øæåæéðz ìéàä-úàåçz §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©
åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì¦§¨®̈§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈

:BLàø-ìråçéäçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå §©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìòŸ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆



iyyקנד ,iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

˙È�ÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«

Y ÔÓM‰.ונּצחּום הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז È�ÂÈ˙זהּו Û"Îaּתבֹות ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה –¯˙k, ֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֵֶָָֹ∆∆

לצר ּבקדּׁשה, ּבׂשפתם להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻנּתן

ְִַָהּמׁשיחה.

éùéîçèéåéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úàëìéàä-úà zèçLå ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´¤¨©À¦

Ceðz-ìrå ïøäà ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø:áéáñ çaænä-ìr ©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
àëïîMîe çaænä-ìr øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤

åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà-ìr úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðááëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå ¨−̈¦«§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈
úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëíçì økëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëétk ìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´
éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬

:ýåýéäëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå §Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨
äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−
:ýåýéìåëøLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´

Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−
:äðîìæë÷BL úàå äôeðzä äæç | úà zLc÷å §¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´

ðeä øLà äîeøzäíéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©§½̈£¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½
:åéðáì øLàîe ïøäàì øLàîçëïøäàì äéäå ¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ

äîeøú ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìLèëøLà Lãwä éãâáe ©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
-àlîìe íäá äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®§¨§¨´¨¤½§©¥

:íãé-úà íáìåézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL −̈¤¨¨«¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈
ì ãrBî ìäà-ìà àáé øLà åéðaî:Lãwa úøL ¦¨®̈£¤¬¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

àìBøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îaáììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå §¨¬Ÿ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåâìeìëàå §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
øúBpä-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làaäìïøäàì úéNrå ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨§©«£³Ÿ
íéîé úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−

:íãé àlîzåì-ìr íBiì äNrz úàhç øôe §©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³©Æ©
zçLîe åéìr Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬

:BLc÷ì Búàæìçaænä-ìr øtëz íéîé úráL Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©
râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå Búà zLc÷å§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©

:Lc÷é çaænañ ©¦§¥−©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

לגבּול והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

ּומּתרים הּטהֹורים ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה.

הכׁשר לא רז"ל ּכמאמר . . מעׂשיית הּמצוה נעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻׁשּבהם

ׁשאינֹו אתרֹוג וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלמלאכת

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה,

éùùçì-éða íéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«
:ãéîz íBiì íéðL äðLèìãçàä Nákä-úà ¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤¨«¤−̈

ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬
:íéaøräîòáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéääàîúàå ©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«§¥Æ
ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧©³Ÿ¤
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

áîéðôì ãrBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãreà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

âîc÷ðå ìûøNé éðáì änL ézãrðå:éãáëa L §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
ãî-úàå çaænä-úàå ãrBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤

:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäàäîCBúa ézðëLå ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«§¨´©§¦½§−
:íéýìûì íäì éúééäå ìûøNé éðaåîéðà ék eòãéå §¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³

íéøöî õøàî íúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦
ì:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëLô §¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

xihtn ,iriay - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a È�ÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰�ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עּקר האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯B�a˙ענינֹו ‰ÈÎM�‰אֹו‰˜¯·˙ ˙Áe�Óׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

הׁשראת ּבׁשביל אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָוהּפלּוגּתא

רּבנּו ּגם (ּוראה ּכאן הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ּכאן). ְֵַָּבחּיי

éòéáùìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNrzáäéäé reáø Baçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàåâáäæ Búà úétöå §©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè̈À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

æ Bl úéNrå:áéáñ áäæ øãáäæ úòaè ézLe §¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈
äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìr©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:änäaäúétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íúàåøLà úëøtä éðôì Búà äzúðå Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−

úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½
:änL Eì ãreà øLàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ:äpøéè÷é úøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
çäpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷èåéìr eìrú-àì §¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«

éúàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷ttt ¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעלאיתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹותהּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ ׁשל מסּפרהּמּלּוי והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חגיגה מהרׁש"א (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה (ט,זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּונׁשמה",ב) רּוח "נפׁש הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי

ז' מׁשה, ׁשל הסּתּלקּותֹו ּוביֹום מּמעל"). אלקה "חלק הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹוק"א

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמּיּותֹו, התעּלה לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאדר,

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéýìûèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|-ìkî Eì ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîr øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.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



קנה xihtn ,iriay - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a È�ÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰�ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עּקר האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯B�a˙ענינֹו ‰ÈÎM�‰אֹו‰˜¯·˙ ˙Áe�Óׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

הׁשראת ּבׁשביל אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָוהּפלּוגּתא

רּבנּו ּגם (ּוראה ּכאן הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ּכאן). ְֵַָּבחּיי

éòéáùìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNrzáäéäé reáø Baçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàåâáäæ Búà úétöå §©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè̈À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

æ Bl úéNrå:áéáñ áäæ øãáäæ úòaè ézLe §¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈
äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìr©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:änäaäúétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íúàåøLà úëøtä éðôì Búà äzúðå Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−

úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½
:änL Eì ãreà øLàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ:äpøéè÷é úøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
çäpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷èåéìr eìrú-àì §¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«

éúàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷ttt ¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעלאיתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹותהּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ ׁשל מסּפרהּמּלּוי והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חגיגה מהרׁש"א (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה (ט,זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּונׁשמה",ב) רּוח "נפׁש הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי

ז' מׁשה, ׁשל הסּתּלקּותֹו ּוביֹום מּמעל"). אלקה "חלק הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹוק"א

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמּיּותֹו, התעּלה לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאדר,

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéýìûèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|-ìkî Eì ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîr øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.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



קנו
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 øåëæ úùøôì äøèôäåè à-ìàåîù

åèáBúìra Cøca Bì íN-øLà ìûøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−

:íéøönîâLéàî äzîäå åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr ¦¦§¨«¦©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈¥¦´

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãrãíéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL ònLéå ©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½

:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàîä:ìçpa áøiå ÷ìîr øér-ãr ìeàL àáiååøîàiå ¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´£¨¥®©−̈¤©¨«©©´Ÿ¤

ìàøNé éða-ìk-ír ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït é÷ìîr CBzî eãø eøq eëì éðéwä-ìà ìeàL̈´¤©¥¦¿§Áª̧§¹¦´£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ¦¨§¥´¦§¨¥½

:÷ìîr CBzî éðé÷ øñiå íéøönî íúBìraæiåéðt-ìr øLà øeL EàBa äìéåçî ÷ìîr-úà ìeàL C ©«£−̈¦¦§®̈¦©¨¬©¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®¥«£¦¨Æ«£´½£¤−©§¥¬

:íéøöîç:áøç-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiåèââà-ìr íräå ìeàL ìîçiå ¦§¨«¦©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈©£À̈

äæáîð äëàìnä-ìëå íîéøçä eáà àìå áBhä-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®§¨©§¨¨²§¦§¨¬

:eîéøçä dúà ñîðåé:øîàì ìûeîL-ìà ýåýé-øác éäéåàéáL-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä-ék ézîçð §¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ

ì øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàîL:äìélä-ìk ýåýé-ìà ÷ræiå ìàeîáéìeàL úàø÷ì ìûeîL íkLiå ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²¦§©¬¨−

ì ãbiå ø÷aa:ìbìbä ãøiå øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkä ìeàL-àa øîàì ìûeîLâéàáiå ©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ

:ýåýé øác-úà éúîé÷ä ýåýéì äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîLãéäîe ìàeîL øîàiå §¥−¤¨®©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©´Ÿ¤§¥½¤²

:rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa äfä ïàvä-ìB÷åèírä ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ìeàL øîàiå «©¬Ÿ©¤−§¨§®̈§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤¨¹¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ

éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr:eðîøçä øúBiä-úàå Eæèóøä ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−¤«¡©«§©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¤µ¤

:øac Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLà úà El äãébàåæéäzà ïè÷-íà àBìä ìàeîL øîàiå §©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«©Ÿ́¤§¥½£À¦¨³Ÿ©¨Æ

éðéra:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå äzà ìûøNé éèáL Làø EçéCì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå §¥¤½²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´

:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðå ÷ìîr-úà íéàhçä-úà äzîøçäåèéèrzå ýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå §©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½§¦§©§¨´½©¬©−̈Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®©©̧©Æ

:ýåýé éðéra òøä Nrzå ììMä-ìàëCøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL øLà ìûeîL-ìà ìeàL øîàiå ¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤§¥À£¤³¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤

:ézîøçä ÷ìîr-úàå ÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLààëø÷áe ïàö ììMäî írä çwiå £¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½§¤£¨¥−¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈

éäìà ýåýéì çaæì íøçä úéLàø:ìbìba EáëìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa ýåýéì õôçä ìûeîL øîàiå ¥¦´©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©´Ÿ¤§¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´

:íéìéà áìçî áéL÷äì áBè çáfî rîL äpä ýåýéâëïré øöôä íéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék §Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©½§©§¦−¥¥¬¤¥¦«¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−©§©®©À©

:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàîãëýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàL øîàiå ¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−

éøác-úàå:íìB÷a òîLàå írä-úà éúàøé ék EäëäåçzLàå énr áeLå éúàhç-úà àð àN äzrå §¤§¨¤®¦³¨¥̧¦Æ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©¾̈¨¬−̈¤©¨¦®§´¦¦½§¤§©«£¤−

:ýåýéìåëúBéäî ýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék Cnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ©«Ÿ̈«©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦®̈¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½¦«§¬

:ìàøNé-ìr Cìîæëðëa ÷æçiå úëìì ìûeîL áqiå:òøwiå Bìérî-óçëýåýé òø÷ ìàeîL åéìà øîàiå ¤−¤©¦§¨¥«©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ§¥½¨©̧§Ÿ̈¹

éìrî ìûøNé úeëìîî-úà:jnî áBhä Erøì dðúðe íBiä Eèëíçpé àìå øwLé àì ìàøNé çöð íâå ¤«©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ¥´©¦§¨¥½¬Ÿ§©¥−§´Ÿ¦¨¥®

:íçpäì àeä íãà àì ékìénr áeLå ìûøNé ãâðå énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr éúàèç øîàiå ¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«©Ÿ́¤¨½̈¦©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤´¤¦§¨¥®§´¦¦½

éäìà ýåýéì éúéåçzLäå:Eàì:ýåýéì ìeàL eçzLiå ìeàL éøçà ìàeîL áLiåáìeLébä ìûeîL øîàiå §¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«©´Ÿ¤§¥À©¦³

:úånä-øî øñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà Cìiå ÷ìîr Cìî ââà-úà éìàâììàeîL øîàiå ¥©Æ¤£©Æ¤´¤£¨¥½©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©Ÿ́¤£½̈¨¥−¨¬©©¨«¤©Ÿ́¤§¥½

:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úà ìûeîL óqLéå Enà íéLpî ìkLz-ïk Eaøç íéLð äìkL øLàkãìCìiå ©«£¤̧¦§¨³¨¦Æ©§¤½¥¦§©¬¦¨¦−¦¤®©§©¥̧§¥¯¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤

:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL§¥−¨«¨®̈¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

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©¨§¨§©¥©©¨



קנז
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,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©¨§¨§©¥©©¨

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל רביעי, ו' אדר



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - זכור בערים שונות בעולם  קנח
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
6:096:028:278:238:598:559:589:5517:3917:4418:0318:0817:2318:17באר שבע )ח(

6:096:028:278:238:598:559:579:5417:3717:4218:0218:0617:1118:16חיפה )ח(

6:065:598:268:228:578:539:559:5217:3917:4318:0318:0717:0318:15ירושלים )ח(

6:106:038:288:249:008:569:589:5517:3817:4318:0218:0717:2218:17תל אביב )ח(

6:396:278:508:439:219:1510:1710:1217:3717:4618:0618:1517:2618:28אוסטריה וינה )ח(

6:577:039:419:4310:1310:1511:2011:2120:0820:0020:3520:2619:4320:37אוסטרליה מלבורן )ק(

6:416:308:518:459:249:1810:1910:1517:4017:4918:0918:1717:2918:21אוקראינה אודסה )ח( 

6:146:028:248:178:568:509:519:4717:1117:2017:4017:4917:0017:53אוקראינה דונייצק )ח(

6:266:148:358:299:079:0110:039:5817:2117:3017:5018:0017:1018:04אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:546:429:028:559:359:2810:2910:2417:4317:5318:1418:2417:3318:28אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:466:348:558:489:279:2010:2210:1717:3617:4618:0718:1717:2718:21אוקראינה קייב )ח(

7:056:559:179:119:499:4310:4510:4018:0818:1618:3618:4517:5718:57איטליה מילאנו )ח(

6:166:158:498:489:199:1810:2210:2118:3818:3718:5918:5818:1919:02אקוואדור קיטו )ח(

6:356:419:169:189:499:5110:5410:5619:3719:2920:0219:5419:1220:05ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:167:2310:0410:0710:3510:3811:4211:4420:3920:2921:0620:5620:1321:00ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:426:338:568:519:299:2410:2610:2217:5718:0418:2318:3017:4518:34ארה״ב בולטימור )ח(

6:326:238:468:419:189:1310:1510:1217:4717:5418:1318:2017:3418:31ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:336:238:478:419:199:1410:1610:1217:4617:5318:1318:1917:3418:31ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:097:009:249:189:559:5010:5210:4818:2218:2918:4918:5618:1019:07ארה״ב דטרויט )ח(

6:486:429:079:039:399:3510:3810:3518:2118:2518:4518:4918:0618:58ארה״ב היוסטן )ח(

6:226:158:408:369:129:0810:1010:0717:5017:5518:1518:2017:3618:29ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(
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