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¯a„ÈÂחּקת זאת לאמר אהרן ואל מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
וגו' הוי' צּוה אׁשר להבין1הּתֹורה וצרי .2, ְְֲֲִִִֶַָָָָָָ

וידּבר ּבּתחּלה ׁשּנאמר ּדמאחר הוי', ׁשם נכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּמה
אם וגם הּתֹורה, חּקת זאת ׁשּיאמר מסּפיק היה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻהוי',
ּומהּו צּויתי, אׁשר למימר ליּה הוה הּצּוּוי, לכּפל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹרֹוצה
ענין ּכללּות ּבהקּדים זה ויּובן הוי'. צּוה אׁשר ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאֹומרֹו

רחמנא קריא ׁשחּטאת ּדאף חלּוקה3הּפרה, מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ועֹוד ּדוקא. ּבחּוץ ׁשּנעׂשית ּבזה הּקרּבנֹות מּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהיא
ּתמימה ּתמימה, אדּומה ּפרה להיֹות ׁשּצריכה ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹזאת,

ּכמֹו4ּבאדמימּות עׂשו, ּגּבי נאמר ּדאדם הענין והרי , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּי5ׁשּכתּוב זה ענין ׁשּגם אדֹום, ׁשמֹו קרא ּכן על ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל. למחנה מחּוץ ּדוקא, ּבחּוץ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלעׂשּיתּה

עניןÔÈ·‰Ïeב) ּכללּות ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ
ּדהּנה מּיד6הּקרּבנֹות, היה הּקרּבנֹות ענין , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, לעבדּה7ּבתחּלת עדן ּבגן וּיּניחהּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא מצֹותֿעׂשה8ּולׁשמרּה, רמ"ח זֹו לעבדּה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
איתא ועֹוד לאֿתעׂשה, מצֹות ׁשס"ה זֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּולׁשמרּה

ּכי,9ּבּמדרׁש הּקרּבנֹות, על קאי ּולׁשמרּה ׁשלעבדּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
לׁשמרּה וגם הּקרּבנֹות, עבֹודת היינּו (לעבדּה) ְְְְְְְֲֲַַַַָָָָָָָעבֹודה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקרּבנֹות, על לי10קאי להקריב ּתׁשמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּקרּבנֹות ענין ּכי, הּמדרׁשים, ב' לתּו ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבמֹועדֹו.
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   ויקהל פקודיפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

  כ ...............................................................זטרך כ )ק"בלה( 

המקובל  ח"ג הרה"רהק ה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 וכ...................................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר
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  חכק................................................. לאעד דף כה מדף 
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 נוק.........................................................ר הזקן"אדמו
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  ה אורתור  )כג

 נזק.........................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד
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 סהק.....................................חומש לקריאה בציבור   )לב

 עדק..................ויקהל פקודיפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

 עהק....................שבת קודשלערב ת סדר הדלקת נרו  )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.



ה

zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,oqip ycegd mikxan ,dxt

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯a„ÈÂחּקת זאת לאמר אהרן ואל מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
וגו' הוי' צּוה אׁשר להבין1הּתֹורה וצרי .2, ְְֲֲִִִֶַָָָָָָ

וידּבר ּבּתחּלה ׁשּנאמר ּדמאחר הוי', ׁשם נכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּמה
אם וגם הּתֹורה, חּקת זאת ׁשּיאמר מסּפיק היה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻהוי',
ּומהּו צּויתי, אׁשר למימר ליּה הוה הּצּוּוי, לכּפל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹרֹוצה
ענין ּכללּות ּבהקּדים זה ויּובן הוי'. צּוה אׁשר ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאֹומרֹו

רחמנא קריא ׁשחּטאת ּדאף חלּוקה3הּפרה, מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ועֹוד ּדוקא. ּבחּוץ ׁשּנעׂשית ּבזה הּקרּבנֹות מּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהיא
ּתמימה ּתמימה, אדּומה ּפרה להיֹות ׁשּצריכה ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹזאת,

ּכמֹו4ּבאדמימּות עׂשו, ּגּבי נאמר ּדאדם הענין והרי , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּי5ׁשּכתּוב זה ענין ׁשּגם אדֹום, ׁשמֹו קרא ּכן על ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל. למחנה מחּוץ ּדוקא, ּבחּוץ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלעׂשּיתּה

עניןÔÈ·‰Ïeב) ּכללּות ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ
ּדהּנה מּיד6הּקרּבנֹות, היה הּקרּבנֹות ענין , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, לעבדּה7ּבתחּלת עדן ּבגן וּיּניחהּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא מצֹותֿעׂשה8ּולׁשמרּה, רמ"ח זֹו לעבדּה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
איתא ועֹוד לאֿתעׂשה, מצֹות ׁשס"ה זֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּולׁשמרּה

ּכי,9ּבּמדרׁש הּקרּבנֹות, על קאי ּולׁשמרּה ׁשלעבדּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
לׁשמרּה וגם הּקרּבנֹות, עבֹודת היינּו (לעבדּה) ְְְְְְְֲֲַַַַָָָָָָָעבֹודה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקרּבנֹות, על לי10קאי להקריב ּתׁשמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּקרּבנֹות ענין ּכי, הּמדרׁשים, ב' לתּו ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבמֹועדֹו.
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אֿב.1) יט, 2.6)חוקת שבהערה דרושים א. נו, חוקת תניא3)לקו"ת שם. וברש"י א ב, יומא וראה סע"א. יא, חולין ב. כג, ע"ז

רסכ"ח. עה"פ.4)אגה"ק ל.5)פרש"י כה, קעה6)תולדות ע' ח"א תרל"ג (סה"מ תרל"ג חוקת זאת ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). רה ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). קלא ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה תרמ"ב. טו.7)ואילך). ב, א.8)בראשית כז, זח"א

ועוד. ד. מח, שה"ש לקו"ת בראשית. פ' ראובני ילקוט ב). (פח, תנ"ה א). (סב, תכ"א ה.9)תקו"ז פט"ז, ב.10)ב"ר כח, פינחס
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בתורה: נאמר אדומה פרה מצות על
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  ב"רנתרשימת   )ל

 סגק................................................. צ''ר מוהריי''אדמו
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ebe'ו oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

וּיּניחהּו נאמר ועלֿזה ּומצֹות. הּתֹורה ענין ּכללּות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא
ּבכלל הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּולׁשמרּה, לעבדּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבגןֿעדן
עֹוׂשים ּולׁשמרּה), (לעבדּה ּבפרט הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָועבֹודת
ׁשּזהּו מצוה, ׂשכר ענין והּוא הּגןֿעדן, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּוממׁשיכים
הּמצֹות ׁשעלֿידי הּגּלּוי הּנה ּובאמת ׁשּבגןֿעדן. ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּגּלּוי
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּבגןֿעדן, מהּגּלּוי יֹותר למעלה 11הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי ה' את עבדּת לא אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּתחת
הּתחּתֹון ּגןֿעדן את הּמחּבר העּמּוד הּוא ּכל ּכל, ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמרב

ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, ּובארץ,12וגןֿעדן ּבּׁשמים כל ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל, מרב ּׁשּכתּוב ּומה וארעא. ּבׁשמּיא ּדאחיד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹותרּגּומֹו

ּבגןֿעדן מדרגֹות רּבּוי ׁשּיׁש ׁשּבּספרים13לפי ּדהגם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
רק זהּו הּנה העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן רק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָנזּכר
ּוכמֹו קץ, לאין מדרגֹות רּבּוי יׁש ּבפרטּיּות אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּבכללּות,

חיל14ׁשּכתּוב אל מחיל ּבׂשמחה15ילכּו העבֹודה אמנם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
למעלה ׁשהיא ּכל, מרב יֹותר נעלית היא לבב ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּובטּוב
נעלֹות הּיֹותר הּמדרגֹות ּגם ׁשּבגןֿעדן, הּמדרגֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמּכל
נפלא ּתענּוג הּוא ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ּדהּנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבגןֿעדן.
ּבגןֿעדן ּומּכלֿׁשּכן הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן אפילּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָועצּום,
ּברחּוק הּוא הּתחּתֹון ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהעליֹון,
ּבׁשאר ּגם וכן העליֹון, ׁשּבגןֿעדן לּתענּוג ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבאיןֿערֹו
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מז.11) כח, ג.12)תבוא פא, תצוה תו"א ראה יא. כט, הימיםֿא דאשתקד13)דברי תולדות דש"פ רבים מים ד"ה גם ראה בכ"ז

ואילך). שכד ע' חשון סה"מ ואילך. 200 ס"ע חי"ח (תו"מ בסופן.14)פ"הֿו ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תצוה15)תהלים תו"א

שם.
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˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkדבר אומרים המדרשים שני בעצם כן ואם ¿»ƒ¿««»ƒ¿
d¯ÓLÏe,אחד d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ .¿«∆∆¡«««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»

Ë¯Ùa ˙B�a¯w‰ ˙„B·ÚÂ ÏÏÎa ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»«¬««»¿»ƒ¿»
‡e‰Â ,Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈNBÚ ,(d¯ÓLÏe d„·ÚÏ)¿»¿»¿»¿»ƒ«¿ƒƒ∆««≈∆¿

e‰fL ,‰ÂˆÓ ¯ÎN ÔÈ�Úƒ¿«¿«ƒ¿»∆∆
Ô„ÚŒÔ‚aL Èelb‰כמבואר «ƒ∆¿«≈∆

הבחינה הוא עדן שגן בחסידות

על שכר מקבלות הנשמות שבה

של והעבודה המצוות, קיום

בגן ולשמרה" עדן"לעבדה

של והתגלות המשכה פועלת

המצוה שהוא מצוה' 'שכר ענין

ששכר בתניא כמבואר עצמה,

אורהמצוות והמשכת גילוי הוא

מלמעלה הוא ברוך סוף אין

מעשה ידי על שנפעל למטה

‰Èelbהמצוות. ‰p‰ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ≈«ƒ
מלמעלה האלוקי האור והמשכת

‰Bˆn˙למטה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈
BÓÎe ,Ô„ÚŒÔ‚aL Èelb‰Ó≈«ƒ∆¿«≈∆¿

·e˙kL11במעלת בתורה ∆»
המצוות בקיום ה' »»Áz˙עבודת

'‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡¬∆…»«¿»∆
·eË·e ‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ¿»¿

Ïk ·¯Ó ··Ïיבוא כן על ≈»≈……
בתורה שכתוב כפי עונש,

כן אם אבל הפסוק, בהמשך

את ומקיימים ה' את עובדים

נאמר עליו ביותר נעלה אלוקי אור למטה מלמעלה וממשיכים מגלים המצוות

כל", "מרוב היא אזי כראוי היא העבודה ‰aÁn¯שאם „enÚ‰ ‡e‰ Ïk…»««¿«≈
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb שבין‡˙ וחסידות בקבלה מבואר ∆«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿

ולכן מאד גדול רוחני ופער מרחק יש התחתון' עדן ל'גן העליון' עדן 'גן

שניצב 'עמוד' בסיוע רק אפשרית העליון' עדן ל'גן התחתון' עדן מ'גן העלייה

מוסבר העמוד של עניינו (ועל לעלות כדי כביכול בו נאחזות והנשמות ביניהם

אותן עושה והביטול לאלוקות התבטלות בנשמות שממשיכה הארה שהוא

עדן ל'גן להתעלות להם ומאפשר עליונים אורות לקליטת ראויים כלים

אחת מדרגה עולות הנשמות שכאשר וחסידות בקבלה למבואר בדומה העליון',

ב'נהר טבילה לכן קודם עוברות הן שיעור, לאין ממנה ונעלית גבוהה לדרגה

כמובן) רוחני אש, של נהר נור', e˙kL·די BÓk12ÌÈÓMa ÏÎ Èk ¿∆»ƒ…«»«ƒ
‡Ú¯‡Â ‡iÓLa „ÈÁ‡c BÓeb¯˙Â ,ı¯‡·e,ובארץ בשמים שתפוס »»∆¿«¿¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

עליונות לבחינות (ארץ") תחתונות בחינות בין שמחבר לעמוד שהכוונה היינו

העליון עדן וגן התחתון העדן גן של עניינם אם השאלה: ונשאלת ("שמים").

"כל", בביטוי נרמז ביניהם) המחבר העמוד להביןÂ(באמצעות Ó‰צריך ¿«
·e˙kM"'וגו עבדת לא אשר "תחת Ïk,בפסוק ·¯Ó"כל" נאמר ולא ∆»≈……

בשמים כל "כי בפסוק כמו בלבד

לכך הסיבה והביאור: ובארץ"?

התחתון עדן לגן הרומז שהכתוב

" אומר העליון עדן כל"Â¯Ó·וגן

¯Èeaהיא LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ
Ô„ÚŒÔ‚a ˙B‚¯„Ó13, «¿≈¿«≈∆

˜¯ ¯kÊ� ÌÈ¯ÙqaL Ì‚‰c«¬«∆«¿»ƒƒ¿»«
Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰כל פירוט מופיע ולא »∆¿
בחינה שבכל הרבות המדרגות

עדן בגן ¯˜ובחינה e‰Ê ‰p‰ ,ƒ≈∆«
˙eÏÏÎaכל כלל בדרך כי ƒ¿»

לשתי נחלקות הרבות הדרגות

"תחתון" כלליות דרגות

eiË¯Ùa˙ו"עליון" Ï·‡ ,¬»ƒ¿»ƒ
ÔÈ‡Ï ˙B‚¯„Ó Èea¯ LÈ≈ƒ«¿≈¿≈

ı˜סוף BÓÎeללא , ≈¿
·e˙kL14שצדיקים במשנה ∆»

הבא, בעולם גם מנוחה להם אין

כל עולים הם כי עדן בגן היינו

גבוהה לדרגה אחת מדרגה העת

זה בהקשר מביאה והמשנה יותר

הפסוק ‡Ïאת ÏÈÁÓ eÎÏÈ≈¿≈«ƒ∆
ÏÈÁ15ועליה הליכה שמשמעו »ƒ

סוף ללא ‡Ì�Óמתמדת .»¿»
··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰"עבדת לא אשר "תחת בפסוק הנזכרת »¬»¿ƒ¿»¿≈»

ה') עבודת ישנה כן בו המצב של המעלה גודל מובן ממנו È‰ƒ‡(שכאמור
,Ïk ·¯Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�עדן בגן הרבות הדרגות העבודהÈ‰L‡שמשמעו «¬≈≈≈……∆ƒ

לבב וטוב Ìbבשמחה ,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙B‚¯„n‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»««¿≈∆¿«≈∆«
,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÏÚ� ¯˙Bi‰ ˙B‚¯„n‰של העונג הוא עדן גן כי ««¿≈«≈«¬∆¿«≈∆

הזה בעולם המצוות בקיום ה' ועבודת שלמעלה. האלוקות מגילוי הנשמות

ומבאר. שהולך כפי יותר, עוד נעלית לבב וטוב שמחה מתוך

‚e�Úz‰ ,‰p‰cהאלוקי מהאור הנשמות של ‰e‡הרוחני Ô„ÚŒÔ‚aL ¿ƒ≈««¬∆¿«≈∆
ÔkLŒÏkÓe ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a eÏÈÙ‡ ,ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ� ‚e�Úz«¬ƒ¿»¿»¬ƒ¿«≈∆««¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆»∆¿∆¬≈««¬∆¿«≈∆««¿

CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˜eÁ¯aביחס שיעור לאין עצום ŒÔ‚aLבפער ‚e�ÚzÏ ¿ƒ∆¿≈¬««¬∆¿«
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Úכד התענוגעד גם ואם ודמיון יחס ערך, שום ביניהם שאין כך י ≈∆»∆¿
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ׁשּבגןֿ לזה,הּמדרגֹות זה ׁשּבאיןֿערֹו ּברחּוק ׁשהם עדן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
ז"ל רּבֹותינּו מחּפתֹו16ּוכמאמר נכוה ואחד אחד ׁשּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבאיןֿערֹוך הרחּוק על מֹורה הּכוּיה ענין והרי חברֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
להם אין הּזה עֹולם ׁשּתענּוגי ּדכׁשם והינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּביניהם.

אמרּו ׁשּלכן ּדגןֿעדן, לתענּוג ּדלדּייניּה17ער מּוטב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יּסּורים הם ּגיהּנם ׁשּיּסּורי ּדאף ּדאתי, לעלמא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוליתי

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, ּבׁשם18ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
אין19הרמּב"ן ׁשנה ׁשבעים אּיֹוב ׁשל יּסּורים ׁשאפילּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבּגיהּנם, אחת ׁשעה הּנפׁש ליּסּורי ּכלל ער ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
'אחר' ּכמֹו אפילּו ּגיהּנם, יּסּורי ּכל ּכדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּבּגיהנם ׁשנים וכּמה ּכּמה לעלמא17ׁשהיה ליתי ּבׁשביל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
רחּוק ּגדל מּובן ׁשּמּזה הּתחּתֹון, לגןֿעדן אפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדאתי,
הּתחּתֹון ּדגןֿעדן לתענּוג הּזה עֹולם ּדתענּוגי 20הער, ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

היא אחת מדרגה הרי ּגּופא עדן ּבגן ּגם כן ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּנה
נכוה ואחד אחד ּכל ולכן הּׁשנּיה, לּמדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאיןֿערֹוך
אין ּכאׁשר ּדוקא הּוא הּכוּיה ׁשענין חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמחּפתֹו
וההפלאה העּלּוי ּכל ּולאחרי זה. לענין ּכלל ׁשּיכּות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו
יֹותר, נעלה הּוא הּמצֹות ּדקּיּום הענין הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדגןֿעדן,
נעלֹות הן ׁשהּמצֹות ּכל, מרב גֹו' עבדּת אֹומרֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
עֹוׂשים ּבׂשמחה הּמצֹות קּיּום ועלֿידי מּגןֿעדן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

הּגןֿעדן. ֵֶֶַַאת

ּכתיבÔÈ�Ú‰Âג) ּדהּנה ּגן21הּוא, אלקים הוי' וּיּטע ¿»ƒ¿»ְְֱֲִִִִֵַַַָָֹ
על הּגןֿעדן ׁשּמעלת והינּו, מּקדם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַּבעדן
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א.16) עה, ב.17)ב"ב טו, איוב.19)פי"ב.18)חגיגה ספר על לפירושו ב'20)בהקדמתו הם ועונג צער שהרי אחדים: בזכרון

באיןֿערוך. הוא שהעונג מזה מובן הרי ביסורים, שכדאי וכיון שקולים, ח.21)קוין ב, בראשית
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אמורים שהדברים וחומר וקל שכן כל ועצום", "נפלא הוא התחתון עדן שבגן

העליון עדן שבגן התענוג Ô„ÚŒÔ‚aLלגבי ˙B‚¯„n‰ ¯‡La Ìb ÔÎÂ ,¿≈«ƒ¿»««¿≈∆¿«≈∆
רבות דרגות עוד יש ו"עליון" ל"תחתון" הכללית החלוקה מלבד כאמור שהרי

¯e�È˙Baמאד ¯Ó‡ÓÎe ,‰ÊÏ ‰Ê CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˜eÁ¯a Ì‰L∆≈¿ƒ∆¿≈¬∆¿∆¿«¬««≈
Ï"Ê16„Á‡Â „Á‡ ÏkL «∆»∆»¿∆»

עדן שבגן ∆¿ÂÎ�ƒ‰מהצדיקים
,B¯·Á ÏL B˙tÁÓכי ≈À»∆¬≈

זוכה שחברו רואה הוא כאשר

יותר אלוקיים אורות להתגלות

בו מתעוררת ממנו, נעלים

האורות מזיו ליהנות תשוקה

של לחופתו נדחק והוא הללו

ראוי שאיננו מאחר אבל חברו,

"נכווה" הוא ÔÈ�Úלכך È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
˜eÁ¯‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰iÂk‰«¿ƒ»∆«»ƒ
.Ì‰È�ÈaL CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬∆≈≈∆
È‚e�ÚzL ÌLÎc ,e�È‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬≈
C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆≈»∆∆∆

Ô„ÚŒÔ‚c ‚e�Ú˙Ïשום ואין ¿«¬¿«≈∆
ומובן ביניהם ודמיון יחס

תענוג רק אינו עדן בגן שהתענוג

באיכות או בכמות גדול יותר

לחלוטין אחר מסוג תענוג ,אלא
e¯Ó‡ ÔÎlL17לגבי חז"ל ∆»≈»¿

("אחר") אבויה בן ֵַאלישע

אותו דנו לא פטירתו שלאחר

שעסק כיוון חטאיו על בעונשים

לחיי אותו הביאו ולא בתורה

אמר שחטא. בגלל הבא ֶָָהעולם

מאיר רבי תלמידו כך «ËeÓ·על
‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏÂ dÈ�Èi„Ïcƒ¿«»≈¿≈≈¿»¿»

,È˙‡cאותו ידונו שכן עדיף ¿»ƒ
העונג ואם הבא, לעולם יבוא מכן שלאחר ובלבד חטאיו על אותו ויענישו

המוכר מהעונג יותר ונעלה גדול הכול בסך הוא עדן בגן היינו הבא, בעולם

כבד הוא החטאים על העונש כי תמוהים מאיר רבי דברי הזה, בעולם לנו

לסבול כדאי שלא וייתכן שכאמורונורא אלא הבא לעולם להגיע מנת על אותו

- ולכן לגמרי אחר מסוג בעונג ÌÈ¯eqÈמדובר Ì‰ Ìp‰Èb È¯eqiL Û‡c¿«∆ƒ≈≈ƒ…≈ƒƒ
eLz‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL BÓÎe ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b'‰·18שבספר ¿ƒ¿≈¿∆»¿ƒ∆∆«¿»

‰¯Ô"aÓהתניא ÌLa19‰�L ÌÈÚ·L ·Bi‡ ÏL ÌÈ¯eqÈ eÏÈÙ‡L ¿≈»«¿«∆¬ƒƒƒ∆ƒƒ¿ƒ»»
,Ìp‰Èba ˙Á‡ ‰ÚL LÙp‰ È¯eqÈÏ ÏÏk C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ייסורי כי ≈»∆∆∆¿»¿ƒ≈«∆∆»»«««≈ƒ…

במשך בגיהינום ‡Á˙הנפש ‰Ú˘הייסורים מאשר קשים יותר הרבה הם

בספר באריכות המסופר (שכפי איוב ייסורי ואפילו הזה העולם של במושגים

במשך ואיומים) נוראים היו בתנ"ך ˘�‰איוב ÌÈÚ·˘כלל נחשבים לא ,

ודמיון יחס שום ביניהם שאין כך כדי עד È‡„kלעומתם ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿«
את לסבול È‰L‰ומשתלם '¯Á‡' BÓk eÏÈÙ‡ ,Ìp‰Èb È¯eqÈ Ïk»ƒ≈≈ƒ…¬ƒ¿¬≈∆»»

Ì�‰Èba ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk17,בגמרא ז"ל חכמינו ÏÈ·Laכדברי «»¿«»»ƒ«≈ƒ…ƒ¿ƒ
È˙‡c ‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏלבוא ≈≈¿»¿»¿»ƒ

הבא, Ô„ÚŒÔ‚Ïלעולם eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈∆
Ô·eÓ ‰fnL ,ÔBzÁz‰««¿∆ƒ∆»
È‚e�Ú˙c C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ï„b…∆ƒ»∆∆¿«¬≈
ŒÔ‚c ‚e�Ú˙Ï ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«¬¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Ú20וגודל ≈∆««¿
של העצומה וההפלאה המעלה

בגן הנשמות זוכות לו התענוג

אין הזה העולם שלתענוגי עדן,

לגביהם ודמיון יחס ‰p‰שום ,ƒ≈
‡Ùeb Ô„Ú Ô‚a Ìb ÔÎ BÓk¿≈«¿«≈∆»

עצומים‰¯Èעצמו פערים יש ¬≈
(וכאמור השונות הדרגות בין

קץ") "לאין רבות בדרגות מדובר

והפערים המרחקים ובגלל

‰È‡העצומים ˙Á‡ ‰‚¯„Ó«¿≈»««ƒ
‰‚¯„nÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬««¿≈»
„Á‡ Ïk ÔÎÏÂ ,‰i�M‰«¿ƒ»¿»≈»∆»
ÏL B˙tÁÓ ‰ÂÎ� „Á‡Â¿∆»ƒ¿∆≈À»∆
‡e‰ ‰iÂk‰ ÔÈ�ÚL ,B¯·Á¬≈∆ƒ¿««¿ƒ»
BÏ ÔÈ‡ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆≈
.‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÏÏk ˙eÎiL«»¿»¿ƒ¿»∆
ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ïe¿«¬≈»»ƒ
Ô„ÚŒÔ‚c ‰‡ÏÙ‰‰Â¿««¿»»¿«≈∆

לעיל ‰ÔÈ�Úהמבוארים ‰p‰ ,ƒ≈»ƒ¿»
‰ÏÚ� ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿«¬∆

¯˙BÈוההפלאהמ המעלה כל ≈
עדן, גן ‡B¯ÓBשל e‰fLוזו ∆∆¿

ואומר המצוות עבודת את המשבח הכתוב של הפנימית «¿»«z„·Úהמשמעות
,Ïk ·¯Ó 'B‚היינוÔ„ÚŒÔbÓ ¯˙BÈ ˙BÏÚ� Ô‰ ˙Bˆn‰Lשכאמור ≈……∆«ƒ¿≈«¬≈ƒ«≈∆

" נקרא רבות דרגות בו שיש וכיוון "כל" בלבדÂ¯Ó·נקרא זו ולא כל",

- מזו יתירה אלא עדן מגן יותר נעלות ‰Bˆn˙שהמצוות Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡ ÌÈNBÚ ‰ÁÓNaעדן בגן האלוקי האור והמשכת גילוי כי ¿ƒ¿»ƒ∆««≈∆

הזה. בעולם המצוות מקיום כתוצאה היא

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â לעיל‚) האמור את יותר ובעומק יותר בפרטיות ומבאר והולך ¿»ƒ¿»
מקדים ותחילה עדן, בגן המתגלים האורות על המצוות קיום מעלת אודות

עדן, גן של מעלתו בגודל ביאור עדןp‰c‰תוספת גן של יצירתו אודות ¿ƒ≈
·È˙k21בתורה Ì„wÓכתוב Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂמצד ¿ƒ«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆
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ז i"gyz'd ,oqip ycegd mikxan ,dxt zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay

ׁשּבגןֿ לזה,הּמדרגֹות זה ׁשּבאיןֿערֹו ּברחּוק ׁשהם עדן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
ז"ל רּבֹותינּו מחּפתֹו16ּוכמאמר נכוה ואחד אחד ׁשּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבאיןֿערֹוך הרחּוק על מֹורה הּכוּיה ענין והרי חברֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
להם אין הּזה עֹולם ׁשּתענּוגי ּדכׁשם והינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּביניהם.

אמרּו ׁשּלכן ּדגןֿעדן, לתענּוג ּדלדּייניּה17ער מּוטב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יּסּורים הם ּגיהּנם ׁשּיּסּורי ּדאף ּדאתי, לעלמא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוליתי

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, ּבׁשם18ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
אין19הרמּב"ן ׁשנה ׁשבעים אּיֹוב ׁשל יּסּורים ׁשאפילּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבּגיהּנם, אחת ׁשעה הּנפׁש ליּסּורי ּכלל ער ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
'אחר' ּכמֹו אפילּו ּגיהּנם, יּסּורי ּכל ּכדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּבּגיהנם ׁשנים וכּמה ּכּמה לעלמא17ׁשהיה ליתי ּבׁשביל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
רחּוק ּגדל מּובן ׁשּמּזה הּתחּתֹון, לגןֿעדן אפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדאתי,
הּתחּתֹון ּדגןֿעדן לתענּוג הּזה עֹולם ּדתענּוגי 20הער, ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

היא אחת מדרגה הרי ּגּופא עדן ּבגן ּגם כן ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּנה
נכוה ואחד אחד ּכל ולכן הּׁשנּיה, לּמדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאיןֿערֹוך
אין ּכאׁשר ּדוקא הּוא הּכוּיה ׁשענין חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמחּפתֹו
וההפלאה העּלּוי ּכל ּולאחרי זה. לענין ּכלל ׁשּיכּות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו
יֹותר, נעלה הּוא הּמצֹות ּדקּיּום הענין הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדגןֿעדן,
נעלֹות הן ׁשהּמצֹות ּכל, מרב גֹו' עבדּת אֹומרֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
עֹוׂשים ּבׂשמחה הּמצֹות קּיּום ועלֿידי מּגןֿעדן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

הּגןֿעדן. ֵֶֶַַאת

ּכתיבÔÈ�Ú‰Âג) ּדהּנה ּגן21הּוא, אלקים הוי' וּיּטע ¿»ƒ¿»ְְֱֲִִִִֵַַַָָֹ
על הּגןֿעדן ׁשּמעלת והינּו, מּקדם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַּבעדן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.16) עה, ב.17)ב"ב טו, איוב.19)פי"ב.18)חגיגה ספר על לפירושו ב'20)בהקדמתו הם ועונג צער שהרי אחדים: בזכרון

באיןֿערוך. הוא שהעונג מזה מובן הרי ביסורים, שכדאי וכיון שקולים, ח.21)קוין ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אמורים שהדברים וחומר וקל שכן כל ועצום", "נפלא הוא התחתון עדן שבגן

העליון עדן שבגן התענוג Ô„ÚŒÔ‚aLלגבי ˙B‚¯„n‰ ¯‡La Ìb ÔÎÂ ,¿≈«ƒ¿»««¿≈∆¿«≈∆
רבות דרגות עוד יש ו"עליון" ל"תחתון" הכללית החלוקה מלבד כאמור שהרי

¯e�È˙Baמאד ¯Ó‡ÓÎe ,‰ÊÏ ‰Ê CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˜eÁ¯a Ì‰L∆≈¿ƒ∆¿≈¬∆¿∆¿«¬««≈
Ï"Ê16„Á‡Â „Á‡ ÏkL «∆»∆»¿∆»

עדן שבגן ∆¿ÂÎ�ƒ‰מהצדיקים
,B¯·Á ÏL B˙tÁÓכי ≈À»∆¬≈

זוכה שחברו רואה הוא כאשר

יותר אלוקיים אורות להתגלות

בו מתעוררת ממנו, נעלים

האורות מזיו ליהנות תשוקה

של לחופתו נדחק והוא הללו

ראוי שאיננו מאחר אבל חברו,

"נכווה" הוא ÔÈ�Úלכך È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
˜eÁ¯‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰iÂk‰«¿ƒ»∆«»ƒ
.Ì‰È�ÈaL CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬∆≈≈∆
È‚e�ÚzL ÌLÎc ,e�È‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬≈
C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆≈»∆∆∆

Ô„ÚŒÔ‚c ‚e�Ú˙Ïשום ואין ¿«¬¿«≈∆
ומובן ביניהם ודמיון יחס

תענוג רק אינו עדן בגן שהתענוג

באיכות או בכמות גדול יותר

לחלוטין אחר מסוג תענוג ,אלא
e¯Ó‡ ÔÎlL17לגבי חז"ל ∆»≈»¿

("אחר") אבויה בן ֵַאלישע

אותו דנו לא פטירתו שלאחר

שעסק כיוון חטאיו על בעונשים

לחיי אותו הביאו ולא בתורה

אמר שחטא. בגלל הבא ֶָָהעולם

מאיר רבי תלמידו כך «ËeÓ·על
‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏÂ dÈ�Èi„Ïcƒ¿«»≈¿≈≈¿»¿»

,È˙‡cאותו ידונו שכן עדיף ¿»ƒ
העונג ואם הבא, לעולם יבוא מכן שלאחר ובלבד חטאיו על אותו ויענישו

המוכר מהעונג יותר ונעלה גדול הכול בסך הוא עדן בגן היינו הבא, בעולם

כבד הוא החטאים על העונש כי תמוהים מאיר רבי דברי הזה, בעולם לנו

לסבול כדאי שלא וייתכן שכאמורונורא אלא הבא לעולם להגיע מנת על אותו

- ולכן לגמרי אחר מסוג בעונג ÌÈ¯eqÈמדובר Ì‰ Ìp‰Èb È¯eqiL Û‡c¿«∆ƒ≈≈ƒ…≈ƒƒ
eLz‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL BÓÎe ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b'‰·18שבספר ¿ƒ¿≈¿∆»¿ƒ∆∆«¿»

‰¯Ô"aÓהתניא ÌLa19‰�L ÌÈÚ·L ·Bi‡ ÏL ÌÈ¯eqÈ eÏÈÙ‡L ¿≈»«¿«∆¬ƒƒƒ∆ƒƒ¿ƒ»»
,Ìp‰Èba ˙Á‡ ‰ÚL LÙp‰ È¯eqÈÏ ÏÏk C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ייסורי כי ≈»∆∆∆¿»¿ƒ≈«∆∆»»«««≈ƒ…

במשך בגיהינום ‡Á˙הנפש ‰Ú˘הייסורים מאשר קשים יותר הרבה הם

בספר באריכות המסופר (שכפי איוב ייסורי ואפילו הזה העולם של במושגים

במשך ואיומים) נוראים היו בתנ"ך ˘�‰איוב ÌÈÚ·˘כלל נחשבים לא ,

ודמיון יחס שום ביניהם שאין כך כדי עד È‡„kלעומתם ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿«
את לסבול È‰L‰ומשתלם '¯Á‡' BÓk eÏÈÙ‡ ,Ìp‰Èb È¯eqÈ Ïk»ƒ≈≈ƒ…¬ƒ¿¬≈∆»»

Ì�‰Èba ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk17,בגמרא ז"ל חכמינו ÏÈ·Laכדברי «»¿«»»ƒ«≈ƒ…ƒ¿ƒ
È˙‡c ‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏלבוא ≈≈¿»¿»¿»ƒ

הבא, Ô„ÚŒÔ‚Ïלעולם eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈∆
Ô·eÓ ‰fnL ,ÔBzÁz‰««¿∆ƒ∆»
È‚e�Ú˙c C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ï„b…∆ƒ»∆∆¿«¬≈
ŒÔ‚c ‚e�Ú˙Ï ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«¬¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Ú20וגודל ≈∆««¿
של העצומה וההפלאה המעלה

בגן הנשמות זוכות לו התענוג

אין הזה העולם שלתענוגי עדן,

לגביהם ודמיון יחס ‰p‰שום ,ƒ≈
‡Ùeb Ô„Ú Ô‚a Ìb ÔÎ BÓk¿≈«¿«≈∆»

עצומים‰¯Èעצמו פערים יש ¬≈
(וכאמור השונות הדרגות בין

קץ") "לאין רבות בדרגות מדובר

והפערים המרחקים ובגלל

‰È‡העצומים ˙Á‡ ‰‚¯„Ó«¿≈»««ƒ
‰‚¯„nÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬««¿≈»
„Á‡ Ïk ÔÎÏÂ ,‰i�M‰«¿ƒ»¿»≈»∆»
ÏL B˙tÁÓ ‰ÂÎ� „Á‡Â¿∆»ƒ¿∆≈À»∆
‡e‰ ‰iÂk‰ ÔÈ�ÚL ,B¯·Á¬≈∆ƒ¿««¿ƒ»
BÏ ÔÈ‡ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆≈
.‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÏÏk ˙eÎiL«»¿»¿ƒ¿»∆
ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ïe¿«¬≈»»ƒ
Ô„ÚŒÔ‚c ‰‡ÏÙ‰‰Â¿««¿»»¿«≈∆

לעיל ‰ÔÈ�Úהמבוארים ‰p‰ ,ƒ≈»ƒ¿»
‰ÏÚ� ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿«¬∆

¯˙BÈוההפלאהמ המעלה כל ≈
עדן, גן ‡B¯ÓBשל e‰fLוזו ∆∆¿

ואומר המצוות עבודת את המשבח הכתוב של הפנימית «¿»«z„·Úהמשמעות
,Ïk ·¯Ó 'B‚היינוÔ„ÚŒÔbÓ ¯˙BÈ ˙BÏÚ� Ô‰ ˙Bˆn‰Lשכאמור ≈……∆«ƒ¿≈«¬≈ƒ«≈∆

" נקרא רבות דרגות בו שיש וכיוון "כל" בלבדÂ¯Ó·נקרא זו ולא כל",

- מזו יתירה אלא עדן מגן יותר נעלות ‰Bˆn˙שהמצוות Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
Ô„ÚŒÔb‰ ˙‡ ÌÈNBÚ ‰ÁÓNaעדן בגן האלוקי האור והמשכת גילוי כי ¿ƒ¿»ƒ∆««≈∆

הזה. בעולם המצוות מקיום כתוצאה היא

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â לעיל‚) האמור את יותר ובעומק יותר בפרטיות ומבאר והולך ¿»ƒ¿»
מקדים ותחילה עדן, בגן המתגלים האורות על המצוות קיום מעלת אודות

עדן, גן של מעלתו בגודל ביאור עדןp‰c‰תוספת גן של יצירתו אודות ¿ƒ≈
·È˙k21בתורה Ì„wÓכתוב Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂמצד ¿ƒ«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆
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אלקים. הוי' מלא, ׁשם נאמר ׁשּבגןֿעדן היא ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹולמֹות
ל"ב אלקים, ׁשם מּבחינת הּוא העֹולם ּכללּות ְְְֱִִִִֵֵַָָָֹּדהּנה,

ּבראׁשית ּבמעׂשה נאמר אלקים מֹורה22ּפעמים ּדאלקים , ְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּכל אּלא הּזה, עֹולם רק ולא וההעלם. הּצמצּום ענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ההעלם עלֿידי היא התהּוּותֹו עֹולם, ּבׁשם ּׁשּנקרא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמה
את ׁשּמצמצם רק לא הּוא ההעלם וענין אלקים. ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּדׁשם
אּלא למּטה, נמׁש אינֹו העליֹון ׁשהאֹור היינּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָהאֹור,
ּובהסּתר, ּבהעלם הּוא ּגּופא, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשהאֹור זאת, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָֹעֹוד
ּכמֹו נּכר אינֹו ׁשּבחיצֹונּיּות הּפנימּיּות, על ׁשּמעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו
ׁשּזהּו ּגדֹול, ּברעׁש ׁשהם האֹופּנים ּוכמֹו ּבאמת. ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

אחר ּבמקֹום (ּכּמבאר ההּׂשגה העּדר והינּו,23מּצד ,( ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּובהסּתר, ּבהעלם זה הרי אצלם, ׁשּנרּגׁש האֹור ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּגם
על ׁשּמעלים ההעלם ענין ׁשּזהּו מּׂשיגים, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאינם
ּבאפן ההעלם נעׂשה יֹותר ׁשּלמּטה ועד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּפנימּיּות.

הּטבע ּבגימטרּיא היא24ׁשאלקים ׁשהאמת ּדאף והינּו, , ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
נדמה מּכלֿמקֹום, כּו', ּפרטית ּבהׁשּגחה הּוא ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהּכל
הּפנימּיּות. על ההעלם ׁשּזהּו הּטבע, מּצד הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּכן
אלקים, הוי' וּיּטע מלא, ׁשם ּכתיב ּבגןֿעדן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאמנם
ּכאחד ויהיה הוה היה הוי', ׁשם ּגּלּוי ּבֹו ,25ׁשּמאיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

העֹולמֹות, ענין על ׁשּמֹורה אלקים ּבׁשם ׁשּגם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהינּו,
ּבגןֿעדן יׁש ולכן מעֹולמֹות. ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמאיר

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר אלקּות, מּזיו26ּגּלּוי ונהנין יֹוׁשבין ְְְֱֱֲִִִִִֵֶַַַַֹ
הּגּלּוי. מענין היא ׁשההנאה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשכינה,
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ועוד.22) ג. קיב, ב. צו, ב. צד, חדש ובכ"מ.23)זהר א. מז, שלח ד. כח, נשא לקו"ת הנתיבות)24)ראה (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת והמרגיל). (ד"ה פ"ו האהבה שער ר"ח זח"ג25)פ"ב.

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב א.26)רנז, יז, ברכות
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ÏÚמזרח Ô„ÚŒÔb‰ ˙ÏÚnL ,e�È‰Â העולם‰BÓÏBÚ˙שאר, ועל ¿«¿∆«¬«««≈∆«»»
בפרט ÏÓ‡הזה ÌL ¯Ó‡� Ô„ÚŒÔ‚aL ‡È‰הקדושֿברוךֿהוא ,של ƒ∆¿«≈∆∆¡«≈»≈

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c .ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ¿ƒ≈¿»»»ƒ¿ƒ«≈¡…ƒ
בזוהר שמובא וכפי אלוקים" ברא "בראשית בתורה ÌÈÓÚtככתוב ·"Ï¿»ƒ

‰NÚÓa ¯Ó‡� ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«¿«¬≈
˙ÈL‡¯a22ÌÈ˜Ï‡c , ¿≈ƒ∆¡…ƒ

הגבורה מידת של השם שהוא

ÔÈ�Úהעליונה ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿«
ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰כדי כי «ƒ¿¿«∆¿≈

ומוגבל, מדוד עולם לברוא

והעלים צמצם הקדושֿברוךֿהוא

והעולם הבליֿגבול, אורו את

מוגבל. אור המשכת ידי על נברא

‰f‰ ÌÏBÚ ˜¯ ‡ÏÂהגשמי ¿…«»«∆
Ó‰התחתון Ïk ‡l‡ ,∆»»«

ÌÏBÚ ÌLa ‡¯˜pMאפילו ∆ƒ¿»¿≈»
רוחניים עליונים ,עולמות

B˙ee‰˙‰והבריאה היצירה ƒ¿«
הקדושֿברוךֿהוא ידי על שלו

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆¿≈
האלוקי האור של וההסתר

‡ÌÈ˜Ïהאינסופי ÌLc¿≈¡…ƒ
המורה אלוקים שם באמצעות

וההסתר ההעלם כוח ÔÈ�ÚÂעל .¿ƒ¿«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈…«

ÌˆÓˆnLגילוי‡˙ומעלים ∆¿«¿≈∆
¯B‡‰L e�ÈÈ‰ ,¯B‡‰»«¿∆»
CLÓ� B�È‡ ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈ƒ¿»

BÚ„ומתגלה ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»
Ba LiL ¯B‡‰L ,˙‡Êוכן …∆»∆≈

עולם באותו הואÙeb‡מאיר »
ÌÏÚ‰aעצמו ‡e‰ ,¿∆¿≈

˙eiÓÈ�t‰ ÏÚ ÌÈÏÚnL e�È‰Â ,¯zÒ‰·eכזה באופן שבא ¿∆¿≈¿«¿∆«¿ƒ««¿ƒƒ
ונסתרת נעלמת שלו e‰L‡שהפנימיות BÓk ¯k� B�È‡ ˙ei�BˆÈÁaL ,∆¿ƒƒ≈ƒ»¿∆

˙Ó‡aהאמיתית המהות ובגלוי, בחיצוניות שהוא כפי בו מביטים וכאשר ∆¡∆
בגלוי נראית החיצוניות ורק נעלמת אלא וניכרת נראית לא שלו .והפנימית

ÌÈpÙB‡‰ BÓÎeהעליונה שבמרכבה הקודש ÏB„b,וחיות LÚ¯a Ì‰L ¿»«ƒ∆≈¿««»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk) ‰‚O‰‰ ¯cÚ‰ „vÓ e‰fL23נובע שהרעש ∆∆ƒ«∆¿≈««»»«¿…»¿»«≈

פחות יש יותר ונתפסים נקלטים שהדברים וככל וההתרגשות, מההתפעלות

והתפעלות ‡ˆÌÏ'רעש' Lb¯pL ¯B‡‰ ÌbL ,e�È‰Â בהם), ומאיר ¿«¿∆«»∆ƒ¿»∆¿»
כנ"ל, מוגבל, אור אלא הבליֿגבול סוף אין אור שאינו Ê‰בגילוי È¯‰¬≈∆

,ÌÈ‚ÈOÓ Ì�È‡L ,¯zÒ‰·e ÌÏÚ‰aמתגלית האור חיצוניות רק כי ¿∆¿≈¿∆¿≈∆≈»«ƒƒ
ונסתרת מכוסה נשארת הפנימיות אבל ‰‰ÌÏÚלהם ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««∆¿≈

¯˙BÈ ‰hÓlL „ÚÂ .˙eiÓÈ�t‰ ÏÚ ÌÈÏÚnLבעולם שמדובר ככל ∆«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆¿«»≈
יותר גדול וההסתר ההעלם הרי שבו, האלוקות גילוי מבחינת יותר נחות

ויותר מכוסה יותר והפנימיות

הזה שבעולם ועד נעלמת

כך כל הוא וההסתר ההעלם

אשר עד ‰‰ÌÏÚגדול ‰NÚ�«¬∆«∆¿≈
ÌÈ˜Ï‡L ÔÙ‡aשל שמו ¿…∆∆¡…ƒ

נקרא שבו הקדושֿברוךֿהוא

ולהסתיר להעלים הכוח

‡i¯ËÓÈ‚aכמו (86) ¿ƒ«¿ƒ»
של ,Ú·h‰24הגימטרייא «∆«

,e�È‰Âכמה עד מלמד הדבר ¿«¿
גדול וההסתר »¿Û‡cההעלם

‡e‰ Ïk‰L ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆«…
'eÎ ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a¿«¿»»¿»ƒ
ידי על העת כל מתנהל והעולם

הקדושֿברוךֿהוא של השגחה

תנועה כל ועל ופרט פרט כל על

וכד', ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,קלה
‰Ó„�בשר ‰e‡לעיני ÔkL ƒ¿∆∆≈

היא העולם של ההתנהלות שכל

Ú·h‰ „vÓגשמיות ובעיניים ƒ««∆«
שבתוך האלוקות את רואים לא

בבריאה, ופרט פרט ∆∆e‰fLכל
˙eiÓÈ�t‰ ÏÚ ÌÏÚ‰‰ועל «∆¿≈««¿ƒƒ

רק נראים שהדברים כך האמת,

בחיצוניות. שהם כפי

ÌL ·È˙k Ô„ÚŒÔ‚a Ì�Ó‡»¿»¿«≈∆¿ƒ≈
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ ,‡ÏÓ»≈«ƒ«¬»»¡…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL Èelb Ba ¯È‡nL∆≈ƒƒ≈¬»»

שם על Á‡k„שהוא ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰25,e�È‰Â אומר, שהכתוב כיוון »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»¿«¿
הוי' שם של בשילוב שמדובר מובן אלוקים" "הוי' ידי על ונוצר ניטע שהגן

הוא הקדושֿברוךֿהוא שמצידו הקדושֿברוךֿהוא של הגבול כוח על שמורה

הגבולות לפי שהרי והגבלה, מדידה מכל למעלה (היינו כאחד ויהיה הווה הי'

אלוקים שם עם ונפרדים) שונים גדרים הם והעתיד וההווה העבר העולם, של

כך וההסתר ההגבלה על ÔÈ�Úהמורה ÏÚ ‰¯BnL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ÌbL∆«¿≈¡…ƒ∆∆«ƒ¿«
LÈ ÔÎÏÂ .˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈ƒ≈¬»»∆¿«¿»≈»¿»≈≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙e˜Ï‡ Èelb Ô„ÚŒÔ‚a26ÔÈ·LBÈהנשמות ¿«≈∆ƒ¡…¿«¬««≈«¿ƒ
עדן ‰Èelbבגן ÔÈ�ÚÓ ‡È‰ ‰‡�‰‰L ,‰�ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ�‰�Âשהרי ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆«¬»»ƒ≈ƒ¿««ƒ
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מּגּלּויe‡·e¯ד) יּובן ׁשּבגןֿעדן, הוי' ׁשם ּגּלּוי ענין ≈ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הוי' לעילׁשם נתּבאר ׁשהרי האדם, ׁשּבנפׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ענין ולכן, האדם, עבֹודת עלֿידי נעׂשה הּגןֿעדן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשענין
האדם, ׁשּבנפׁש הוי' ׁשם מענין יּובן ׁשּבגןֿעדן הוי' ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשם

ׁשּכתּוב מּיׂשראל27ּכמֹו אחד ׁשּבכל עּמֹו, הוי' חלק ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות ּדהּנה, הענין, ּובאּור הוי'. ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָיׁש
ּוכמֹו החכמה, ּבחינת והּוא הּבּטּול, ענין על ְְְְְִִִֶַַַַַָָמֹורה

ּבהּגהה הּזקן רּבנּו ׁשּבחכמה28ׁשּכתב הּמּגיד, מֹורֹו ּבׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מדרגת היא וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָנרּגׁש
אר ׁשל ּבאפן ההתּבֹוננּות על מֹורה ה"א ואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחכמה.
הּמּדֹות ענין הּוא וא"ו ואֹות הּבינה. ענין והּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָֹורחב,
ואֹות מּדֹות. הּׁשּׁשה ּכל יֹותר ּובפרטּיּות ויראה, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאהבה
ּכל והּנה, ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ענין הּוא אחרֹונה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה"א
ּדּבּור מחׁשבה עד החכמה מּכח היינּו האֹותּיֹות, ְְֲִִִַַַַַָָָָָֹד'
ּבחכמה, ּוכמֹו הּתענּוג. ענין ּבהם יׁש הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּומעׂשה,
ׁשל ּפניו צהבּו ּוכמֹו ּתענּוג, יׁש ׂשכל איזה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבהמצאת

חדתא ּתֹוספּתא ׁשּמצא אּבהּו ּבבינה,29רּבי וכן . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבבינה הּוא עּתיק ּתענּוג,30ּדהתּגּלּות יׁש ּבמּדֹות וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

ּגם הּוא ּכן ּבאהבה, ׁשהּוא ּוכׁשם ּבּתענּוגים, אהבה ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
ׁשּגם ועד ּתענּוג, ּבהם ׁשּיׁש הּמּדֹות, ּוׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּביראה
ׁשד' ּוכׁשם ּתענּוג. ּבהם יׁש ּומעׂשה ּדּבּור ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבה
ּבד' יּובן ּכ הּתענּוג, המׁשכת ּבהם יׁש ׁשּבּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאֹותּיֹות
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כאשר רק אפשרי והדבר אותו ולקלוט לקבל צריך האלוקי מהאור ליהנות כדי

ונסתר נעלם הוא כאשר ולא בגילוי מאיר .האור
ÌL ÈelbÓ Ô·eÈ ,Ô„ÚŒÔ‚aL 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÔÈ�Ú ¯e‡·e („≈ƒ¿«ƒ≈¬»»∆¿«≈∆»ƒƒ≈
Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�ÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙� È¯‰L ,Ì„‡‰ LÙ�aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿∆∆»»»∆¬≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«««≈∆

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈¬«
,Ì„‡‰שהאור בתניא כמבואר »»»

עדן בגן ומתגלה נמשך האלוקי

עושים ישראל שבני המצוות על

הזה ÔÈ�Úבעולם ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
של ‰ÈÂ'ההתגלות ÌL≈¬»»

ÔÈ�ÚÓ Ô·eÈ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆»≈ƒ¿«
של ‰ÈÂ'ההתגלות ÌL≈¬»»

BÓk ,Ì„‡‰ LÙ�aL∆¿∆∆»»»¿
·e˙kL27האזינו בשירת ∆»
BnÚ,שבתורה 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»«

דהיינו בחסידות «¿∆ÏÎaLומבואר
ÌL LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈≈

.'ÈÂ‰¬»»
˙B‡ ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰¯BÓ 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈגם ¿≈¬»»»

שהיא בצורתה וגם בתוכנה

בלבד קטנה ÔÈ�Úכנקודה ÏÚ«ƒ¿«
עניין שהוא Ïeha‰«ƒהקטנות

האלוקות כלפי המציאות ,של
˙�ÈÁa ‡e‰Âספירת ¿¿ƒ«

·˙kL BÓÎe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆»«
‰‰b‰a Ô˜f‰ e�a¯28 «≈«»»¿«»»

,„Èbn‰ B¯BÓ ÌLa¿≈««ƒ
‰ÓÎÁaLראשית שהיא ∆«»¿»

Bc·Ïהספירות ‡e‰L Lb¯�ƒ¿»∆¿«
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰והכול ¿≈»

זולתו עצמאית מציאות שום ואין לגביו ‰ÓÎÁ‰ּבטל ˙‚¯„Ó ‡È‰ BÊÂ ֵָ¿ƒ«¿≈««»¿»
הוא ברוך סוף אין "שאור חיים בעץ כתוב לכן בתניא, זו בהגהה (וככתוב

בספירת תחילה התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד אינו

BÓ¯‰החכמה") ‡"‰ ˙B‡Âבצורתה וגם בתוכנה ‰‰˙e��Ba˙גם ÏÚ ¿≈»««ƒ¿¿
,·Á¯Â C¯‡ ÏL ÔÙ‡aהיה השכלי הרעיון החכמה שבבחינת לאחר ¿…∆∆…∆¿…«

בלבד ‰Bcn˙כנקודה ÔÈ�Ú ‡e‰ Â"‡Â ˙B‡Â .‰�Èa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ»¿»ƒ¿««ƒ
,‰‡¯ÈÂ 'ענפים'‡‰·‰ כמו הן המידות שאר וכל המידות עיקר שהם «¬»¿ƒ¿»

BÈ˙¯לגביהם ˙eiË¯Ù·eמורה B‡Â˙עלהוא"ו .˙BcÓ ‰MM‰ Ïk ƒ¿»ƒ≈»«ƒ»ƒ¿
‰�B¯Á‡ הוי'‰"‡ שם של eac¯השנייה ‰·LÁÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ≈«¬»ƒ¿««¬»»ƒ

‰NÚÓeכמבואר) והמידות השכל הם הנפש, כוחות של ה'לבושים' שהם «¬∆
בתניא).

Ïk ,‰p‰Âשל ובתוכן בצורה הנרמזים הנפש ולבושי ‰‡Bi˙B˙כוחות '„ ¿ƒ≈»»ƒ
הוי' שם ‰e�ÈÈשל ‰ÓÎÁ‰החל, ÁkÓהשכל כוחות ראשית Ú„שהוא «¿ֵֵƒ…««»¿»«

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓלידי באים הכוחות שדרכם הנפש לבושי שהם «¬»»ƒ«¬∆
‰¯Èביטוי BÓÎeבכולם, .‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú Ì‰a LÈלמשל,‰ÓÎÁa ¬≈≈»∆ƒ¿«««¬¿¿»¿»

ÏÎN ‰ÊÈ‡ ˙‡ˆÓ‰aL∆¿«¿»«≈∆≈∆
כלשהו חדש שכלי LÈרעיון ,≈

BÓÎe ,‚e�Úzחכמינו שאמרו «¬¿
¯Èaז"ל ÏL ÂÈ�t e·‰»̂¬»»∆«ƒ

e‰a‡מכך והנאה עונג מרוב «»
‡˙„Á ‡zÙÒBz ‡ˆnL∆»»∆¿»¬»»

שההמצאה,29חדשה הרי

וכיוון עונג. גורמים והחידוש

הנקודה היא שהחכמה

ההמצאה, תחילת הראשונית,

תענוג. ישנו שבחכמה ≈¿ÔÎÂמובן
˜ÈzÚ ˙elb˙‰c ,‰�È·a¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ
שבכתר וחסידות בקבלה מבואר

מעשר (שלמעלה העליון

ב שתי יש "אריךהספירות) חינות

ו"עתיק הכתר) (חיצוניות אנפין"

ובכוחות הכתר). (פנימיות יומין"

לעניין מקביל "אריך" הנפש

לעניין מקביל ו"עתיק" הרצון

עתיק, בחינת והתגלות התענוג.

העונג È·a�‰היינו ‡e‰30 ¿ƒ»
ראש תורה בלקוטי (כמבואר

באדם משל דרך על "כמו השנה:

השגה איזה לו כשנופל למטה

הוא עמקות באיזו חדש ושכל

עיקר אמנם תענוג, מתמלא

התענוג התפשטות התגלות

ורוחב שכלו בהרחבת הזאת העמקות כשמשיג כך אחר דווקא הוא בשלימות

‡‰·‰בינתו"). BÓk ,‚e�Úz LÈ ˙BcÓa ÔÎÂמידת התגלות שהיא ¿≈¿ƒ≈«¬¿«¬»
הדרגות ואחת האהבה של ולדרגה לאופי בהתאם שונים באופנים ובאה החסד

אהבה היא באהבה a‡‰·‰הנעלות ‡e‰L ÌLÎe ,ÌÈ‚e�Úza««¬ƒ¿≈∆¿«¬»
גורמת מורגשת בתחושה המידה Èa¯‡‰תענוגשהתגלות Ìb ‡e‰ Ôk ,≈«¿ƒ¿»
,‚e�Úz Ì‰a LiL ,˙Bcn‰ ¯‡Leבתחושה המידות מפעולת הנובע ¿»«ƒ∆≈»∆«¬

NÚÓe‰מורגשת ¯eac ‰·LÁÓ ÌbL „ÚÂותוכן עומק בהם שאין אף ¿«∆««¬»»ƒ«¬∆
גם זאת בכל עצמם, והמידות השכל e�Úz‚כמו Ì‰a LÈשרואים כפי ≈»∆«¬

שונים ומעשים דיבורים ממחשבות, מתענג שהאדם L„'בפועל ÌLÎe .¿≈∆
LÙpaL ˙Bi˙B‡‰'ה המידות, – ו' הבינה, - ראשונה ה' החכמה, - (י' »ƒ∆«∆∆
הלבושים) – ‰ÎLÓ˙אחרונה Ì‰a LÈוהתגלותÔ·eÈ Ck ,‚e�Úz‰ ≈»∆«¿»«««¬»»
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מּגּלּויe‡·e¯ד) יּובן ׁשּבגןֿעדן, הוי' ׁשם ּגּלּוי ענין ≈ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הוי' לעילׁשם נתּבאר ׁשהרי האדם, ׁשּבנפׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ענין ולכן, האדם, עבֹודת עלֿידי נעׂשה הּגןֿעדן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשענין
האדם, ׁשּבנפׁש הוי' ׁשם מענין יּובן ׁשּבגןֿעדן הוי' ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשם

ׁשּכתּוב מּיׂשראל27ּכמֹו אחד ׁשּבכל עּמֹו, הוי' חלק ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות ּדהּנה, הענין, ּובאּור הוי'. ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָיׁש
ּוכמֹו החכמה, ּבחינת והּוא הּבּטּול, ענין על ְְְְְִִִֶַַַַַָָמֹורה

ּבהּגהה הּזקן רּבנּו ׁשּבחכמה28ׁשּכתב הּמּגיד, מֹורֹו ּבׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מדרגת היא וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָנרּגׁש
אר ׁשל ּבאפן ההתּבֹוננּות על מֹורה ה"א ואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחכמה.
הּמּדֹות ענין הּוא וא"ו ואֹות הּבינה. ענין והּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָֹורחב,
ואֹות מּדֹות. הּׁשּׁשה ּכל יֹותר ּובפרטּיּות ויראה, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאהבה
ּכל והּנה, ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ענין הּוא אחרֹונה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה"א
ּדּבּור מחׁשבה עד החכמה מּכח היינּו האֹותּיֹות, ְְֲִִִַַַַַָָָָָֹד'
ּבחכמה, ּוכמֹו הּתענּוג. ענין ּבהם יׁש הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּומעׂשה,
ׁשל ּפניו צהבּו ּוכמֹו ּתענּוג, יׁש ׂשכל איזה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבהמצאת

חדתא ּתֹוספּתא ׁשּמצא אּבהּו ּבבינה,29רּבי וכן . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבבינה הּוא עּתיק ּתענּוג,30ּדהתּגּלּות יׁש ּבמּדֹות וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

ּגם הּוא ּכן ּבאהבה, ׁשהּוא ּוכׁשם ּבּתענּוגים, אהבה ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
ׁשּגם ועד ּתענּוג, ּבהם ׁשּיׁש הּמּדֹות, ּוׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּביראה
ׁשד' ּוכׁשם ּתענּוג. ּבהם יׁש ּומעׂשה ּדּבּור ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבה
ּבד' יּובן ּכ הּתענּוג, המׁשכת ּבהם יׁש ׁשּבּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאֹותּיֹות
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ט.27) לב, פל"ה.28)האזינו ועוד.29)בתניא ב. צג, מסעי לקו"ת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי תו"א30)ראה א. קעח, זח"ג ראה

לך. ר"פ
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כאשר רק אפשרי והדבר אותו ולקלוט לקבל צריך האלוקי מהאור ליהנות כדי

ונסתר נעלם הוא כאשר ולא בגילוי מאיר .האור
ÌL ÈelbÓ Ô·eÈ ,Ô„ÚŒÔ‚aL 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÔÈ�Ú ¯e‡·e („≈ƒ¿«ƒ≈¬»»∆¿«≈∆»ƒƒ≈
Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�ÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙� È¯‰L ,Ì„‡‰ LÙ�aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿∆∆»»»∆¬≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«««≈∆

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈¬«
,Ì„‡‰שהאור בתניא כמבואר »»»

עדן בגן ומתגלה נמשך האלוקי

עושים ישראל שבני המצוות על

הזה ÔÈ�Úבעולם ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
של ‰ÈÂ'ההתגלות ÌL≈¬»»

ÔÈ�ÚÓ Ô·eÈ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆»≈ƒ¿«
של ‰ÈÂ'ההתגלות ÌL≈¬»»

BÓk ,Ì„‡‰ LÙ�aL∆¿∆∆»»»¿
·e˙kL27האזינו בשירת ∆»
BnÚ,שבתורה 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»«

דהיינו בחסידות «¿∆ÏÎaLומבואר
ÌL LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈≈

.'ÈÂ‰¬»»
˙B‡ ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰¯BÓ 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈגם ¿≈¬»»»

שהיא בצורתה וגם בתוכנה

בלבד קטנה ÔÈ�Úכנקודה ÏÚ«ƒ¿«
עניין שהוא Ïeha‰«ƒהקטנות

האלוקות כלפי המציאות ,של
˙�ÈÁa ‡e‰Âספירת ¿¿ƒ«

·˙kL BÓÎe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆»«
‰‰b‰a Ô˜f‰ e�a¯28 «≈«»»¿«»»

,„Èbn‰ B¯BÓ ÌLa¿≈««ƒ
‰ÓÎÁaLראשית שהיא ∆«»¿»

Bc·Ïהספירות ‡e‰L Lb¯�ƒ¿»∆¿«
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰והכול ¿≈»

זולתו עצמאית מציאות שום ואין לגביו ‰ÓÎÁ‰ּבטל ˙‚¯„Ó ‡È‰ BÊÂ ֵָ¿ƒ«¿≈««»¿»
הוא ברוך סוף אין "שאור חיים בעץ כתוב לכן בתניא, זו בהגהה (וככתוב

בספירת תחילה התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד אינו

BÓ¯‰החכמה") ‡"‰ ˙B‡Âבצורתה וגם בתוכנה ‰‰˙e��Ba˙גם ÏÚ ¿≈»««ƒ¿¿
,·Á¯Â C¯‡ ÏL ÔÙ‡aהיה השכלי הרעיון החכמה שבבחינת לאחר ¿…∆∆…∆¿…«

בלבד ‰Bcn˙כנקודה ÔÈ�Ú ‡e‰ Â"‡Â ˙B‡Â .‰�Èa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ»¿»ƒ¿««ƒ
,‰‡¯ÈÂ 'ענפים'‡‰·‰ כמו הן המידות שאר וכל המידות עיקר שהם «¬»¿ƒ¿»

BÈ˙¯לגביהם ˙eiË¯Ù·eמורה B‡Â˙עלהוא"ו .˙BcÓ ‰MM‰ Ïk ƒ¿»ƒ≈»«ƒ»ƒ¿
‰�B¯Á‡ הוי'‰"‡ שם של eac¯השנייה ‰·LÁÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ≈«¬»ƒ¿««¬»»ƒ

‰NÚÓeכמבואר) והמידות השכל הם הנפש, כוחות של ה'לבושים' שהם «¬∆
בתניא).

Ïk ,‰p‰Âשל ובתוכן בצורה הנרמזים הנפש ולבושי ‰‡Bi˙B˙כוחות '„ ¿ƒ≈»»ƒ
הוי' שם ‰e�ÈÈשל ‰ÓÎÁ‰החל, ÁkÓהשכל כוחות ראשית Ú„שהוא «¿ֵֵƒ…««»¿»«

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓלידי באים הכוחות שדרכם הנפש לבושי שהם «¬»»ƒ«¬∆
‰¯Èביטוי BÓÎeבכולם, .‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú Ì‰a LÈלמשל,‰ÓÎÁa ¬≈≈»∆ƒ¿«««¬¿¿»¿»

ÏÎN ‰ÊÈ‡ ˙‡ˆÓ‰aL∆¿«¿»«≈∆≈∆
כלשהו חדש שכלי LÈרעיון ,≈

BÓÎe ,‚e�Úzחכמינו שאמרו «¬¿
¯Èaז"ל ÏL ÂÈ�t e·‰»̂¬»»∆«ƒ

e‰a‡מכך והנאה עונג מרוב «»
‡˙„Á ‡zÙÒBz ‡ˆnL∆»»∆¿»¬»»

שההמצאה,29חדשה הרי

וכיוון עונג. גורמים והחידוש

הנקודה היא שהחכמה

ההמצאה, תחילת הראשונית,

תענוג. ישנו שבחכמה ≈¿ÔÎÂמובן
˜ÈzÚ ˙elb˙‰c ,‰�È·a¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ
שבכתר וחסידות בקבלה מבואר

מעשר (שלמעלה העליון

ב שתי יש "אריךהספירות) חינות

ו"עתיק הכתר) (חיצוניות אנפין"

ובכוחות הכתר). (פנימיות יומין"

לעניין מקביל "אריך" הנפש

לעניין מקביל ו"עתיק" הרצון

עתיק, בחינת והתגלות התענוג.

העונג È·a�‰היינו ‡e‰30 ¿ƒ»
ראש תורה בלקוטי (כמבואר

באדם משל דרך על "כמו השנה:

השגה איזה לו כשנופל למטה

הוא עמקות באיזו חדש ושכל

עיקר אמנם תענוג, מתמלא

התענוג התפשטות התגלות

ורוחב שכלו בהרחבת הזאת העמקות כשמשיג כך אחר דווקא הוא בשלימות

‡‰·‰בינתו"). BÓk ,‚e�Úz LÈ ˙BcÓa ÔÎÂמידת התגלות שהיא ¿≈¿ƒ≈«¬¿«¬»
הדרגות ואחת האהבה של ולדרגה לאופי בהתאם שונים באופנים ובאה החסד

אהבה היא באהבה a‡‰·‰הנעלות ‡e‰L ÌLÎe ,ÌÈ‚e�Úza««¬ƒ¿≈∆¿«¬»
גורמת מורגשת בתחושה המידה Èa¯‡‰תענוגשהתגלות Ìb ‡e‰ Ôk ,≈«¿ƒ¿»
,‚e�Úz Ì‰a LiL ,˙Bcn‰ ¯‡Leבתחושה המידות מפעולת הנובע ¿»«ƒ∆≈»∆«¬

NÚÓe‰מורגשת ¯eac ‰·LÁÓ ÌbL „ÚÂותוכן עומק בהם שאין אף ¿«∆««¬»»ƒ«¬∆
גם זאת בכל עצמם, והמידות השכל e�Úz‚כמו Ì‰a LÈשרואים כפי ≈»∆«¬

שונים ומעשים דיבורים ממחשבות, מתענג שהאדם L„'בפועל ÌLÎe .¿≈∆
LÙpaL ˙Bi˙B‡‰'ה המידות, – ו' הבינה, - ראשונה ה' החכמה, - (י' »ƒ∆«∆∆
הלבושים) – ‰ÎLÓ˙אחרונה Ì‰a LÈוהתגלותÔ·eÈ Ck ,‚e�Úz‰ ≈»∆«¿»«««¬»»
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המׁשכת הּוא ׁשעלֿידם ׁשּבגןֿעדן, הוי' ׁשם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּיֹות
הּׁשכינה, מּזיו ונהנין ׁשּיֹוׁשבין ׁשּזהּו העליֹון, ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּתענּוג

הּתענּוג. ענין הּוא ְֲֲִֶַַַָָׁשהנאה

Ì�Ó‡ע אינֹו ׁשּבגןֿעדן ׁשהּתענּוג מּובן ּגּופא צםמּזה »¿»ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּוכמֹו ּבלבד. מצמצמת הארה אם ּכי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֻהּתענּוג,
ּתענּוג ׁשּיׁש אף הּנה הּנפׁש, ּבכחֹות הּתענּוג ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבהמׁשכת
הּתענּוג, עצם זה אין מּכלֿמקֹום, הּנפׁש, ּכחֹות ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבכל
הרי ּתענּוג, ּבזה ׁשּיׁש ׁשאף חכמה, ּבהמצאת ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמֹו
לזה, ּוראיה הּתענּוג, עם אחד ּדבר נעׂשית לא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהחכמה
מתמּלא הּוא הרי ההמצאה ׁשּבׁשעת רֹואים אנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהרי
הענג, אֹותֹו ּבזה אין הּׂשכל ּכׁשּנתיּׁשן ואחרּֿכ רב, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹענג
ענג ּבזה אין אזי לזּולתֹו הּׂשכל את מֹוסר ׁשּכאׁשר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹועד
ּבבחינת הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשהּׂשכל אף ּכי, הּדבר, וטעם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכלל,
ׂשכל, ּבמציאּות נעׂשה ּבהתּגּלּותֹו מּכלֿמקֹום, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּתענּוג,
ּככל ולכן, ּבלבד. הּתענּוג הארת הּוא ׁשּבֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָוהּתענּוג
ּדֹומה ׁשאינֹו יֹותר, הּתענּוג מתצמצם למּטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנמׁש
למחׁשבה עד וכּו' ׁשּבבינה לתענּוג ׁשּבחכמה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָהּתענּוג
העליֹון הּתענּוג ּבגּלּוי ּגם יּובן כן ּוכמֹו ּומעׂשה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּדּבּור
מה וזהּו ּבלבד. מצמצמת הארה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּבגןֿעדן,
ׁשּבענין היינּו, מּקדם, ּבעדן ּגן אלקים הוי' וּיּטע ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכתּוב
הּלׁשֹון נאמר הוי' ׁשם עלֿידי ּבגןֿעדן הּתענּוג ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהמׁשכת
הּפרי ׁשּׁשרש אף הרי למּטה, הּנטיעה ּבענין ּדכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוּיּטע,
למעלה, מהּמּזל הּוא ׁשּבארץ הּצֹומח מּכח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּגדל
לגּבי הּפרי מתיקּות ּכלל איןֿערֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָמּכלֿמקֹום,
הּפרטים ׁשּכל היֹות ּדעם והינּו, ׁשּבמּזל, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָהּמתיקּות
עליֹון ׁשּמחסד מהּמּזל, ּומׁשּתלׁשלים ּבאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּפרי
ׁשּבּפרי, החמיצּות נעׂשה ּומּגבּורה הּמתיקּות, ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָנעׂשה
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‰ÎLÓ˙גם ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚL ,Ô„ÚŒÔ‚aL 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„a¿ƒ≈¬»»∆¿«≈∆∆«»»«¿»«
ÔÈ·LBiLוהתגלות e‰fL ,ÔBÈÏÚ‰ ‚e�Úzעדן בגן ÔÈ�‰�Âהנשמות «¬»∆¿∆∆∆¿ƒ¿∆¡ƒ

‰ ÂÈfÓ‰‡�‰L ,‰�ÈÎM("ונהנין").‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ƒƒ«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿«««¬
‡Ùeb ‰fÓ Ì�Ó‡הנפש בכוחות התענוג התגלות בין ההשוואה מעצם »¿»ƒ∆»

בגן העליון התענוג להתגלות

e�Úz‰L‚עדן Ô·eÓ»∆««¬
Ô„ÚŒÔ‚aLלנשמות שמתגלה ∆¿«≈∆

הנאה להם ÌˆÚוגורם B�È‡≈∆∆
‰¯‡‰ Ì‡ Èk ,‚e�Úz‰««¬ƒƒ∆»»
BÓÎe .„·Ïa ˙ÓˆÓˆÓ¿À¿∆∆ƒ¿«¿
˙BÁÎa ‚e�Úz‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«««¬¿…

,LÙp‰של התגלות הוא שאף «∆∆
כי בלבד, מועטת ≈p‰ƒ‰הארה

ÏÎa ‚e�Úz LiL Û‡«∆≈«¬¿»
LÙp‰ ˙BÁkלעיל כמבואר …«∆∆

והן בשכל הן קיים שהתענוג

בלבושים), (ואף «ŒÏkÓƒבמידות
ÌˆÚ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈∆∆∆

‚e�Úz‰מועטת הארה רק אלא ««¬
והפנימיות מהעומק ומצומצמת

התענוג Ó‰aˆ‡˙של BÓÎe ,¿¿«¿»«
‰ÓÎÁ,חדש שכלי רעיון »¿»

,‚e�Úz ‰Êa LiL Û‡L∆«∆≈»∆«¬
בהרחבה לעיל עם‰¯Èכמבואר ¬≈

�ÈNÚ˙זאת ‡Ï ‰ÓÎÁ‰«»¿»…«¬≈
‚e�Úz‰ ÌÚ „Á‡ ¯·cואם »»∆»ƒ««¬

התענוג עצם של התגלות הייתה

כדי עד בחכמה חודר היה הדבר

להבדיל ניתן היה שלא כך

והחכמה השניים, בין ולחלק

מהתענוג לחלק הופכת הייתה

ÊÏ‰,עצמו ‰È‡¯e שעצם, ¿»»»∆
בחכמה קיים לא ≈¬∆È¯‰Lהתענוג

˙ÚLaL ÌÈ‡B¯ e�‡»ƒ∆ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ ‰‡ˆÓ‰‰האדם ««¿»»¬≈

השכלי הרעיון את שהמציא

·¯ ‚�Ú ‡lÓ˙Óבעקבות ƒ¿«≈…∆«
מהחידוש, לו שיש הגדולה ‡ÔÈההנאה ÏÎO‰ ÔMÈ˙pLk CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆ƒ¿«≈«≈∆≈

‚�Ú‰ B˙B‡ ‰Êaשני הם והחכמה שהעונג ומכאן ההמצאה, בעת שהיה »∆»…∆
היה הוא מהחכמה נפרד בלתי לחלק הופך היה העונג אם כי נפרדים דברים

השכל" "כשנתישן זמן כעבור נפסק היה ולא תמיד החכמה את ללוות ממשיך

ÏÏk ‚�Ú ‰Êa ÔÈ‡ ÈÊ‡ B˙ÏeÊÏ ÏÎO‰ ˙‡ ¯ÒBÓ ¯L‡kL „ÚÂ¿«∆«¬∆≈∆«≈∆¿»¬«≈»∆…∆¿»
לא שהעונג נוספת הוכחה וזו עונג כל ללא לבד השכל את מעביר והוא

החכמה, עם ‰c·¯,'התעצם' ÌÚËÂעם מתאחד לא שהעונג לכך הסיבה ¿«««»»
ומ מלאה באחדות היאהשכל ‰e‡וחלטת BL¯La ÏÎO‰L Û‡ ,Èkƒ«∆«≈∆¿»¿

B˙elb˙‰a ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‚e�Úz‰ ˙�ÈÁ·aשכלי �NÚ‰כרעיון ƒ¿ƒ«««¬ƒ»»¿ƒ¿««¬∆

ÏÎN ˙e‡ÈˆÓa,ׂשכל של ההגדרות כל עם ׂשכל אלא תענוג איננו ומעתה ƒ¿ƒ≈∆ֵֵֶֶ

BaL ‚e�Úz‰Âשהוא כפי התענוג כפי·˘Â¯˘לעומת התענוג הרי הׂשכל, ¿««¬∆ֵֶַ

שנעשה לאחר ּבׂשכל שכלÂ‡ÈˆÓ˙שהוא ‰e�Úz‚של ˙¯‡‰ ‡e‰ ֵֶַ∆»«««¬
,ÔÎÏÂ .„·Ïaהרי הדבר בעצם ולא מועטת בהארה שמדובר ÏÎkכיוון ƒ¿«¿»≈¿»

‰hÓÏ CLÓpLבכוחות ∆ƒ¿»¿«»
‰e�Úz‚הנפש ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈««¬
,¯˙BÈשל הגבוהות הדרגות כי ≈

לתענוג, קרובות הנפש כוחות

הנמוכות הדרגות מאשר יותר

‰e�Úz‚יותר ‰ÓBc B�È‡L∆≈∆««¬
‰ÓÎÁaLהדרגה שהיא ∆«»¿»

בכוח נעלית והכי הראשונה

È·aL�‰השכל ‚e�Ú˙Ï¿«¬∆¿ƒ»
השכל בכוח הבאה הדרגה שהיא

היא שבה התענוג והתגלות

מאשר יותר פחותה במידה

בשארeÎÂ'בחכמה הלאה וכך ¿
והמידות השכל הנפש, ,כוחות
¯eac ‰·LÁÓÏ „Ú«¿««»»ƒ

‰NÚÓeהתענוג הארת שבהם «¬∆
מאד. ומצומצמת מועטת היא

Èel‚a Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿ƒ
ŒÔ‚aL ÔBÈÏÚ‰ ‚e�Úz‰««¬»∆¿∆¿«
‰¯‡‰ ‡e‰L ,Ô„Ú≈∆∆∆»»
‰Ó e‰ÊÂ .„·Ïa ˙ÓˆÓˆÓ¿À¿∆∆ƒ¿«¿∆«

·e˙kLגן של יצירתו לגבי ∆»
הקדושֿברוךֿהוא ידי על עדן

Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ«ƒ«¬»»¡…ƒ«
,e�ÈÈ‰ ,Ì„wÓ Ô„Úa¿≈∆ƒ∆∆«¿
‚e�Úz‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿««¿»«««¬
'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆«¿≈≈¬»»
שהדבר לעיל שנתבאר וכפי

עדן של מעלתו את מבטא

נאמר עליה הבריאה כל לעומת

ברא אבל‡ÌÈ˜ÂÏ""בראשית

ÚhiÂמאידך ÔBLl‰ ¯Ó‡�∆¡««»«ƒ«
מועטת בהארה שמדבר המורה

בעצמו ‰ÚÈËp‰מהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ�Úa BÓÎc הצמחים, hÓÏ‰של ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ»¿«»
הזה ı¯‡aLבעולם ÁÓBv‰ ÁkÓ Ï„bL È¯t‰ ˘¯ML Û‡ È¯‰ ,¬≈«∆…∆«¿ƒ∆»≈ƒ…««≈«∆»»∆

‰ÏÚÓÏ Ïfn‰Ó ‡e‰היינו "מזל" יש צמח שלכל ז"ל רבותינו כמאמר ≈««»¿«¿»
צומח, אותו של החיים מקור והוא גדל" לו ש"אומר עליון רוחני שורש

ÏÏk CB¯ÚŒÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓבין ודמיון להשוואה מקום שום ואין ƒ»»≈¬¿»
È¯t‰ ˙e˜È˙Óהגשמי˙e˜È˙n‰ Èa‚ÏהרוחניתÏfÓaLהעליון ¿ƒ«¿ƒ¿«≈«¿ƒ∆««»

È¯taLהרוחני ÌÈË¯t‰ ÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â ÌÈ‡aהגשמי, ¿«¿¿ƒ¡∆»«¿»ƒ∆«¿ƒ»ƒ
Ïfn‰Ó ÌÈÏLÏzLÓeהרוחני,˙e˜È˙n‰ ‰NÚ� ÔBÈÏÚ „ÒÁnL , ƒ¿«¿¿ƒ≈««»∆≈∆∆∆¿«¬∆«¿ƒ

,È¯taL ˙eˆÈÓÁ‰ ‰NÚ� ‰¯e·bÓeכלשהו יחס יש לכאורה כן ואם ƒ¿»«¬∆«¬ƒ∆«¿ƒ
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והחמיצּות ׁשהמתיקּות ּבפׁשיטּות מּובן הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָמּכלֿמקֹום,
כן ּוכמֹו ׁשּבמּזל, ּוגבּורה לחסד ּכלל ּבער אינם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּפרי
ּבדגמת ׁשהיא ׁשּבגןֿעדן, הּתענּוג ּבהמׁשכת ּגם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֻהּוא

ּבלבד. הארה ׁשהיא ְְִִִֶֶַַָָָהּנטיעה

e‰ÊÂ'הוי עצי יׂשּבעּו ּגןֿעדן ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נטע אׁשר ּוכמֹו31גֹו' עצה, מּלׁשֹון הּוא עצי , ְְֲֲִֵֵֶָָָ

ׁשּבאיןֿערֹו לתלמיד ׂשכל ׁשּמׁשּפיע הרב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעלּֿדרֿמׁשל
לּתלמיד להׁשּפיע אי ּבנפׁשֹו עצֹות לׁשית ׁשּצרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליו,
ׁשּבגןֿ ההמׁשכה ּגם כן ּוכמֹו הּׂשכל, את לקּבל ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיּוכל
לׁשֹון ועצי עצה, מּלׁשֹון הוי', ּדעצי ּבאפן היא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעדן
וכּמה ּכּמה היינּו עצֹות, וכּמה ּכּמה להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָרּבים,
וגם ּבּנבראים, הוי' ׁשם להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָצמצּומים,
ּבלבד נטיעה ּבבחינת היא ההמׁשכה הרי זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלאחרי

ּבלבד. הארה ׁשהיא נטע), ְֲִִֶֶֶַָָָָ(אׁשר

אp‰Â‰ה) עצמֹו. מּצד הּגןֿעדן ענין הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ּולׁשמרּה, לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
ּבחינה ממׁשיכים ּכּנ"ל, הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא
מרב גֹו' עבדּת ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו יֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹנעלית
הּוא ׁשּכללּותן הּמצֹות, מעׂשה ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל.
מצֹות וז' ּדאֹורייתא מצֹות תרי"ג הרי הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָעבֹודת

ּדכתר אֹורֹות תר"ך הן ׁשהּוא32ּדרּבנן הּכתר, ּפנימּיּות , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכי ּדבר, ּבאיזה הּמרּכב ּתענּוג זה ׁשאין הּתענּוג, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמּתית

נאמר ועלֿזה עצמי. ּתענּוג הּפׁשּוט, ּתענּוג אז33אם ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

טז.31) קד, א.32)תהלים תטז, יתרו של"ה פל"ח. ח"ג להרמ"א העולה תורת בספר הובא ויטאל) (להר"ד תורה כתר ספר ראה

ועוד. פ"ג. והנהגה מהות שער פרדס וראה ואילך). סע"ב (קמט, סכ"ט אגה"ק יד.33)תניא נח, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גורם שהחסד והראיה הגשמית למתיקות החסד במידת הרוחני השורש בין

חמיצות גורמת והגבורה eËÈLÙa˙מתיקות Ô·eÓ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»ƒ¿ƒ
„ÒÁÏ ÏÏk C¯Úa Ì�È‡ È¯taL ˙eˆÈÓÁ‰Â ˙e˜È˙Ó‰L∆«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ≈»¿∆∆¿»¿∆∆

ÏfÓaL ‰¯e·‚eבין ולהשוות לדמות מקום שום אין שכאמור היא והאמת ¿»∆««»
החסד מידת של ה'מתיקות'

גשמי פרי של למתיקות העליונה

מאד בהארה רק מדובר ובוודאי

מצומצמת, ומאד ¿BÓÎeמועטת
˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿«¿»«

‚e�Úz‰העליוןÔ„ÚŒÔ‚aL ««¬∆¿«≈∆
של בהתגלות מדובר שאמנם

באלוקות העליון התענוג עניין

עצמו שהשורש הכוונה אין אבל

אלא המשכהÈ‰L‡מתגלה, ∆ƒ
‰ÚÈËp‰והתגלות ˙Ó‚„a¿À¿««¿ƒ»

‰¯‡‰ ‡È‰Lמועטת ∆ƒ∆»»
»¿Ïaƒ·„.ומצומצמת
Ôk Ìb e‰ÊÂהפנימי הפירוש ¿∆«≈

ŒÔbשל Èab ·e˙kM ‰Ó«∆»«≈«
'B‚ 'ÈÂ‰ ÈˆÚ eÚaNÈ Ô„Ú≈∆ƒ¿¿¬≈¬»»

ÚË� ¯L‡31‡e‰ ÈˆÚ , ¬∆»»¬≈
BÓÎeגם ,‰ˆÚ ÔBLlÓƒ¿≈»¿

·¯‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»»«
„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLnL∆«¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ

,ÂÈÏ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡aLכאשר ∆¿≈¬≈»
הרב בין והפער המרחק

ועצומים גדולים הם והתלמיד

כל ביניהם שאין עד שיעור לאין

ÈLÏ˙הרבCÈ¯vLדמיון ∆»ƒ»ƒ
CÈ‡ BLÙ�a ˙BˆÚ≈¿«¿≈

„ÈÓÏzÏ ÚÈtL‰Ïאת ¿«¿ƒ«««¿ƒ
מצומצמת בצורה השכלי הרעיון

כזו Ïa˜Ïבמידה ÏÎeiL∆«¿«≈
‰ÏÎO,ולקלוט כדי‡˙ ל'עצות' זקוקה לתלמיד מהרב שההשפעה וכשם ∆«≈∆

ביניהם העצום הפער למרות השכליים הרעיונות את יקלוט ¿BÓÎeשהתלמיד
‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎהעליון העונג ÔÙ‡aוהתגלות ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ≈«««¿»»∆¿«≈∆ƒ¿…∆

‰ˆÚ ÔBLlÓ ,'ÈÂ‰ ÈˆÚcשתישאר עד התענוג את לצמצם צורך יש כי «¬≈¬»»ƒ¿≈»
אלא די לא ובכך בלבד, מועטת הארה ¯ÌÈa,ממנו ÔBLÏ ÈˆÚÂ«¬≈¿«ƒ

‰nÎÂ ‰nk e�ÈÈ‰ ,˙BˆÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«»¿«»≈«¿«»¿«»
Ì‚Â ,ÌÈ‡¯·pa 'ÈÂ‰ ÌL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ,ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿«

‰Ê È¯Á‡Ïהאור ירידת עצם את שאיפשרו הרבים הצמצומים לאחר ¿«¬≈∆
לנבראים ‰‰ÎLÓ‰האלוקי È¯‰עדן �ÚÈË‰שבגן ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ¬≈««¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

.„·Ïa ‰¯‡‰ ‡È‰L ,(ÚË� ¯L‡) „·Ïaƒ¿«¬∆»»∆ƒ∆»»ƒ¿«

‰Ê Ïk ‰p‰Â והמצומצמת‰) המועטת ההארה אודות לעיל האמור כל ¿ƒ≈»∆
עדן BÓˆÚשבגן „vÓ Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ידי על ונברא שנוצר כפי ƒ¿«««≈∆ƒ««¿

מתחילתו e‰ÁÈpiÂהקדושֿברוךֿהוא È„ÈŒÏÚ C‡ את. הקדושֿברוךֿהוא ««¿≈««ƒ≈
‰B�a¯w˙האדם ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»∆ƒ¿«¬««»¿»

ÌÈÎÈLÓÓ ,Ï"pkעדן בגן «««¿ƒƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁaשאיננה ¿ƒ»«¬≈≈
מועטת, הארה ¿BÓÎeרק

ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
Ïk ·¯Ó 'B‚ z„·Úשמפסוק »«¿»≈……

המע גודל את למדים שלזה לה

המצוות. בקיום ה' עבודת

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Ô˙eÏÏkL ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿∆¿»»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‡e‰¬««»¿»
וחשיבותה מעלתה שבגלל

הקרבנות עבודת של המיוחדת

המצוות כל את כוללת ,היא
˙BˆÓ ‚"È¯˙ È¯‰¬≈ƒ¿
˙BˆÓ 'ÊÂ ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿ƒ¿
˙B¯B‡ Í"¯˙ Ô‰ Ô�a¯c¿«»»≈

¯˙Îc32,העליון הכתר ¿∆∆
ובכתר מהספירות שלמעלה

נעלית להמשכה הכוונה עצמו

מתוך eiÓÈ�t¿ƒƒ˙במיוחד
˙ÈzÓ‡ ‡e‰L ,¯˙k‰«∆∆∆¬ƒƒ
‚e�Úz ‰Ê ÔÈ‡L ,‚e�Úz‰««¬∆≈∆«¬
Èk ,¯·c ‰ÊÈ‡a ·k¯n‰«À¿»¿≈∆»»ƒ
,ËeLt‰ ‚e�Úz Ì‡ƒ«¬«»

ÈÓˆÚ ‚e�Úzהארה רק ולא «¬«¿ƒ
שעניין כפי התענוג של מועטת

עדן בגן נמשך .התענוג
עצמי תענוג בין ההבדל נקודת

שהוא כפי מורכב לתענוג

בתענוג ש'יתלבש' בלי העונג עניין הוא עצמי שתענוג היא הנפש בכוחות

ואילו והגדרה 'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת מטרה כלפי שמכוון

היינו הנפש, מכוחות במשל כמו מסויים, מגורם תענוג הוא המורכב תענוג

ויקרא: ספר סוף תורה בלקוטי (וראה שבמידות העונג או שבשכל העונג

מקור כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם כו' ושתייה מאכילה "התענוג

מצווה בשבת שלכן ומבאר ממנו" שחוץ מדבר התענוג שאין התענוגים

המתלבש והתענוג מוחין... המשכת היא "שבת כי ומשתה, במאכל להתענג

ביום אבל התענוג" והרכבת התלבשות משל דרך על הוא הרי בחכמה

מהחכמה"). שלמעלה התענוגים ממקור גילוי הוא "כי צמים הכיפורים

‰ÊŒÏÚÂהאלוקי העצמי העונג של והתגלות המשכה ‡Ó‡�33Ê¯על ¿«∆∆¡«»
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יי i"gyz'd ,oqip ycegd mikxan ,dxt zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay

והחמיצּות ׁשהמתיקּות ּבפׁשיטּות מּובן הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָמּכלֿמקֹום,
כן ּוכמֹו ׁשּבמּזל, ּוגבּורה לחסד ּכלל ּבער אינם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּפרי
ּבדגמת ׁשהיא ׁשּבגןֿעדן, הּתענּוג ּבהמׁשכת ּגם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֻהּוא

ּבלבד. הארה ׁשהיא ְְִִִֶֶַַָָָהּנטיעה

e‰ÊÂ'הוי עצי יׂשּבעּו ּגןֿעדן ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נטע אׁשר ּוכמֹו31גֹו' עצה, מּלׁשֹון הּוא עצי , ְְֲֲִֵֵֶָָָ

ׁשּבאיןֿערֹו לתלמיד ׂשכל ׁשּמׁשּפיע הרב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעלּֿדרֿמׁשל
לּתלמיד להׁשּפיע אי ּבנפׁשֹו עצֹות לׁשית ׁשּצרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליו,
ׁשּבגןֿ ההמׁשכה ּגם כן ּוכמֹו הּׂשכל, את לקּבל ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיּוכל
לׁשֹון ועצי עצה, מּלׁשֹון הוי', ּדעצי ּבאפן היא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעדן
וכּמה ּכּמה היינּו עצֹות, וכּמה ּכּמה להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָרּבים,
וגם ּבּנבראים, הוי' ׁשם להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָצמצּומים,
ּבלבד נטיעה ּבבחינת היא ההמׁשכה הרי זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלאחרי

ּבלבד. הארה ׁשהיא נטע), ְֲִִֶֶֶַָָָָ(אׁשר

אp‰Â‰ה) עצמֹו. מּצד הּגןֿעדן ענין הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ּולׁשמרּה, לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
ּבחינה ממׁשיכים ּכּנ"ל, הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא
מרב גֹו' עבדּת ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו יֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹנעלית
הּוא ׁשּכללּותן הּמצֹות, מעׂשה ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל.
מצֹות וז' ּדאֹורייתא מצֹות תרי"ג הרי הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָעבֹודת

ּדכתר אֹורֹות תר"ך הן ׁשהּוא32ּדרּבנן הּכתר, ּפנימּיּות , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכי ּדבר, ּבאיזה הּמרּכב ּתענּוג זה ׁשאין הּתענּוג, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמּתית

נאמר ועלֿזה עצמי. ּתענּוג הּפׁשּוט, ּתענּוג אז33אם ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

טז.31) קד, א.32)תהלים תטז, יתרו של"ה פל"ח. ח"ג להרמ"א העולה תורת בספר הובא ויטאל) (להר"ד תורה כתר ספר ראה

ועוד. פ"ג. והנהגה מהות שער פרדס וראה ואילך). סע"ב (קמט, סכ"ט אגה"ק יד.33)תניא נח, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גורם שהחסד והראיה הגשמית למתיקות החסד במידת הרוחני השורש בין

חמיצות גורמת והגבורה eËÈLÙa˙מתיקות Ô·eÓ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»ƒ¿ƒ
„ÒÁÏ ÏÏk C¯Úa Ì�È‡ È¯taL ˙eˆÈÓÁ‰Â ˙e˜È˙Ó‰L∆«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ≈»¿∆∆¿»¿∆∆

ÏfÓaL ‰¯e·‚eבין ולהשוות לדמות מקום שום אין שכאמור היא והאמת ¿»∆««»
החסד מידת של ה'מתיקות'

גשמי פרי של למתיקות העליונה

מאד בהארה רק מדובר ובוודאי

מצומצמת, ומאד ¿BÓÎeמועטת
˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿«¿»«

‚e�Úz‰העליוןÔ„ÚŒÔ‚aL ««¬∆¿«≈∆
של בהתגלות מדובר שאמנם

באלוקות העליון התענוג עניין

עצמו שהשורש הכוונה אין אבל

אלא המשכהÈ‰L‡מתגלה, ∆ƒ
‰ÚÈËp‰והתגלות ˙Ó‚„a¿À¿««¿ƒ»

‰¯‡‰ ‡È‰Lמועטת ∆ƒ∆»»
»¿Ïaƒ·„.ומצומצמת
Ôk Ìb e‰ÊÂהפנימי הפירוש ¿∆«≈

ŒÔbשל Èab ·e˙kM ‰Ó«∆»«≈«
'B‚ 'ÈÂ‰ ÈˆÚ eÚaNÈ Ô„Ú≈∆ƒ¿¿¬≈¬»»

ÚË� ¯L‡31‡e‰ ÈˆÚ , ¬∆»»¬≈
BÓÎeגם ,‰ˆÚ ÔBLlÓƒ¿≈»¿

·¯‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»»«
„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLnL∆«¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ

,ÂÈÏ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡aLכאשר ∆¿≈¬≈»
הרב בין והפער המרחק

ועצומים גדולים הם והתלמיד

כל ביניהם שאין עד שיעור לאין

ÈLÏ˙הרבCÈ¯vLדמיון ∆»ƒ»ƒ
CÈ‡ BLÙ�a ˙BˆÚ≈¿«¿≈

„ÈÓÏzÏ ÚÈtL‰Ïאת ¿«¿ƒ«««¿ƒ
מצומצמת בצורה השכלי הרעיון

כזו Ïa˜Ïבמידה ÏÎeiL∆«¿«≈
‰ÏÎO,ולקלוט כדי‡˙ ל'עצות' זקוקה לתלמיד מהרב שההשפעה וכשם ∆«≈∆

ביניהם העצום הפער למרות השכליים הרעיונות את יקלוט ¿BÓÎeשהתלמיד
‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎהעליון העונג ÔÙ‡aוהתגלות ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ≈«««¿»»∆¿«≈∆ƒ¿…∆

‰ˆÚ ÔBLlÓ ,'ÈÂ‰ ÈˆÚcשתישאר עד התענוג את לצמצם צורך יש כי «¬≈¬»»ƒ¿≈»
אלא די לא ובכך בלבד, מועטת הארה ¯ÌÈa,ממנו ÔBLÏ ÈˆÚÂ«¬≈¿«ƒ

‰nÎÂ ‰nk e�ÈÈ‰ ,˙BˆÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«»¿«»≈«¿«»¿«»
Ì‚Â ,ÌÈ‡¯·pa 'ÈÂ‰ ÌL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ,ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿«

‰Ê È¯Á‡Ïהאור ירידת עצם את שאיפשרו הרבים הצמצומים לאחר ¿«¬≈∆
לנבראים ‰‰ÎLÓ‰האלוקי È¯‰עדן �ÚÈË‰שבגן ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ¬≈««¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

.„·Ïa ‰¯‡‰ ‡È‰L ,(ÚË� ¯L‡) „·Ïaƒ¿«¬∆»»∆ƒ∆»»ƒ¿«

‰Ê Ïk ‰p‰Â והמצומצמת‰) המועטת ההארה אודות לעיל האמור כל ¿ƒ≈»∆
עדן BÓˆÚשבגן „vÓ Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ידי על ונברא שנוצר כפי ƒ¿«««≈∆ƒ««¿

מתחילתו e‰ÁÈpiÂהקדושֿברוךֿהוא È„ÈŒÏÚ C‡ את. הקדושֿברוךֿהוא ««¿≈««ƒ≈
‰B�a¯w˙האדם ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»∆ƒ¿«¬««»¿»

ÌÈÎÈLÓÓ ,Ï"pkעדן בגן «««¿ƒƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁaשאיננה ¿ƒ»«¬≈≈
מועטת, הארה ¿BÓÎeרק

ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
Ïk ·¯Ó 'B‚ z„·Úשמפסוק »«¿»≈……

המע גודל את למדים שלזה לה

המצוות. בקיום ה' עבודת

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Ô˙eÏÏkL ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿∆¿»»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‡e‰¬««»¿»
וחשיבותה מעלתה שבגלל

הקרבנות עבודת של המיוחדת

המצוות כל את כוללת ,היא
˙BˆÓ ‚"È¯˙ È¯‰¬≈ƒ¿
˙BˆÓ 'ÊÂ ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿ƒ¿
˙B¯B‡ Í"¯˙ Ô‰ Ô�a¯c¿«»»≈

¯˙Îc32,העליון הכתר ¿∆∆
ובכתר מהספירות שלמעלה

נעלית להמשכה הכוונה עצמו

מתוך eiÓÈ�t¿ƒƒ˙במיוחד
˙ÈzÓ‡ ‡e‰L ,¯˙k‰«∆∆∆¬ƒƒ
‚e�Úz ‰Ê ÔÈ‡L ,‚e�Úz‰««¬∆≈∆«¬
Èk ,¯·c ‰ÊÈ‡a ·k¯n‰«À¿»¿≈∆»»ƒ
,ËeLt‰ ‚e�Úz Ì‡ƒ«¬«»

ÈÓˆÚ ‚e�Úzהארה רק ולא «¬«¿ƒ
שעניין כפי התענוג של מועטת

עדן בגן נמשך .התענוג
עצמי תענוג בין ההבדל נקודת

שהוא כפי מורכב לתענוג

בתענוג ש'יתלבש' בלי העונג עניין הוא עצמי שתענוג היא הנפש בכוחות

ואילו והגדרה 'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת מטרה כלפי שמכוון

היינו הנפש, מכוחות במשל כמו מסויים, מגורם תענוג הוא המורכב תענוג

ויקרא: ספר סוף תורה בלקוטי (וראה שבמידות העונג או שבשכל העונג

מקור כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם כו' ושתייה מאכילה "התענוג

מצווה בשבת שלכן ומבאר ממנו" שחוץ מדבר התענוג שאין התענוגים

המתלבש והתענוג מוחין... המשכת היא "שבת כי ומשתה, במאכל להתענג

ביום אבל התענוג" והרכבת התלבשות משל דרך על הוא הרי בחכמה

מהחכמה"). שלמעלה התענוגים ממקור גילוי הוא "כי צמים הכיפורים

‰ÊŒÏÚÂהאלוקי העצמי העונג של והתגלות המשכה ‡Ó‡�33Ê¯על ¿«∆∆¡«»
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מּצד ׁשּגןֿעדן היינּו, מהוי', למעלה הוי', על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּתתעּנג
אינֹו ׁשּבהוי' ׁשהּתענּוג ּכּנ"ל, הוי' ּבחינת הּוא ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָעצמֹו
וכּנ"ל ּדבר, ּבאיזה מרּכב הּוא אּלא העצמי, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתענּוג
על ּתתעּנג אז ׁשּכתּוב מה אמנם הּנפׁש. ּכחֹות ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבמׁשל
מה וזהּו ּפׁשּוט. ותענּוג עצמי ּתענּוג המׁשכת הּוא ְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָהוי'

להוי' ניחֹוח ריח קרּבנֹות ּגּבי ענין34ּׁשּכתּוב ׁשהּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
היא ההמׁשכה ׁשּבגןֿעדן והינּו, הוי', ּבׁשם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה

לׁשם הוי' הּקרּבנֹותמּׁשם עלֿידי אבל ּכּנ"ל, אלקים ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
הוי', מּׁשם למעלה ׁשּמּגיעים להוי', ניחֹוח ריח ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשה
אלקים. ּבׁשם יֹותר, למּטה וגם ּבהּוי', ממׁשיכים ְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָָֹּומּׁשם
הּוא ׁשּבתחּלה ניחֹוח, ּדריח ּבאפן הּוא ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוסדר
למעלה, מּלמּטה העלאה ׁשל ּבאפן ׁשהּוא הריח, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹענין
למּטה, מּלמעלה המׁשכה ענין ׁשהּוא ניחֹוח, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ּוכמֹו35ּכמאמר רצֹוני. ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָ
הּקרּבנֹות, ּדגמת ׁשהיא הּתפּלה ּבעבֹודת עכׁשו ּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻכן

ז"ל רּבֹותינּו ּתקנּו,36ּכמאמר ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַ
מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם היא ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻֻׁשהּתפּלה

מהוי',37הּׁשמימה למעלה עד ההעלאה היא ׁשּבתחּלה , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ועד לאלקים, ּומהּוי' הוי', לׁשם ממׁשיכים ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואחרּֿכ
ּובפרטּיּות הּגׁשמי. הּזה ּבעֹולם וגם ּבעֹולמֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּנמׁש

ּכמבאר ּותפּלין, ׁשמע קריאת ענין מאמר38הּוא ּבפרּוׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹ
ז"ל כּו',39רּבֹותינּו ּתפּלין ּבלא ׁשמע קריאת הּקֹורא ּכל ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ּבאחד, נפׁשֹו למסר ההעלאה ענין הּוא ׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּקריאת
לתפּלין הּתֹורה ּכל (ׁשהקׁשה ענין40ּותפּלין הּוא ( ְְְְִִִִִִֶַַָָָֻ

ְַַָָההמׁשכה.
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ויּובן‡Ì�Óו) הּקרּבנֹות. מּכל חלּוקה אדּומה ּפרה »¿»ְְֲֲִַָָָָָָָָ
יֹוצא ונהר ּגןֿעדן ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהקּדים
לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם הּגן את להׁשקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעדן

עדן,41ראׁשים ּבחינת נמׁש נהר ּבחינת ׁשעלֿידי והינּו, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לד' ׁשּנעׂשה עד יּפרד ּומּׁשם הּגן, אל הּתענּוג, ענין ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּוא

מח ד' ׁשהם ׁשכינהראׁשים, איתא42נֹות ּובּמדרׁש ׁשד'43, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּגלּיֹות. ד' ּבאים ׁשּמהם הּמלכּיֹות ד' על קאי ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻראׁשים
מחנֹות ּבד' הּוא הענין ׁשּׁשרש הּפרּוׁשים, ב' לתּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו לאו ׁשּבבריאה ּכיון אבל, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשכינה,

לכן44חד ּבבריאה, ּפרּוד ׁשּיׁש יּפרד, ּומּׁשם ענין ׁשּזהּו , ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּמלכּיֹות ד' מּזה נעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֻהּנה
איתא והּנה, אלקּות. על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹׁשּמעלימים

קאי45ּבּמדרׁש ּפרה הּמלכּיֹות, ד' נרמזּו אדּומה ׁשּבפרה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מצרים, מלכּות מצרים,46על יפיפּיה עגלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר ּבבל, על קאי ּדדהבא,47אדּמה ריׁשא הּוא אנּת ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבכדי הּוא הּפרה עׂשּית ׁשענין והינּו, הּגלּיֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוכן
ּבחּוץ, הּפרה נעׂשית ולכן הּגלּיֹות. ענין את ּגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלתּקן
וכיון הּמתּברר, ּבלבּוׁשי להתלּבׁש צרי ׁשהּמברר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלפי
ּבחּוץ נעׂשית לכן החּוץ, את ּגם לתּקן הּוא הּפרה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשענין

ְַָּדוקא.

ÔÈ�Ú‰Âהּקרּבנֹות לׁשאר הּפרה ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבקדׁשי אם ּבּקדׁש, נעׂשים הּקרּבנֹות ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא,
נעׂשית הּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן קּלים, ּבקדׁשים אֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקדׁשים
לתּקן הּוא ענינם הּקרּבנֹות ׁשּׁשאר לפי והינּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבחּוץ,
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ויּובן‡Ì�Óו) הּקרּבנֹות. מּכל חלּוקה אדּומה ּפרה »¿»ְְֲֲִַָָָָָָָָ
יֹוצא ונהר ּגןֿעדן ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהקּדים
לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם הּגן את להׁשקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעדן

עדן,41ראׁשים ּבחינת נמׁש נהר ּבחינת ׁשעלֿידי והינּו, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לד' ׁשּנעׂשה עד יּפרד ּומּׁשם הּגן, אל הּתענּוג, ענין ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּוא

מח ד' ׁשהם ׁשכינהראׁשים, איתא42נֹות ּובּמדרׁש ׁשד'43, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּגלּיֹות. ד' ּבאים ׁשּמהם הּמלכּיֹות ד' על קאי ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻראׁשים
מחנֹות ּבד' הּוא הענין ׁשּׁשרש הּפרּוׁשים, ב' לתּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו לאו ׁשּבבריאה ּכיון אבל, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשכינה,

לכן44חד ּבבריאה, ּפרּוד ׁשּיׁש יּפרד, ּומּׁשם ענין ׁשּזהּו , ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּמלכּיֹות ד' מּזה נעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֻהּנה
איתא והּנה, אלקּות. על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹׁשּמעלימים

קאי45ּבּמדרׁש ּפרה הּמלכּיֹות, ד' נרמזּו אדּומה ׁשּבפרה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מצרים, מלכּות מצרים,46על יפיפּיה עגלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר ּבבל, על קאי ּדדהבא,47אדּמה ריׁשא הּוא אנּת ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבכדי הּוא הּפרה עׂשּית ׁשענין והינּו, הּגלּיֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוכן
ּבחּוץ, הּפרה נעׂשית ולכן הּגלּיֹות. ענין את ּגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלתּקן
וכיון הּמתּברר, ּבלבּוׁשי להתלּבׁש צרי ׁשהּמברר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלפי
ּבחּוץ נעׂשית לכן החּוץ, את ּגם לתּקן הּוא הּפרה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשענין

ְַָּדוקא.

ÔÈ�Ú‰Âהּקרּבנֹות לׁשאר הּפרה ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבקדׁשי אם ּבּקדׁש, נעׂשים הּקרּבנֹות ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא,
נעׂשית הּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן קּלים, ּבקדׁשים אֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקדׁשים
לתּקן הּוא ענינם הּקרּבנֹות ׁשּׁשאר לפי והינּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבחּוץ,
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מאוחדות שבו והספירות ממש"

הקדושֿ עם מוחלטת באחדות

והאורות הוא היינו שלו והחיות הוא וחיוהי", ש"איהו כך בעצמו ברוךֿהוא

הספירות, של הכלים היינו שלו, והגופים הוא וגרמוהי", ו"איהו הספירות, של

כבר יש מאצילות שלמטה העולם שהוא הבריאה בעולם אבל איתו, אחד הם

"איהו לומר שייך לא כבר ועליו נבראים של למציאות מסויימת מקום נתינת

פירוד של למושג מקום נתינת יש הבריאה שבעולם וכיוון חד" וגרמוהי וחיוהי

מוחלטת אחדות ‰‰eÏLÏzL˙שאינו Èea¯a ‰p‰ ÔÎÏהפירוד כאשר »≈ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«¿¿
לדרגה ומדרגה לעולם מעולם ומשתלשל יורד בבריאה שהוא ∆¬»�NÚ‰כפי

‰fÓרבים וצמצומים רבות ירידות ÌÈÓÈÏÚnLאחרי ˙BiÎÏn‰ '„ ƒ∆««¿À∆«¿ƒƒ

˙e˜Ï‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe.בגלות נמצאים ישראל בני שתחתם המלכויות והם «¿ƒƒ«¡…
L¯„na ‡˙È‡ ,‰p‰Â45,˙BiÎÏn‰ '„ eÊÓ¯� ‰Óe„‡ ‰¯ÙaL ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»∆¿»»¬»ƒ¿¿««¿À

È‡˜ ‰¯tמכוונת·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÎÏÓ ÏÚ46‰Ï‚Ú »»»≈««¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆¿»
ÏÚ È‡˜ ‰n„‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ‰iÙÈÙÈמלכות¯Ó‡pL ,Ï·a47בדברי ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¬À»»≈«»∆∆∆¡«

בבל למלך ‰e‡דניאל z�‡«¿¿
‡·‰„c ‡LÈ¯ראש הוא אתה , ≈»¿«¬»

‰BiÏb˙,הזהב ¯‡L ÔÎÂ¿≈¿»«»À
‰¯t‰ ˙iNÚ ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«¬ƒ««»»

‡e‰הטמאים את לטהר רק לא

כללי עניין גם אלא מת בטומאת

ÔÈ�Ú ˙‡ Ìb Ôw˙Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈«∆ƒ¿«
˙ÈNÚ� ÔÎÏÂ .˙BiÏb‰«»À¿»≈«¬≈

,ıeÁa ‰¯t‰מכל בשונה «»»«
בתוך שנעשים הקרבנות שאר

והמקדש המשכן ÈÙÏ¿ƒחצר
LaÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ ¯¯·n‰L∆«¿»≈»ƒ¿ƒ¿«≈

¯¯a˙n‰ ÈLe·Ïaמבואר ƒ¿≈«ƒ¿»≈
עם שהמגע וחסידות בקבלה

נקרא הגשמי הזה העולם ענייני

בתוך כי הבירורים" "עבודת

קדושים שאינם הגשמיים הדברים

מקליפת חיות ומקבלים נוצרו

ורע מטוב מעורבת שהיא נוגה

בדברים שימוש עושים וכאשר

מפרידים שמים לשם אלו

ו לרע הטוב בין כאשרומבדילים

מעלים מהרע הטוב את בוררים

את לפעול וכדי לקדושה. אותו

צריך המברר הזה, הבירור

היינו המתברר' בלבושי 'להתלבש

הגשמיות עם קרוב במגע לבוא

שבתניא הקודש באגרת וכמבואר

בהם אין ש"העליונים כו) (סימן

מהשבירה ולהעלות לברר כוח

אלא נוגה, שבקליפת הכלים'] ב'שבירת שנפלו הקדושה ניצוצות [היינו

נוגה", מקליפת חומרי... בגוף מלובשים שהם לפי לבד, «≈¿ÔÂÈÎÂהתחתונים
.‡˜Âc ıeÁa ˙ÈNÚ� ÔÎÏ ,ıeÁ‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ‡e‰ ‰¯t‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»»¿«≈«∆«»≈«¬≈««¿»
,‡e‰ ˙B�a¯w‰ ¯‡LÏ ‰¯t‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆¿≈≈«»»ƒ¿»«»¿»
B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜a Ì‡ ,L„wa ÌÈNÚ� ˙B�a¯w‰ ÏkL∆»«»¿»«¬ƒ«…∆ƒ¿»¿≈»»ƒ

,ÌÈl˜ ÌÈL„˜aהקדושה לרמת בהתאם בו הקבועה ההלכה כפי קרבן כל ¿»»ƒ«ƒ
ıeÁa,שלו ˙ÈNÚ� ‰¯t‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאלא ובמקדש במשכן לא «∆≈≈«»»«¬≈«

למחנה Ôw˙Ïמחוץ ‡e‰ Ì�È�Ú ˙B�a¯w‰ ¯‡ML ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆¿»«»¿»ƒ¿»»¿«≈
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ebe'יד oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

ענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּתר, ׁשל ענינים ׁשהם הרׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדברי
מה ּגם וזהּו האסּורים. ענינים ּגם לתּקן הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּפרה

קדֹוׁש48ּׁשּכתּוב ּבין הפרׁש ּדיׁש טהֹור, איׁש ואסף ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
מ הּוא ּדקדֹוׁש ׁשּילטהֹור, טהֹור מהּֿׁשאיןּֿכן בּדל, ְְְֵֵֶַַָָָָָֻ

ּוכמֹו טמאה, על מקֹום נתינת יׁש ּכאׁשר רק ְְְֲִֵֶַַַַַָָֻלֹומר
ּכּידּוע49ׁשּכתּוב ּבּספירֹות (וענינם מּטמא טהֹור יּתן מי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבבינה הּוא וטהֹור ּבחכמה, הּוא לפי50ׁשּקדֹוׁש והינּו, ,( ְְְְְְְִִֶַָָָָָ
הּטהרה. אל הּטמאה מן הּיציאה הּוא הּפרה ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשענין
ׁשּכל והינּו, ּבעליּֿתׁשּובה, עבֹודת הּוא ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָוענינֹו
ׁשּייכים ׁשאינם הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּקרּבנֹות
הּוא ענינּה אדּמה ּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן אּסּור, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻלעניני
ּכתיב ּדהּנה ּבחּוץ, נעׂשית ולכן ּבעליּֿתׁשּובה. 51עבֹודת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

לי ּכאח יּתנ מי ּבחּוץ, אמצא גֹו' לי ּכאח יּתנ ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָמי
להּקּב"ה, אחים ׁשהם הּצּדיקים עבֹודת על ֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָקאי
ּבעליּֿתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ּבאחוה היא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָועבֹודתם
ּבחּוץ, אמצא ּומּכלֿמקֹום, ּבחּוץ, נמצאים הם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי
היּו ׁשּמּקדם ּדכיון אבדה, מציאת מּלׁשֹון הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאמצא
ׁשּנאבדה, אבדה ּכמֹו זה הרי מים, ּבלי ועיף צּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבארץ

גֹו'. אּׁשק אמצא ְְֲִֶֶָָָּומּׁשם

‰p‰Âּכתיב הּפרה עׂשּית ּפני52ּבסדר נכח אל והּזה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
והרי הּנפׁש, ּפנימּיּות הּוא הּדם ּכי, מֹועד, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאהל
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ואחד, אחד ּבכל ּבׁשלמּות היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהּפנימּיּות

יתּבר,53ּבּתניא אּתֹו באמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁשּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נכח54ּוכתיב אל והּזה נאמר ולכן נּדח, מּמּנּו יּדח ּבל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׂשרפת ענין הּוא ואחרּֿכ ּדיקא. ּפני מֹועד, אהל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפני
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ט.48) יט, ד.49)חוקת יד, ואילך.50)איוב תתקט ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי א.51)ראה ח, ד.52)שה"ש יט, ספכ"ד.53)חוקת

ספל"ט.54) תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
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,¯z‰ ÏL ÌÈ�È�Ú Ì‰L ˙eL¯‰ È¯·cכזו במידה שייכות, להם ויש ƒ¿≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆∆≈
הקדושה לצד אחרת, Ìbאו Ôw˙Ï ‡e‰ ‰¯t‰ ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««»»¿«≈«
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ�È�Úכמבואר לקדושה, אותם ולהעלות לברר אפשר שאי ƒ¿»ƒ»¬ƒ

הכוחות בידי קשור – "אסור" המושג של הפנימית המשמעות שזו בתניא

לקדושה Ìbשמחוץ e‰ÊÂ .¿∆«
·e˙kM ‰Ó48אפר לגבי «∆»
האדומה ‡LÈהפרה ÛÒ‡Â¿»«ƒ

ÔÈa L¯Ù‰ LÈc ,¯B‰Ë»¿≈∆¿≈≈
LB„˜c ,¯B‰ËÏ LB„»̃¿»¿»

Ïc·Ó ‡e‰ומרוחק ,מופרש À¿»
CiL ¯B‰Ë ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»«»
LÈ ¯L‡k ˜¯ ¯ÓBÏ«««¬∆≈
,‰‡ÓË ÏÚ ÌB˜Ó ˙�È˙�¿ƒ«»«À¿»

·e˙kL BÓÎe49ÔzÈ ÈÓ ¿∆»ƒƒ≈
‡ÓhÓ ¯B‰Ëקדוש המושג »ƒ»≈

מדברים וריחוק פרישות משמעו

ל שייכים ואילושלא קדושה

טהרה משמעו טהור המושג

B¯ÈÙqa˙מטומאה Ì�È�ÚÂ)¿ƒ¿»»«¿ƒ
‡e‰ LB„wL Úe„ik«»«∆»

‰ÓÎÁaנעלית דרגה שהיא ¿»¿»
היא חכמה כי בקדושה יותר

מהחכמה שלמעלה למה ,ביטול
‰�È·a ‡e‰ ¯B‰ËÂשלעומת ¿»¿ƒ»

מציאות של בחינה היא החכמה

ובינה50נרגשת בחכמה וכמו

היא שהחכמה השכל בכוח

כאשר היא והבינה בלבד נקודה

לאורך מתפשטת הנקודה

ÔÈ�ÚLורוחב ÈÙÏ ,e�È‰Â ,(¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«
ÔÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ‰¯t‰«»»«¿ƒ»ƒ
.‰¯‰h‰ Ï‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆«»√»
‡e‰ ‰„B·Úa B�È�ÚÂ¿ƒ¿»»¬»
,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú¬««¬≈¿»
ועשו רצוי בלתי במצב שהיו

לאלוקות והתקרבו B·Ú„˙תשובה ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ÏkL ,e�È‰Â¿«¿∆»«»¿»ƒ¿«¬«
¯eq‡ È�È�ÚÏ ÌÈÎÈiL Ì�È‡L ,ÌÈ˜Ècv‰שלהם וההתקרבות ««ƒƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

עצמה בקדושה והתקרבות עלייה אלא ריחוק בעקבות לא היא ,לאלוקות
.‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ‡e‰ d�È�Ú ‰n„‡ ‰¯t ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»¬À»ƒ¿»»¬««¬≈¿»

·È˙k ‰p‰c ,ıeÁa ˙ÈNÚ� ÔÎÏÂ51ישראל כנסת בדברי השירים בשיר ¿»≈«¬≈«¿ƒ≈¿ƒ
ומבקשת לאלוקות להתקרב ‡E‡ˆÓהמשתוקקת 'B‚ ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒ∆¿»¬

,ıeÁaשונות דרגות שתי על מדבר הפסוק הפנימית המשמעות ÈÓולפי «ƒ

È‡˜ ÈÏ Á‡k E�zÈמכווןÌÈÁ‡ Ì‰L ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ ƒ∆¿¿»ƒ»≈«¬«««ƒƒ∆≈«ƒ
‰"aw‰Ïאחים כמו אליו לזהקרובים זה ‰È‡הקרובים Ì˙„B·ÚÂ , ««»»«¬»»ƒ
‰ÂÁ‡aבקירובÌ‰ È¯‰ ‰·eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ ¿«¿»«∆≈≈«¬≈¿»¬≈≈

ıeÁa ÌÈ‡ˆÓ�,מאלוקות ריחוק יוצרים והחטאים שחטאו ŒÏkÓeכיוון ƒ¿»ƒ«ƒ»
,ÌB˜Óתשובה שעשו כיוון »

בהם ıeÁa,נפעל E‡ˆÓ‡∆¿»¬«
ÔBLlÓ ‡e‰ E‡ˆÓ‡L∆∆¿»¬ƒ¿
ÔÂÈÎc ,‰„·‡ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«¬≈»¿≈»
‰iˆ ı¯‡a eÈ‰ Ì„wnL∆ƒ…∆»¿∆∆ƒ»

ÌÈÓ ÈÏa ÛÈÚÂורחוקים ¿»≈¿ƒ«ƒ
BÓkמאלוקות ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿

ÌMÓe ,‰„·‡pL ‰„·‡¬≈»∆∆∆¿»ƒ»
E‡ˆÓ‡גדול בקירוב ויתקרבו ∆¿»¬

‚B'ביותר E˜M‡כמשל ∆»¿
צמא שהיה לאחר מים המוצא

מאד.

‰¯t‰ ˙iNÚ ¯„Òa ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¬ƒ««»»
·È˙k52עומד הכהן שבעוד ¿ƒ
הפרהf‰Â‰"בחוץ" דם את ¿ƒ»

,„ÚBÓ Ï‰‡ È�t ÁÎ� Ï‡∆…«¿≈…∆≈
בטהרת מדובר שלכאורה אף

נעשות העבודות כל ולכן טמא

יש שייכות איזו כן ואם "בחוץ"

אהל ל"פני הפרה דם להזאת

הייתה ההזאה שלכן מועד"

לשם? מכוונת להיות צריכה

היא לכך הסיבה Èkƒ,אלא
˙eiÓÈ�t ‡e‰ Ìc‰«»¿ƒƒ
˙eiÓÈ�t‰ È¯‰Â ,LÙp‰«∆∆«¬≈«¿ƒƒ
„Á‡ ÏÎa ˙eÓÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈¿»∆»

,„Á‡Âשחטא במי גם ¿∆»
מאלוקות ¿BÓÎeוהתרחק
‡È�za ·e˙kL53לגבי ∆»««¿»

האלוקית הנפש »∆ÌbLפנימיות
‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLaƒ¿««≈¿»¿»

C¯a˙È Bz‡ ‰�Ó‡·שבה בנפש ופנימית עמוקה דרגה יש כי לו ונאמנת ¿»¿»ƒƒ¿»≈
פוגם לא È˙Îe·החטא ,54,Ác� epnÓ ÁcÈ Ïaשהתרחק מי וגם ¿ƒ«ƒ«ƒ∆ƒ»

לגמרי יתרחק לא הוא גם דבר של בסופו חלילה, "נידח" ונעשה רב מרחק

בשלמות תמיד היא הפנימיות כאמור כי ויתקרב ויחזור �‡Ó¯חלילה ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«
‡˜Èc È�t ,„ÚBÓ Ï‰‡ È�t ÁÎ� Ï‡ ‰f‰Âואומר מדייק הכתוב ¿ƒ»∆…«¿≈…∆≈¿≈«¿»

"È�Ùכי הוא לכך שהטעם ללמדנו מועד" קשור·ÂÈÓÈ�Ù˙אוהל הטמא גם

באלוקות.
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i"gyz'd ,oqip ycegd mikxan ,dxt zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay

ׁשהּוא הּדבר עצם יׁשנֹו ּדהּנה, לאפר, ׁשּנעׂשית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפרה
ונׁשאר הּצּורה נאבד ּובׂשריפה הּדבר, צּיּור ויׁשנֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאפר,

ׁשּי ּברּוחנּיּות, ּגם כן ּוכמֹו ויׁשנֹוהעצם, הּמתאּוה ּכח ׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הרע, הּצּיּור את רק הּוא לאּבד ּׁשּצרי ּומה הרע, ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּצּיּור
ענין עצם ׁשהרי לתּקנֹו, אפׁשר הּמתאּוה ּכח עצם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבל
עד (ּכּנ"ל), ּבקדּׁשה הּוא ׁשרׁשֹו והּתענּוג, הּמתאּוה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹֻּכח
הּתענּוג נׁשּתלׁשל ׁשאחרּֿכ אּלא הוי', לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
ׁשּברּבּוי ועד קדּׁשה, ּבעניני מרּכב ונעׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻֻונצטּיר
רע ּבעניני ּומרּכב מצּיר נעׂשה וצמצּומים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻֻהׁשּתלׁשלּות
ּבכח אזי הּצּיּור, את ּומאּבדים ׂשֹורפים ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹכּו',
אּבא ּוביּה מיניּה ואדרּבה, כּו', ּולהּטהר להתּתּקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהאפר

נרגא ּביּה עלֿידיֿזה55לׁשדה ּדוקא הּוא הּתּקּון ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכתיב ואחרּֿכ לקדּׁשה. נהּפ הּמתאּוה ונתן56ׁשּכח ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּקרּבנֹות ׁשּבענין לעיל נתּבאר ּדהּנה, חּיים, מים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעליו
אפן ּולפי המׁשכה, ואחרּֿכ העלאה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹצריכה
ּדפרה ׁשההעלאה וכיון ההמׁשכה. היא ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָההעלאה
ׁשּגם מּובן הרי חּוץ, מעניני מּטה, מּלמּטה היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאדּמה
ונתן ׁשּכתּוב מה וזהּו מעלה. מּלמעלה היא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ׁשּבאים מעין מי הם חּיים מים ּדהּנה, חּיים, מים ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעליו
אזי הארץ עפר ּגידי את ׁשּבֹוקעים ועלֿידי הּתהֹום, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
ּוכמֹו ׁשּבּים). הּמים ּכמֹו מלּוחים (ולא חּיים מים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹנעׂשים
הּוא הרצֹוא ׁשאצלם ּבעליּֿתׁשּובה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָכן
נעׂשים הּזדֹונֹות ּגם הּנה ועלֿידיֿזה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָּגדֹול

ּבתניא57ּכזכּיֹות ּכּמבאר ּכמֹו58, הּוא זה על ּכח והּנתינת . ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ
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CkŒ¯Á‡Âאדומה פרה ידי על מת מטומאת בטהרה הבא ÔÈ�Úהשלב ‡e‰ ¿««»ƒ¿«
,‰p‰c ,¯Ù‡Ï ˙ÈNÚpL ‰¯t‰ ˙Ù¯Nדבר ÌˆÚבכל B�LÈ ¿≈««»»∆«¬≈¿≈∆¿ƒ≈∆¿∆∆

¯·c‰נשרף שהדבר ‰c·¯ולאחר ¯eiˆ B�LÈÂ ,¯Ù‡‰ ‡e‰Lהצורה «»»∆»≈∆¿∆¿ƒ«»»
הדבר, של והמוגדרת המיוחדת ‰ev¯‰החיצונית „·‡� ‰ÙÈ¯N·eƒ¿≈»∆¡««»

הדבר, את כילתה שהאש ולאחר

נאבדה «¿L�Â¿ƒ‡¯הצורה
Ìb ÔÎ BÓÎe ,ÌˆÚ‰»∆∆¿≈«

,˙ei�Áe¯a'ה בעבודת ¿»ƒ
B�LiLוביצר הבהמית בנפש ∆∆¿

‰e‡˙n‰הרע Ákהכוח עצם …««ƒ¿«∆
שהוא שונים לדברים להתאוות

אותו לכוון שניתן מופשט כוח

שונים מסוגים ¿∆¿B�LÈÂלתאוות
Ú¯‰ ¯eiv‰הכוח כאשר «ƒ»«

בלתי בתאווה מלובש המתאווה

מציאות היינו 'ציור' נוצר רצויה

רצוייה בלתי תאווה של ,מוגדרת
„a‡Ï CÈ¯vM ‰Óeמנת על «∆»ƒ¿«≈

רצוי הלא המצב את ‰e‡לבטל
Ï·‡ ,Ú¯‰ ¯eiv‰ ˙‡ ˜«̄∆«ƒ»«¬»

‰e‡˙n‰את Ák ÌˆÚאין ∆∆…««ƒ¿«∆
אלא לאבד «¿∆‡LÙ¯צורך

B�w˙Ïבו להשתמש ובמקום ¿«¿
רצויים לא לדברים להתאוות

להתאוות אותו לנצל אפשר

טובים, ÌˆÚלדברים È¯‰L∆¬≈∆∆
‰e‡˙n‰ Ák ÔÈ�Úƒ¿«…««ƒ¿«∆
‡e‰ BL¯L ,‚e�Úz‰Â¿««¬»¿

Ï"pk) ‰M„˜aשהתענוג ƒ¿À»««
נובע למשל, ומדות, בשכל

שלמעלה שבכתר מ"עתיק"

È�ÙÏמהספירות), ˙�ÈÁa „Ú«¿ƒ«ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ועד הוי' משם שלמעלה ¬»»

לעיל כמבואר בלבד, מועטת הארה הוא הוי' בשם שמתגלה שהתענוג כך כדי

‰e�Úz‚בהרחבה, ÏLÏzL� CkŒ¯Á‡L ‡l‡לדרגה מדרגה וירד ∆»∆««»ƒ¿«¿≈««¬
,‰M„˜ È�È�Úa ·k¯Ó ‰NÚ�Â ¯iËˆ�Âעדיין הוא התענוג זו ובדרגה ¿ƒ¿«≈¿«¬»À¿»¿ƒ¿¿≈¿À»

לעיל) (כמבואר 'מורכב' שהוא כפי אלא התענוג עצם זה שאין אלא בקדושה

ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙eÏLÏzL‰ Èea¯aL „ÚÂלדרגה מדרגה נוספות וירידות ¿«∆¿ƒƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ
‰NÚ�התענוג¯L‡k ÔÎÏÂ ,'eÎ Ú¯ È�È�Úa ·k¯Óe ¯iˆÓ «¬»¿À»À¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«¬∆

¯eiv‰ ˙‡ ÌÈ„a‡Óe ÌÈÙ¯BN,תמיד נשאר העצם אבל רע הוא שרק ¿ƒ¿«¿ƒ∆«ƒ
לאלוקות a¯„‡Â‰,קרוב ,'eÎ ¯‰h‰Ïe Ôwz˙‰Ï ¯Ù‡‰ ÁÎa ÈÊ‡¬«¿…«»≈∆¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿«¿«»

‡‚¯� dÈa ‰„LÏ ‡a‡ dÈ·e dÈ�ÈÓ55שהדרך ז"ל חכמינו כמאמר ƒ≈≈«»ƒ¿≈≈«¿»
עצמו היער מעץ היא שלו שהידית גרזן עשיית ידי על היער את לכרות

אחרא לסטרא לאכפיא המדה היא "כך לא: פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון

ופגע נרגא ביה לשדיה אבא וביה מיניה ז"ל רבותינו כמאמר ודוגמתה, במינה

בו") כיוצא ÁkLבו ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ Ôewz‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈«ƒ«¿»«¿≈∆∆…«
‰e‡˙n‰רצויים בלתי לדברים התאווה לכן שקודם M„˜Ï‰עצמו Ct‰� «ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿À»

ומשתוקק מתאווה הוא ומעתה

לאלוקות. להתקרב

CkŒ¯Á‡Âהבא השלב בא ¿««»
פרה ידי שעל הטהרה בפעולת

È˙k56ÂÈÏÚ·אדומה Ô˙�Â ¿ƒ¿»«»»
¯‡a˙� ,‰p‰c ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚaL ÏÈÚÏ¿≈∆¿ƒ¿««»¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆהתקרבות ¿ƒ»ƒ¿
דרכים בשתי ««¬»‰ÏÚ‡‰לאלוקות

הקרבן של למעלה מלמטה

האדם של התקרבות וכן הגשמי

«»»¿CkŒ¯Á‡Âלאלוקות
‰ÎLÓ‰מלמעלה אלוקות של «¿»»

‰‰ÏÚ‡‰למטה, ÔÙ‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆««¬»»
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ Ôkוככל ≈ƒ««¿»»

לאלוקות יותר התקרב שהאדם

ההמשכה כך ההעלאה, ידי על

מבחינה תהיה בעקבותיה שתבוא

יותר. «≈¿ÔÂÈÎÂנעלית
‰n„‡ ‰¯Ùc ‰‡ÏÚ‰‰L∆««¬»»¿»»¬À»
,‰hÓ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»«»

,ıeÁ È�È�ÚÓוהתקרבות ≈ƒ¿¿≈
כך כל ירידה אחרי לאלוקות

גדולה התקרבות היא גדולה

ביותר Ô·eÓונעלית È¯‰¬≈»
‰ÎLÓ‰‰ ÌbLלמטה ∆«««¿»»

כזו העלאה È‰ƒ‡שבעקבות
מדרגה אלוקות וגילוי המשכה

ביותר, «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰נעלית
ÂÈÏÚ Ô˙�Â ·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ .‰ÏÚÓהפרה ידי על המיטהר האיש על «¿»¿∆«∆»¿»«»»

ÌB‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡aL ÔÈÚÓ ÈÓ Ì‰ ÌÈiÁ ÌÈÓ ,‰p‰c ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈≈«¿»∆»ƒƒ«¿
האדמה ‡ÈÊשבעומק ı¯‡‰ ¯ÙÚ È„Èb ˙‡ ÌÈÚ˜BaL È„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆¿ƒ∆ƒ≈¬«»»∆¬«

ÔÎ BÓÎe .(ÌiaL ÌÈn‰ BÓk ÌÈÁeÏÓ ‡ÏÂ) ÌÈiÁ ÌÈÓ ÌÈNÚ�«¬ƒ«ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿««ƒ∆«»¿≈
‡Bˆ¯‰ ÌÏˆ‡L ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Úa Ìb ‡e‰התשוקה ««¬««¬≈¿»∆∆¿»»»

לאלוקות להתקרב Ìbוהשאיפה ‰p‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈa ÏB„b ‡e‰»¿≈¿«¿≈∆ƒ≈«
˙BiÎÊk ÌÈNÚ� ˙B�B„f‰57מאהבה שתשובה ז"ל חכמינו כמאמר «¿«¬ƒƒ¿À

זכויות, להיות במזיד שנעשו עבירות È�˙a‡מהפכת ¯‡·nk58שהסיבה «¿…»¿«¿»
וחשיקה רבה באהבה דלבא מעומקא מאהבה תשובה "שהיא משום היא לכך

להיות וצייה עייפה כארץ לה' נפשו וצמאה יתברך בו לדבקה שוקקה ונפש
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ׁשהּוא הּדבר עצם יׁשנֹו ּדהּנה, לאפר, ׁשּנעׂשית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפרה
ונׁשאר הּצּורה נאבד ּובׂשריפה הּדבר, צּיּור ויׁשנֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאפר,

ׁשּי ּברּוחנּיּות, ּגם כן ּוכמֹו ויׁשנֹוהעצם, הּמתאּוה ּכח ׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הרע, הּצּיּור את רק הּוא לאּבד ּׁשּצרי ּומה הרע, ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּצּיּור
ענין עצם ׁשהרי לתּקנֹו, אפׁשר הּמתאּוה ּכח עצם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבל
עד (ּכּנ"ל), ּבקדּׁשה הּוא ׁשרׁשֹו והּתענּוג, הּמתאּוה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹֻּכח
הּתענּוג נׁשּתלׁשל ׁשאחרּֿכ אּלא הוי', לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
ׁשּברּבּוי ועד קדּׁשה, ּבעניני מרּכב ונעׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻֻונצטּיר
רע ּבעניני ּומרּכב מצּיר נעׂשה וצמצּומים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻֻהׁשּתלׁשלּות
ּבכח אזי הּצּיּור, את ּומאּבדים ׂשֹורפים ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹכּו',
אּבא ּוביּה מיניּה ואדרּבה, כּו', ּולהּטהר להתּתּקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהאפר

נרגא ּביּה עלֿידיֿזה55לׁשדה ּדוקא הּוא הּתּקּון ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכתיב ואחרּֿכ לקדּׁשה. נהּפ הּמתאּוה ונתן56ׁשּכח ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּקרּבנֹות ׁשּבענין לעיל נתּבאר ּדהּנה, חּיים, מים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעליו
אפן ּולפי המׁשכה, ואחרּֿכ העלאה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹצריכה
ּדפרה ׁשההעלאה וכיון ההמׁשכה. היא ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָההעלאה
ׁשּגם מּובן הרי חּוץ, מעניני מּטה, מּלמּטה היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאדּמה
ונתן ׁשּכתּוב מה וזהּו מעלה. מּלמעלה היא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ׁשּבאים מעין מי הם חּיים מים ּדהּנה, חּיים, מים ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעליו
אזי הארץ עפר ּגידי את ׁשּבֹוקעים ועלֿידי הּתהֹום, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
ּוכמֹו ׁשּבּים). הּמים ּכמֹו מלּוחים (ולא חּיים מים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹנעׂשים
הּוא הרצֹוא ׁשאצלם ּבעליּֿתׁשּובה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָכן
נעׂשים הּזדֹונֹות ּגם הּנה ועלֿידיֿזה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָּגדֹול

ּבתניא57ּכזכּיֹות ּכּמבאר ּכמֹו58, הּוא זה על ּכח והּנתינת . ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ
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CkŒ¯Á‡Âאדומה פרה ידי על מת מטומאת בטהרה הבא ÔÈ�Úהשלב ‡e‰ ¿««»ƒ¿«
,‰p‰c ,¯Ù‡Ï ˙ÈNÚpL ‰¯t‰ ˙Ù¯Nדבר ÌˆÚבכל B�LÈ ¿≈««»»∆«¬≈¿≈∆¿ƒ≈∆¿∆∆

¯·c‰נשרף שהדבר ‰c·¯ולאחר ¯eiˆ B�LÈÂ ,¯Ù‡‰ ‡e‰Lהצורה «»»∆»≈∆¿∆¿ƒ«»»
הדבר, של והמוגדרת המיוחדת ‰ev¯‰החיצונית „·‡� ‰ÙÈ¯N·eƒ¿≈»∆¡««»

הדבר, את כילתה שהאש ולאחר

נאבדה «¿L�Â¿ƒ‡¯הצורה
Ìb ÔÎ BÓÎe ,ÌˆÚ‰»∆∆¿≈«

,˙ei�Áe¯a'ה בעבודת ¿»ƒ
B�LiLוביצר הבהמית בנפש ∆∆¿

‰e‡˙n‰הרע Ákהכוח עצם …««ƒ¿«∆
שהוא שונים לדברים להתאוות

אותו לכוון שניתן מופשט כוח

שונים מסוגים ¿∆¿B�LÈÂלתאוות
Ú¯‰ ¯eiv‰הכוח כאשר «ƒ»«

בלתי בתאווה מלובש המתאווה

מציאות היינו 'ציור' נוצר רצויה

רצוייה בלתי תאווה של ,מוגדרת
„a‡Ï CÈ¯vM ‰Óeמנת על «∆»ƒ¿«≈

רצוי הלא המצב את ‰e‡לבטל
Ï·‡ ,Ú¯‰ ¯eiv‰ ˙‡ ˜«̄∆«ƒ»«¬»

‰e‡˙n‰את Ák ÌˆÚאין ∆∆…««ƒ¿«∆
אלא לאבד «¿∆‡LÙ¯צורך

B�w˙Ïבו להשתמש ובמקום ¿«¿
רצויים לא לדברים להתאוות

להתאוות אותו לנצל אפשר

טובים, ÌˆÚלדברים È¯‰L∆¬≈∆∆
‰e‡˙n‰ Ák ÔÈ�Úƒ¿«…««ƒ¿«∆
‡e‰ BL¯L ,‚e�Úz‰Â¿««¬»¿

Ï"pk) ‰M„˜aשהתענוג ƒ¿À»««
נובע למשל, ומדות, בשכל

שלמעלה שבכתר מ"עתיק"

È�ÙÏמהספירות), ˙�ÈÁa „Ú«¿ƒ«ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ועד הוי' משם שלמעלה ¬»»

לעיל כמבואר בלבד, מועטת הארה הוא הוי' בשם שמתגלה שהתענוג כך כדי

‰e�Úz‚בהרחבה, ÏLÏzL� CkŒ¯Á‡L ‡l‡לדרגה מדרגה וירד ∆»∆««»ƒ¿«¿≈««¬
,‰M„˜ È�È�Úa ·k¯Ó ‰NÚ�Â ¯iËˆ�Âעדיין הוא התענוג זו ובדרגה ¿ƒ¿«≈¿«¬»À¿»¿ƒ¿¿≈¿À»

לעיל) (כמבואר 'מורכב' שהוא כפי אלא התענוג עצם זה שאין אלא בקדושה

ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙eÏLÏzL‰ Èea¯aL „ÚÂלדרגה מדרגה נוספות וירידות ¿«∆¿ƒƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ
‰NÚ�התענוג¯L‡k ÔÎÏÂ ,'eÎ Ú¯ È�È�Úa ·k¯Óe ¯iˆÓ «¬»¿À»À¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«¬∆

¯eiv‰ ˙‡ ÌÈ„a‡Óe ÌÈÙ¯BN,תמיד נשאר העצם אבל רע הוא שרק ¿ƒ¿«¿ƒ∆«ƒ
לאלוקות a¯„‡Â‰,קרוב ,'eÎ ¯‰h‰Ïe Ôwz˙‰Ï ¯Ù‡‰ ÁÎa ÈÊ‡¬«¿…«»≈∆¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿«¿«»

‡‚¯� dÈa ‰„LÏ ‡a‡ dÈ·e dÈ�ÈÓ55שהדרך ז"ל חכמינו כמאמר ƒ≈≈«»ƒ¿≈≈«¿»
עצמו היער מעץ היא שלו שהידית גרזן עשיית ידי על היער את לכרות

אחרא לסטרא לאכפיא המדה היא "כך לא: פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון

ופגע נרגא ביה לשדיה אבא וביה מיניה ז"ל רבותינו כמאמר ודוגמתה, במינה

בו") כיוצא ÁkLבו ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ Ôewz‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈«ƒ«¿»«¿≈∆∆…«
‰e‡˙n‰רצויים בלתי לדברים התאווה לכן שקודם M„˜Ï‰עצמו Ct‰� «ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿À»

ומשתוקק מתאווה הוא ומעתה

לאלוקות. להתקרב

CkŒ¯Á‡Âהבא השלב בא ¿««»
פרה ידי שעל הטהרה בפעולת

È˙k56ÂÈÏÚ·אדומה Ô˙�Â ¿ƒ¿»«»»
¯‡a˙� ,‰p‰c ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚaL ÏÈÚÏ¿≈∆¿ƒ¿««»¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆהתקרבות ¿ƒ»ƒ¿
דרכים בשתי ««¬»‰ÏÚ‡‰לאלוקות

הקרבן של למעלה מלמטה

האדם של התקרבות וכן הגשמי

«»»¿CkŒ¯Á‡Âלאלוקות
‰ÎLÓ‰מלמעלה אלוקות של «¿»»

‰‰ÏÚ‡‰למטה, ÔÙ‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆««¬»»
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ Ôkוככל ≈ƒ««¿»»

לאלוקות יותר התקרב שהאדם

ההמשכה כך ההעלאה, ידי על

מבחינה תהיה בעקבותיה שתבוא

יותר. «≈¿ÔÂÈÎÂנעלית
‰n„‡ ‰¯Ùc ‰‡ÏÚ‰‰L∆««¬»»¿»»¬À»
,‰hÓ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»«»

,ıeÁ È�È�ÚÓוהתקרבות ≈ƒ¿¿≈
כך כל ירידה אחרי לאלוקות

גדולה התקרבות היא גדולה

ביותר Ô·eÓונעלית È¯‰¬≈»
‰ÎLÓ‰‰ ÌbLלמטה ∆«««¿»»

כזו העלאה È‰ƒ‡שבעקבות
מדרגה אלוקות וגילוי המשכה

ביותר, «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰נעלית
ÂÈÏÚ Ô˙�Â ·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ .‰ÏÚÓהפרה ידי על המיטהר האיש על «¿»¿∆«∆»¿»«»»

ÌB‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡aL ÔÈÚÓ ÈÓ Ì‰ ÌÈiÁ ÌÈÓ ,‰p‰c ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈≈«¿»∆»ƒƒ«¿
האדמה ‡ÈÊשבעומק ı¯‡‰ ¯ÙÚ È„Èb ˙‡ ÌÈÚ˜BaL È„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆¿ƒ∆ƒ≈¬«»»∆¬«

ÔÎ BÓÎe .(ÌiaL ÌÈn‰ BÓk ÌÈÁeÏÓ ‡ÏÂ) ÌÈiÁ ÌÈÓ ÌÈNÚ�«¬ƒ«ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿««ƒ∆«»¿≈
‡Bˆ¯‰ ÌÏˆ‡L ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Úa Ìb ‡e‰התשוקה ««¬««¬≈¿»∆∆¿»»»

לאלוקות להתקרב Ìbוהשאיפה ‰p‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈa ÏB„b ‡e‰»¿≈¿«¿≈∆ƒ≈«
˙BiÎÊk ÌÈNÚ� ˙B�B„f‰57מאהבה שתשובה ז"ל חכמינו כמאמר «¿«¬ƒƒ¿À

זכויות, להיות במזיד שנעשו עבירות È�˙a‡מהפכת ¯‡·nk58שהסיבה «¿…»¿«¿»
וחשיקה רבה באהבה דלבא מעומקא מאהבה תשובה "שהיא משום היא לכך

להיות וצייה עייפה כארץ לה' נפשו וצמאה יתברך בו לדבקה שוקקה ונפש
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ולקח59ׁשּכתּוב גֹו' הּכהן אלעזר אל אֹותּה ּונתּתם ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נת צרי העבֹודה ענין על ׁשהרי גֹו', הּכהן ינתאלעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ענינֹו וזהּו הּתׁשּובה, עבֹודת על ּובפרט מּלמעלה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹּכח
י"ג התחלת ׁשהּוא א-ל ׁשם והּוא עֹוזר, א-ל אלעזר, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

הרחמים עבֹודת60מּדֹות על ּכח נתינת הּוא ׁשענינם , ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹון61הּתׁשּובה, נֹוׂשא גֹו' וחּנּון רחּום א-ל ְְְֵֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא אלעזר, עלֿידי היתה הּפרה ׁשעׂשּית וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָופׁשע,
הרצֹוא על ּתחּלה הּתׁשּובה, על ּכח נתינת ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹענין
ההמׁשכה, על ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִַַַַַַַַַָָָָָָָוההעלאה
אבֹות מאבי ׁשּנטמא מי ּגם יטהרּו חּיים' ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשה'ּמים

ְַָֻהּטמאה.

ידּועe‰ÊÂז) ּדהּנה, הוי', צּוה אׁשר גֹו' הוי' 62וידּבר ¿∆ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והוי' ּדלתּתא הוי' הוי', ׁשמֹות ב' ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
ּבגןֿעדן, ׁשּמאיר הוי' ׁשם הּוא ּדלתּתא הוי' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדלעילא,
אין ּדלעילא הוי' אמנם ּכּנ"ל, הּמרּכב ּתענּוג ענין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
הוי', על ּתתעּנג אז ׁשּכתּוב ּכמֹו וענינֹו אֹותּיֹות, צּיּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבֹו
ּובפרט הּקרּבנֹות ענין ּכללּות וזהּו העצמי. ּתענּוג ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
וההמׁשכה ההעלאה נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה אדּמה, ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּפרה
הוי', וידּבר ּכאן נאמר ולכן מהוי'. ׁשּלמעלה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּבחינה
קאי הוי' צּוה אׁשר ּׁשּכתּוב ּומה ּדלתּתא, הוי' על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּדקאי
והתחּברּות, צוּתא לׁשֹון הּוא וצּוה ּדלעילא, הוי' ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעל
הּקרּבנֹות עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ענין ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָוהּוא
הּוא ּבעבֹודה ׁשענינם אדּמה, ּפרה עלֿידי ּובפרט ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֻּבכלל
'ּבעלי ועבֹודת הּקרּבנֹות) (ׁשאר אהל' 'יֹוׁשבי ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹעבֹודת
ּבחּוץ, אמצא ּבפרּוׁש וכּנ"ל אדּמה), (ּפרה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֻעסק'
ׁשּממׁשיכים והינּו, ,אמצא ענין עּקר הּוא ּבחּוץ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּדוקא
והּפׁשּוט. העצמי ּתענּוג ענין ׁשהּוא ּדלעילא, הוי' ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת

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

ג.59) יט, שליט"א60)חוקת אדמו"ר כ"ק אגרותֿקדש וראה פ"ד. הסליחות שער פע"ח פי"א. א"א שער חיים עץ ב. קלא, זח"ג

וש"נ. שסט. ע' וֿז.61)ח"ב לד, ובכ"מ.62)תשא ד. סא, בשלח תו"א רע"א. קלח, (אד"ר) זח"ג ראה
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מאור ורחוקה אחרא הסטרא היא וצלמות צייה בארץ נפשו הייתה הנה עד כי

נעשו הצדיקים... נפשות מצימאון עז ביתר נפשו צמאה ולזאת בתכלית ה' פני

זו". רבה לאהבה בא זה ידי ועל הואיל כזכיות לו

‰Ê ÏÚ Ák ˙�È˙p‰Âבחינת כך, כל נעלית בדרגה התשובה לעבודת ¿«¿ƒ«…««∆
זדונות שמהפכת מאהבה תשובה

e˙kL·לזכיות, BÓk ‡e‰59 ¿∆»
אדומה פרה לגבי בתורה

¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡ Ìz˙�e¿«∆»∆∆¿»»
¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ 'B‚ Ô‰k‰«…≈¿»«∆¿»»
ÔÈ�Ú ÏÚ È¯‰L ,'B‚ Ô‰k‰«…≈∆¬≈«ƒ¿«

‰„B·Ú‰בכלל˙�È˙� CÈ¯ˆ »¬»»ƒ¿ƒ«
ÏÚ Ë¯Ù·e ,‰ÏÚÓlÓ Ák…«ƒ¿«¿»ƒ¿»«
e‰ÊÂ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿∆
Ï-‡ ,¯ÊÚÏ‡ ÏL B�È�Úƒ¿»∆∆¿»»≈

¯ÊBÚ45Ï-‡ ÌL ‡e‰Â , ≈¿≈≈
˙BcÓ ‚"È ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L∆«¿»«ƒ

ÌÈÓÁ¯‰60‡e‰ Ì�È�ÚL , »«¬ƒ∆ƒ¿»»
˙„B·Ú ÏÚ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…««¬«
·e˙kL BÓk ,‰·eLz‰61 «¿»¿∆»

מידות י"ג בפירוט בתורה

ÔepÁÂהרחמים ÌeÁ¯ Ï-‡≈«¿«
e‰ÊÂ ,ÚLÙÂ ÔBÚ ‡NB� 'B‚≈»»∆«¿∆
ŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯t‰ ˙iNÚL∆¬ƒ««»»»¿»«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,¯ÊÚÏ‡ È„È¿≈∆¿»»∆ƒ¿«

Ák ˙�È˙�מלמעלהÏÚ ¿ƒ«…««
,‰·eLz‰כוח והנתינת «¿»

השלבים בשני לאדם מסייעת

לעבודת (בנוגע לעיל האמורים

בעבודת וכן בכלל הקרבנות

- הראשון השלב התפילה)

‡Bˆ¯‰ ÏÚ ‰lÁz¿ƒ»«»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»ƒ¿«»

CkŒ¯Á‡Â ,‰ÏÚÓÏבשלב ¿«¿»¿««»
- ‰‰ÎLÓ‰השני ÏÚ«««¿»»

מלמעלה האלוקית שההתגלות

ההעלאה בעקבות שתבוא למטה

כך כל נעלית המשכה ,תהיה
Ìb e¯‰ËÈ 'ÌÈiÁ ÌÈn'‰Lאת˙B·‡ È·‡Ó ‡ÓËpL ÈÓ ∆««ƒ«ƒ¿«¬«ƒ∆ƒ¿»≈¬ƒ¬

‰‡Óh‰תשובה כבעל שלו ההתקרבות ואדרבה לאלוקות, יתקרב הוא שגם «À¿»
הצדיקים. מעבודת נעלית יותר תהיה

,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Êעל לענות יש ומעתה ¿∆«¿«≈¬»»¬∆ƒ»¬»»
ה'" "וידבר בפסוקים הכפילות פשר מה המאמר בתחילת שנשאלה השאלה

ה' צוה Úe„Èו"אשר ,‰p‰c "62'ÈÂ‰ ,'ÈÂ‰ ˙BÓL '· LiL ¿ƒ≈»«∆≈¿¬»»¬»»

‡z˙Ïcעולמות להוות ונמשך יורד שהוא כפי הוי' ÏÈÚÏc‡שם 'ÈÂ‰Â ƒ¿«»«¬»»ƒ¿≈»
להוותם, יורד אינו אך עולמות שיהיו העליון ברצון שהוא כפי הוי' שם

- e‰L‡ולענייננו ,Ô„ÚŒÔ‚a ¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»≈¬»»∆≈ƒ¿«≈∆∆
מהעצםרק ÏÈÚÏc‡הארה 'ÈÂ‰ Ì�Ó‡ ,Ï"pk ·k¯n‰ ‚e�Úz ÔÈ�Úƒ¿««¬«À¿»««»¿»¬»»ƒ¿≈»

,˙Bi˙B‡ ¯eiˆ Ba ÔÈ‡כי ≈ƒƒ
מוגדר שאינו 'פשוט' תענוג הוא

'מצויר' BÓkואינו B�È�ÚÂ¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ ·e˙kL∆»»ƒ¿«««
‚e�Úz ‡e‰L ,'ÈÂ‰¬»»∆«¬

ÈÓˆÚ‰לעיל כמבואר »«¿ƒ
ÔÈ�Úבהרחבה. ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«

‰¯t Ë¯Ù·e ˙B�a¯w‰«»¿»ƒ¿»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰n„‡¬À»∆«¿≈∆

˙ÈNÚ�‰‡ÏÚ‰‰ «¬≈««¬»»
‰�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿ƒ»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlLוכמו ∆¿«¿»≈¬»»
היא וההעלאה שמאחר שנתבאר

ביותר, גדולה ירידה לאחר

עליונה מבחינה היא ההמשכה

בחינת שהיא מוסיף וכאן מאד,

דלעילא" �‡Ó¯"הוי' ÔÎÏÂ .¿»≈∆¡«
È‡˜c ,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ Ô‡k»«¿«≈¬»»¿»≈
‰Óe ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÏÚ«¬»»ƒ¿«»«
'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ·e˙kM∆»¬∆ƒ»¬»»
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÏÚ È‡»̃≈«¬»»ƒ¿≈»
‡zÂˆ ÔBLÏ ‡e‰ ‰eˆÂ¿ƒ»¿«¿»

,˙e¯aÁ˙‰Âשל ההתקרבות ¿ƒ¿«¿
הקדושֿברוךֿהוא אל הנבראים

אתו שלהם ¿e‰Â‡וההתחברות
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úמלמעלה ƒ¿«««¿»»

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¬«
Ë¯Ù·e ÏÏÎa ˙B�a¯w‰«»¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‰n„‡ ‰¯t È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¬À»
‡e‰ ‰„B·Úa Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»»¬»
'Ï‰‡ È·LBÈ' ˙„B·Ú¬«¿≈…∆

˙B�a¯w‰ ¯‡L)שנעשים ¿»«»¿»
שונות דרגות בהם ויש בפנים

עצמה ‡„n‰בקדושה ‰¯t) '˜ÒÚ ÈÏÚa' ˙„B·ÚÂ בחוץ) שנעשית «¬««¬≈≈∆»»¬À»
ונטמא שנתרחק במי וטהרה התקרבות לפעול הוא Ï"pÎÂועניינה ,(¿««

,E‡ˆÓ‡ ÔÈ�Ú ¯wÚ ‡e‰ ıeÁa ‡˜ÂcL ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ Le¯Ùa¿≈∆¿»¬«∆«¿»«ƒ«ƒ¿«∆¿»¬
גדול צימאון לו והיה במדבר שהיה לאחר למים שהגיע מי ¿»¿e�È‰Â,כמשל

ÌÈÎÈLÓnLדווקא תשובה e‰L‡הבעלי ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»∆
.ËeLt‰Â ÈÓˆÚ‰ ‚e�Úz ÔÈ�Úƒ¿««¬»«¿ƒ¿«»
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i"gyz'd ,oqip ycegd mikxan ,dxt zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay

לבחינה ההעלאה להיֹות צריכה ׁשּבתחּלה ּבזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּסדר
וא ואחרּֿכזֹו, ּבהוי', ּתחּלה למּטה, מּׁשם נמׁש חרּֿכ ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָ

למּטה ׁשּנמׁש ועד ּבגןֿעדן, ׁשּנמׁש עד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאלקים,
.יתּבר לֹו ּדירה ּבתחּתֹונים ּגם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּמׁש,

∑
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,BÊ ‰�ÈÁ·Ï ‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ‰Êa ¯„q‰Â¿«≈∆»∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿««¬»»ƒ¿ƒ»
מאד גדול צימאון שמעורר מאד ירוד מצב מתוך רק אפשרית שהיא

ÌMÓ CLÓ� CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ»
,'ÈÂ‰a ‰lÁz ,‰hÓÏשגם ¿«»¿ƒ»«¬»»

העליון האור יאיר דלתתא בהוי'

דלעילא «»»¿CkŒ¯Á‡Âשבהוי'
,ÌÈ˜Ï‡aשעל לעיל כמבואר ∆¡…ƒ

אלוקים" ה' "ויטע נאמר עדן גן Ô„ÚŒÔ‚aיצירת CLÓpL „Úתהיה שלא «∆ƒ¿»¿«≈∆
עצם של התגלות בו שתהיה אלא העליון התענוג של מועטת הארה רק בו

CLÓpLהתענוג „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿»
,LnÓ ‰hÓÏהזה לעולם ¿«»«»

�NÚ‰הגשמי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
BÏ ‰¯Èc ÌÈ�BzÁ˙a Ìb«¿«¿ƒƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(iying meil)

,äðBæ íeMî äéìò ä÷Bì ïéàxn`pk e`la odkl dxeq` dpefy s`e ¥¤¨¤¨¦¨
(f `k `xwie),'EgTi `l dllge dpf dX`'àø÷ øîàc ,àîòè éàîoldl ¦¨Ÿ¨©£¨¨Ÿ¦¨©©£¨§¨©§¨

my(eh `k)e','Bòøæ ìlçé àìa zwqer dyxtdy gkeneBòøfL éî Ÿ§©¥©§¦¤©§
ef dpefn `veid,åéøçà ñçeéîok m`eàöélr `ad df llknúãáBò §¨©£¨¨¨¤¤

Bòøæ ïéàc íéáëBkdpnn,åéøçà ñçeéî.dpa `l` epa iexw epi`y ¨¦§¥©§§¨©£¨
:iia` jiynnúéìàøNé äðBælreal dxeq` dpi`e opz` dlawy ¨¦§§¥¦

,zeixrdn zg` meynïéLec÷ àäc ,íòh äî ,øzeî dpðúà¤§©¨¨©©©§¨¦¦
ïéñôBzel,daoi`y ina wx xn`p xeqi`dy epcnl 'darez'ne §¦¨

.lirl x`eank ,da miqtez oiyeciwíeMî ä÷Bì äéìò àaL ïäëå§Ÿ¥¤¨¨¤¨¤¦
xeqi`Bòøæ àäc ,àîòè éàî ,äðBædpnn,åéøçà ñçeéîx`eanke ¨©©£¨§¨©§§¨©£¨

'darez'n yexci `ed s`y ,ax zhiy zayein df itle .lirl
dpef hrnle miakek zcaer dpef zeaxl ,iia`k opz`a dxen`d

.da miqtez oiyeciwy zil`xyi
:mipicd ipya iia` lr wleg `axäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøå- §¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

zcaer dpef oiae [oiyeciw da miqtezy s`] zil`xyi dpef oia
miakekíeMî ä÷Bì äéìò àaä ïäëå ,øeñà dpðúàxeqi`.äðBæ ¤§©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¤¦¨

,àîòè éàîmdixeqi`y oeikéããäî éôìédnaa dfn df micnl - ©©£¨¨§¦¥£¨¥
,epivnúéìàøNé äðBf äîdxeq`åàìa,odklúãáBò äðBæ óà ©¨¦§§¥¦§¨©¨¤¤
íéáëBkel dxeq`øeñà íéáëBk úãáBò äðBæ ïðúà äîe ,åàìa ¨¦§¨©¤§©¨¤¤¨¦¨
,gafnl.øeñà úéìàøNé äðBæ ïðúà óà©¤§©¨¦§§¥¦¨

:iia` zhiy lr `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyúãáBò äðBæ ãçà ¥¦¥¤¨¨¤¤
,øeñà dpðúà úéìàøNé äðBæ ãçàå íéáëBkdpef lk rnyne ¨¦§¤¨¨¦§§¥¦¤§©¨¨

ef ixd ok m`e ,zil`xyiàzáeéz[`kxit-].ééaàc:`xnbd zvxzn §§¨§©©¥
,ééaà Cì øîàda el miqtez oiyeciwy zil`xyi dpef mlerl ¨©¨©©¥

,xzen dppz`]eàä éðz÷ éëzxacn ef `ziixae -ïéàL úBéøòa ¦¨¨¥¨©£¨¤¥
.ïäa ïéñôBz ïéLec÷¦¦§¦¨¤

:`xnbd dywnàôéñ éðz÷ àäå,epipy `ziixa dze` seqa ixde - §¨¨¨¥¥¨
ìBãb ïäëì äðîìàoke ,opz` dl ozpe dilr `ay -äöeìçå äLeøb ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨

éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì[el` ixde-]ïéñôBz ïéLec÷ §Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦§¦
.[ïäa:`xnbd zvxznépî àä,dxn`p in zhiyk ef `ziixa -éaø ¨¤¨©¦©¦

ïéñôBz ïéLec÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òelit`,ïéåàì éáééçalre £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥¨¦

.da miqtez eiyeciw oi` ixdy ,xeq` dpnl`l lecb odk opz` mb ok
ïì òîLî÷ àäå,lecb odkl dpnl` oic `weec `iady dna `pzd §¨¨©§©¨

äðBæ ìëcm` wx xeq` dppz`àéîec ,ïéLec÷ da éñôz àì §¨¨Ÿ¨§¦¨¦¦§¨
ïéLecé÷ da éñôz àìc äðîìàcdpnl`a lecb odk iyeciwy itk - §©§¨¨§Ÿ¨§¦¨¦¦

.`aiwr iaxl miqtez mpi`
:`xnbd dywnàáøìeoiyeciw da miqtezy dpef s`y xaeqd §¨¨
,xeq` dppz`ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk éðz÷c àðL éàîdna - ©§¨§¨¨¥§©§¨¨§Ÿ¥¨

ixd ,eze` `weec `ziixad dhwpy lecb odkl dpnl` oic dpzyp
`ziixad dhwp `axl :`xnbd zvxzn .xeq` diept opz` elit`

dpef oicy eprinydl ,lecb odkl dpnl`äðîìàc àéîecdnec - §¨§©§¨¨
,dpnl` oiclda éøúîc ãò é÷ì àì äðîìà äîlecb odk oi` - ¨©§¨¨Ÿ¨¥©§©§¥¨

,ea exziy cr dwel dilr `adäðBæ óàxeq` dppz` oi`øîàc ãò ©¨©§¨©
yexita lread dlCì àäoeyl xikfdy oeiky ,jppz`a df dlh ¥¦

mzqa dlh dl ozpe dilr `a m` j` ,`id zepf z`iay gken opz`
`pzd `ae .opz` `le dpzn `ed ixdøæòìà éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax lr welgløæòìà éaø øîàc,odkl dpef xeqi` iabl §¨©©¦¤§¨¨
ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðtúeMéà íL[oi`eyip-],äðBæ dàNò ¨©¨©©§¨¤Ÿ§¥¦£¨¨¨

.`id zepf oiyeciw `la d`ia lky ,mzqa s` xeq` dppz` ezhiyle
dpey`x mrta `l` df oic xn`p `l `axl s` :`xnbd zniiqne

,dzpifyàøwéòî äðBæc àëéä ìáà,ok iptl dpef xak dzidy -éëä £¨¥¨§¨¥¦¨¨¨¦
øeñàc éîð.mzqa epzp m` mb xeq` dppz` didi - ©¦§¨

àðéøçà àðMéìdpef mlerl ,iia` lr `ziixadn `iyewd uexiza ¦¨¨©£¦¨
e ,xzen dppz` da el miqtez oiyeciwy zil`xyiàä éðz÷ éë- ¦¨¨¥¨

zxacn ,zil`xyi opz` dxq`y `ziixadeïéLec÷ ïéàL úBéøòa©£¨¤¥¦¦
.da ïéñôBz,`ziixad z` jk x`al xyt` ji` :`xnbd dywnàäå §¦¨§¨

ìBãb ïäëì äðîìà ,àôéñ éðz÷oke ,opz` dl ozpyäöeìçå äLeøb ¨¨¥¥¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨
éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì[el` ixde-]ïéñôBz ïéLec÷ §Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦§¦

.ïää¤
opz` mb zxqe` `ziixad mlerl :xg` ote`a `xnbd zvxzn ok lr

e ,oiyeciw da miqtezy dpefépî àä,`id in ef `ziixae - ¨©¦
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לבחינה ההעלאה להיֹות צריכה ׁשּבתחּלה ּבזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּסדר
וא ואחרּֿכזֹו, ּבהוי', ּתחּלה למּטה, מּׁשם נמׁש חרּֿכ ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָ

למּטה ׁשּנמׁש ועד ּבגןֿעדן, ׁשּנמׁש עד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאלקים,
.יתּבר לֹו ּדירה ּבתחּתֹונים ּגם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּמׁש,

∑
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,BÊ ‰�ÈÁ·Ï ‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ‰Êa ¯„q‰Â¿«≈∆»∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿««¬»»ƒ¿ƒ»
מאד גדול צימאון שמעורר מאד ירוד מצב מתוך רק אפשרית שהיא

ÌMÓ CLÓ� CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ»
,'ÈÂ‰a ‰lÁz ,‰hÓÏשגם ¿«»¿ƒ»«¬»»

העליון האור יאיר דלתתא בהוי'

דלעילא «»»¿CkŒ¯Á‡Âשבהוי'
,ÌÈ˜Ï‡aשעל לעיל כמבואר ∆¡…ƒ

אלוקים" ה' "ויטע נאמר עדן גן Ô„ÚŒÔ‚aיצירת CLÓpL „Úתהיה שלא «∆ƒ¿»¿«≈∆
עצם של התגלות בו שתהיה אלא העליון התענוג של מועטת הארה רק בו

CLÓpLהתענוג „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿»
,LnÓ ‰hÓÏהזה לעולם ¿«»«»

�NÚ‰הגשמי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
BÏ ‰¯Èc ÌÈ�BzÁ˙a Ìb«¿«¿ƒƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(iying meil)

,äðBæ íeMî äéìò ä÷Bì ïéàxn`pk e`la odkl dxeq` dpefy s`e ¥¤¨¤¨¦¨
(f `k `xwie),'EgTi `l dllge dpf dX`'àø÷ øîàc ,àîòè éàîoldl ¦¨Ÿ¨©£¨¨Ÿ¦¨©©£¨§¨©§¨

my(eh `k)e','Bòøæ ìlçé àìa zwqer dyxtdy gkeneBòøfL éî Ÿ§©¥©§¦¤©§
ef dpefn `veid,åéøçà ñçeéîok m`eàöélr `ad df llknúãáBò §¨©£¨¨¨¤¤

Bòøæ ïéàc íéáëBkdpnn,åéøçà ñçeéî.dpa `l` epa iexw epi`y ¨¦§¥©§§¨©£¨
:iia` jiynnúéìàøNé äðBælreal dxeq` dpi`e opz` dlawy ¨¦§§¥¦

,zeixrdn zg` meynïéLec÷ àäc ,íòh äî ,øzeî dpðúà¤§©¨¨©©©§¨¦¦
ïéñôBzel,daoi`y ina wx xn`p xeqi`dy epcnl 'darez'ne §¦¨

.lirl x`eank ,da miqtez oiyeciwíeMî ä÷Bì äéìò àaL ïäëå§Ÿ¥¤¨¨¤¨¤¦
xeqi`Bòøæ àäc ,àîòè éàî ,äðBædpnn,åéøçà ñçeéîx`eanke ¨©©£¨§¨©§§¨©£¨

'darez'n yexci `ed s`y ,ax zhiy zayein df itle .lirl
dpef hrnle miakek zcaer dpef zeaxl ,iia`k opz`a dxen`d

.da miqtez oiyeciwy zil`xyi
:mipicd ipya iia` lr wleg `axäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøå- §¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

zcaer dpef oiae [oiyeciw da miqtezy s`] zil`xyi dpef oia
miakekíeMî ä÷Bì äéìò àaä ïäëå ,øeñà dpðúàxeqi`.äðBæ ¤§©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¤¦¨

,àîòè éàîmdixeqi`y oeikéããäî éôìédnaa dfn df micnl - ©©£¨¨§¦¥£¨¥
,epivnúéìàøNé äðBf äîdxeq`åàìa,odklúãáBò äðBæ óà ©¨¦§§¥¦§¨©¨¤¤
íéáëBkel dxeq`øeñà íéáëBk úãáBò äðBæ ïðúà äîe ,åàìa ¨¦§¨©¤§©¨¤¤¨¦¨
,gafnl.øeñà úéìàøNé äðBæ ïðúà óà©¤§©¨¦§§¥¦¨

:iia` zhiy lr `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyúãáBò äðBæ ãçà ¥¦¥¤¨¨¤¤
,øeñà dpðúà úéìàøNé äðBæ ãçàå íéáëBkdpef lk rnyne ¨¦§¤¨¨¦§§¥¦¤§©¨¨

ef ixd ok m`e ,zil`xyiàzáeéz[`kxit-].ééaàc:`xnbd zvxzn §§¨§©©¥
,ééaà Cì øîàda el miqtez oiyeciwy zil`xyi dpef mlerl ¨©¨©©¥

,xzen dppz`]eàä éðz÷ éëzxacn ef `ziixae -ïéàL úBéøòa ¦¨¨¥¨©£¨¤¥
.ïäa ïéñôBz ïéLec÷¦¦§¦¨¤

:`xnbd dywnàôéñ éðz÷ àäå,epipy `ziixa dze` seqa ixde - §¨¨¨¥¥¨
ìBãb ïäëì äðîìàoke ,opz` dl ozpe dilr `ay -äöeìçå äLeøb ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨

éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì[el` ixde-]ïéñôBz ïéLec÷ §Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦§¦
.[ïäa:`xnbd zvxznépî àä,dxn`p in zhiyk ef `ziixa -éaø ¨¤¨©¦©¦

ïéñôBz ïéLec÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òelit`,ïéåàì éáééçalre £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥¨¦

.da miqtez eiyeciw oi` ixdy ,xeq` dpnl`l lecb odk opz` mb ok
ïì òîLî÷ àäå,lecb odkl dpnl` oic `weec `iady dna `pzd §¨¨©§©¨

äðBæ ìëcm` wx xeq` dppz`àéîec ,ïéLec÷ da éñôz àì §¨¨Ÿ¨§¦¨¦¦§¨
ïéLecé÷ da éñôz àìc äðîìàcdpnl`a lecb odk iyeciwy itk - §©§¨¨§Ÿ¨§¦¨¦¦

.`aiwr iaxl miqtez mpi`
:`xnbd dywnàáøìeoiyeciw da miqtezy dpef s`y xaeqd §¨¨
,xeq` dppz`ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk éðz÷c àðL éàîdna - ©§¨§¨¨¥§©§¨¨§Ÿ¥¨

ixd ,eze` `weec `ziixad dhwpy lecb odkl dpnl` oic dpzyp
`ziixad dhwp `axl :`xnbd zvxzn .xeq` diept opz` elit`

dpef oicy eprinydl ,lecb odkl dpnl`äðîìàc àéîecdnec - §¨§©§¨¨
,dpnl` oiclda éøúîc ãò é÷ì àì äðîìà äîlecb odk oi` - ¨©§¨¨Ÿ¨¥©§©§¥¨

,ea exziy cr dwel dilr `adäðBæ óàxeq` dppz` oi`øîàc ãò ©¨©§¨©
yexita lread dlCì àäoeyl xikfdy oeiky ,jppz`a df dlh ¥¦

mzqa dlh dl ozpe dilr `a m` j` ,`id zepf z`iay gken opz`
`pzd `ae .opz` `le dpzn `ed ixdøæòìà éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax lr welgløæòìà éaø øîàc,odkl dpef xeqi` iabl §¨©©¦¤§¨¨
ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðtúeMéà íL[oi`eyip-],äðBæ dàNò ¨©¨©©§¨¤Ÿ§¥¦£¨¨¨

.`id zepf oiyeciw `la d`ia lky ,mzqa s` xeq` dppz` ezhiyle
dpey`x mrta `l` df oic xn`p `l `axl s` :`xnbd zniiqne

,dzpifyàøwéòî äðBæc àëéä ìáà,ok iptl dpef xak dzidy -éëä £¨¥¨§¨¥¦¨¨¨¦
øeñàc éîð.mzqa epzp m` mb xeq` dppz` didi - ©¦§¨

àðéøçà àðMéìdpef mlerl ,iia` lr `ziixadn `iyewd uexiza ¦¨¨©£¦¨
e ,xzen dppz` da el miqtez oiyeciwy zil`xyiàä éðz÷ éë- ¦¨¨¥¨

zxacn ,zil`xyi opz` dxq`y `ziixadeïéLec÷ ïéàL úBéøòa©£¨¤¥¦¦
.da ïéñôBz,`ziixad z` jk x`al xyt` ji` :`xnbd dywnàäå §¦¨§¨

ìBãb ïäëì äðîìà ,àôéñ éðz÷oke ,opz` dl ozpyäöeìçå äLeøb ¨¨¥¥¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨
éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì[el` ixde-]ïéñôBz ïéLec÷ §Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦§¦

.ïää¤
opz` mb zxqe` `ziixad mlerl :xg` ote`a `xnbd zvxzn ok lr

e ,oiyeciw da miqtezy dpefépî àä,`id in ef `ziixae - ¨©¦
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מוגה בלתי

ז"ל‡ רבותינו למאמר בנוגע מדברי1. זאת לומדים שבגמרא אף הרי – בשמחה" מרבין אדר "משנכנס
מרבין2המשנה אדר משנכנס כך בשמחה, ממעטין אב שמשנכנס "כשם בשמחה", ממעטין אב "משנכנס

כו'" טובה מדה ד"מרובה הכלל מצד מכלֿמקום, הוא3בשמחה", אדר שבחודש בשמחה" ד"מרבין הענין הרי ,

אב שבחודש בשמחה" ד"ממעטין מהענין יותר :4הרבה

להיות צריך ואילך באב מתשעה אבל באב, תשעה עד רק הוא – בשמחה" ממעטין אב ד"משנכנס הענין
ישראל של מושיען נולד באב בתשעה שהרי השמחה, ענין סיהרא5שוב "דקיימא באב, עשר בחמשה ובפרט .

אמרו6באשלמותא" ועליו וכיוםֿהכפורים".2, באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא

בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס הענין דפורים7ואילו הנקודה אלא הפורים, ימי עד רק לא נמשך זה הרי –

הוא" "ונהפוך לענין בנוגע שמצינו וכפי שמחה. של חודש שנעשה כולו, החודש כל על –8פועלת שבפורים
שכתוב כמו אדר, חודש בכל ישנו זה שענין – לטוב נהפכים הלאֿטובים הענינים נהפךycegde"9שכל אשר

גו'".

בגמרא שכתוב מה גם באד10ולכן נפשיה לימצי . . נכרי בהדי דינא ליה דאית ישראל מזליה""בר דבריא ר
פורים. שלאחרי לימים גם אלא פורים, שלפני לימים רק הכוונה אין –

עשר חמשה עד כו'" נקראת ש"מגילה השמחה11ואף ענין אבל המגילה, לקריאת בנוגע רק זה הרי – לא ותו
החודש. בכל ישנם שבפורים הוא" ד"ונהפוך והענין

הגמרא· לשון יובן ובזה היא12. פורים גאולת הרי – דלכאורה לפסח", "פורים לגאולה", גאולה "מיסמך
" הלשון לומר אפשר ואיך ביניהם, שלם חודש שיש ונמצא ניסן, בט"ו היא פסח וגאולת אדר "?jnqinבי"ד

לעיל: האמור עלֿפי – בזה והביאור

לגאולת בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה אדר. בחודש האחרון הרגע עד אדר, חודש כל נמשכת – פורים גאולת
המשכן הוקם שבו ניסן, חודש בראש היא שתחילתה – לכם"13פסח הזה "החודש פרשת נאמרה ובו "כזה14, ,

וקדש" ללבנה15ראה שנמשלו ישראל של גאולתם לתחילת רמז שהוא הלבנה, מולד על דקאי ,16.

" ז"ל חכמינו אמרו מגאולתjnqinולכן כי, – הפסק שום בלי ומיד, תיכף שהיא סמיכות – לגאולה" גאולה
ניסן. דחודש הראשון ברגע שתחילתה פסח לגאולת מיד באים אדר, דחודש האחרון לרגע עד שנמשכת פורים

אזי פורים, שמחת את לקבל כדי הכלים ישנם רק שכאשר – מקום ובכל זמן בכל הוראה הוא זה וענין
אנן" אחשורוש עבדי "אכתי שבה פורים, מגאולת מיד לבוא שלימה.17אפשר גאולה שהיא פסח, לגאולת ,

פסח בגאולת שהרי פסח, מגאולת גם למעלה שהיא העתידה, לגאולה היא בזה הכוונה – אלינו ובנוגע
אחריה שאין שלימה גאולה היא העתידה הגאולה מהֿשאיןֿכן גלות, אחריה שיהיה נתינתֿמקום עדיין נשאר

נאמר18גלות ולכן גאולת19. לגבי אפילו "נפלאות" יהיו שלעתיד נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
.20פסח
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סע"א.1) כט, תענית
ב.2) כו, שם
וש"נ.3) א. עו, יומא
ואילך.4) 97 ע' חט"ז תו"מ גם ראה
נא.5) פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
כו.6) פט"ו, שמו"ר וראה ועוד. אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א
בתחלתה7) דאשתקד ניסן מבה"ח תזריע, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 214 ע' חי"ט (תו"מ
א.8) ט, אסתר
סתרפ"ח9) או"ח רמ"א ה"א. פ"א מגילה ירושלמי וראה כב. שם,
ס"ז.

רע"ב.10) שם, תענית

מגילה.11) ריש
ובפירש"י.12) סע"ב ו, מגילה
יז.13) מ, (פקודי) פרשתנו
ב.14) יב, בא
עה"פ.15) ופירש"י מכילתא א. כ, ר"ה
סע"ב16) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
וש"נ.17) א. יד, מגילה
(18– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
טו.9 ז, מיכה

(ע20) עה"פ נ"ך אוה"ת וש"נ.ראה תפז). '
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" לפעול מישראל ואחד אחד כל של בכוחו הרי פורים, בגאולת עדיין אנו שעומדים אף לעיל, jnqinוכאמור

במהרה העתידה הגאולה שהיא והאמיתית, השלימה לגאולה מיד נבוא פורים שמגאולת – לגאולה" גאולה
בימינו.

‚" הפירוש .oiaxnהוא בשמחה7בשמחה" הרבו שכבר שאף והיינו, בשמחה. יותר להרבות יש ליום שמיום –

ידע" דלא ד"עד באופן השמחה היתה שבו עצמו, הפורים ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פורים, שלפני –21בימים

יותר. עוד בשמחה להרבות ויש מספיק, זה אין
לענגו" ש"מצוה לכך שנוסף השבת, ביום בספרי22ובפרט כדאיתא השמחה, ענין גם בו יש "וביום23,

וקיימא" ש"מיקדשא השבת שביום אלא השבתות". אלו – ועלֿידי24שמחתכם למטה, מלמעלה היא השמחה ,

שמלמעלה השמחה בענין גם תוספת פועלים למעלה, מלמטה בשמחה" "מרבין שבו אדר, דחודש השמחה
למטה.

ניגון"]. פורים'דיקן "א לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
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" לפעול מישראל ואחד אחד כל של בכוחו הרי פורים, בגאולת עדיין אנו שעומדים אף לעיל, jnqinוכאמור

במהרה העתידה הגאולה שהיא והאמיתית, השלימה לגאולה מיד נבוא פורים שמגאולת – לגאולה" גאולה
בימינו.

‚" הפירוש .oiaxnהוא בשמחה7בשמחה" הרבו שכבר שאף והיינו, בשמחה. יותר להרבות יש ליום שמיום –

ידע" דלא ד"עד באופן השמחה היתה שבו עצמו, הפורים ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פורים, שלפני –21בימים

יותר. עוד בשמחה להרבות ויש מספיק, זה אין
לענגו" ש"מצוה לכך שנוסף השבת, ביום בספרי22ובפרט כדאיתא השמחה, ענין גם בו יש "וביום23,

וקיימא" ש"מיקדשא השבת שביום אלא השבתות". אלו – ועלֿידי24שמחתכם למטה, מלמעלה היא השמחה ,

שמלמעלה השמחה בענין גם תוספת פועלים למעלה, מלמטה בשמחה" "מרבין שבו אדר, דחודש השמחה
למטה.
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יו"ד.23) יו"ד, בהעלותך
א.24) יז, ביצה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dxenz(iriax meil)

:`xnbd zniiqnìàòîLé éaø éác àpúìeazkp recn zeywdl oi` §©¨§¥©¦¦§¨¥
c oeik ,'o`vd on m`e'éëä ééeòzLéàì àø÷c déçøBàweqtd jxc - §¥¦§¨§¦§©¥¨¦

`le ,'eke 'o`vd on' xnele jk xacl.`a `ed hrnl
:dpyna epipy,äö÷eî eäæéàeaixwdl dvwend dfíéáëBk úãBáòì ¥¤§¤©£©¨¦

.'åëå:dvwen oica ztqep dkld d`ian `xnbdïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥
øeñàgafnlì äö÷eî àlà,íéðL òáLmipy ray exar m` j` ¨¤¨§¤§¤©¨¦

,oipne .gafnl xzen `ede ,eze` miaixwn md oi` aey ez`vwd mein
øîàpL(dk e mihtey),oicnn l`xyi z` riyedl oercb l` 'd dlbpyk ¤¤¡©

éáàì øLà øBMä øt úà ç÷ ['ä Bì] øîàiå àeää äìéla éäéå'E ©§¦©©§¨©©Ÿ¤©¤©©£¤§¨¦
'íéðL òáL éðMä øôe,'ebemiakek zcearl dvwen didy xt xnelk ©©¥¦¤©¨¦

my xn`pk 'dl eaixwdl oercb dehvpy oeike ,mipy ray(ek e)gken ,
.dvwen xeqi` epnn lha mipy ray xg`ly

eaixwdl xzed cvik dvwen xeqi` lha m` s` :`xnbd dywn
,deabläåä ãeçìa äö÷eî íúäåeaixwdl dvwed wx df xt ike - §¨¨§¤¦§£¨

,dxf dcearläåä éîð ãáòðm`e ,dxf dcear did envr `ed ixd - ¤¡¨©¦£¨
:`xnbd zvxzn .carp meyn eaixwdl xeq` oiicr okàçà áø øîà̈©©©¨

,á÷òé øawx did df xtãBáòì äö÷eî,eze`eäeãáò àìå,oiicr ©©£Ÿ§¤©£§Ÿ£¨
.carp meyn xq`p `l ok lre

:xg` ote`a `xnbd zvxzn cereäeãáò íìBòì ,øîà àáø,ynn ¨¨¨©§¨£¨
åoercb eaixwdy dnàeä Lecéç,dry z`xedaøa àaà éaøãk §¦¦§©¦©¨©

eøézä íéøác äðîL ,àðäk øa àaà éaø øîàc ,àðäkz`xeda ©£¨§¨©©¦©¨©©£¨§Ÿ¨§¨¦¦¦
dryäìéì BúBàa,df xt oercb aixwd eaõeçmiycw hgyy - §©§¨

,okynl uegnäìéìå,dlila miycw hgyye -úeøæåaixwdye - §©§¨§¨
,odk did `ly s`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(oey`x meil)

oeikn `l` ,ok xacd oi`y i`ce ,epevxk cled z` yicwdle
dpynd dkxved dnle ,dzenk dcle minlyl m`d z` yicwdy

.dlerl dyicwdle dzepyl leki epi`y eprinydl
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àtt áø øîàdpynd dkxved `l - ¨©©¨¨Ÿ¦§§¨

z`f xnelàlàote`aøîàLdler didi cledyøeaéc éãk CBúa ¤¨¤¨©§§¥¦
[dpey`xd ezxin`l xeaic ick ly onf jyn xeriy jeza-]

,minly didz m`dy ezxin`løeaéc éãk CBz ,àîéúc eäî©§¥¨§¥¦
øeaéãk,dler didi cledy xn` xeaic ick jezay oeikne ,cg` §¦

,dler clede minly didz m`dy zg` zaa xn` eli`k aygpéàäå§©
,zg` zaa ok xn` `ly ,df mc`e -ïéiòî÷c àeä éðeiòiptn - ©¥§¨§©¥

eixacy mixne` epiid okle ,ea xfgy iptn epi`e ,xaca oiirn didy
,dler clede miniiwïì òîLî à÷ycwdy meyn ,ok xacd oi`y ¨©§©¨

aygp xeaic ick jezy mda mixne` oi`y mixacdn cg` `ed
.cg` xeaicl

äðùî
lr minlye dler zyecw xindy in ly epica zwqer epizpyn
dxenzdy e` ,dndad lr zelg zeyecwd izy m`d ,zg` dnda

.dndad lr dlgy dyecwd `id dligz xindy
,minly znda lv`e dler znda lv` oileg znda cinrdy in

oileg znda lr xn`eéøä ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz Bæ éøä'£¥§©¨§©§¨¦£¥
Bæziyrp,äìBò úøeîzoey`xd epeyl z` xwirl qetzl epl yiy §©¨

zyecw lr dlg minly zxenz zyecw oi`e ,'dler zxenz' xn`y
,dler zxenzïëì íà ,éñBé éaø øîà .øéàî éaø éøácmiiql - ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥¦§¥

,'minly zxenz'éðL úBø÷ì øLôà éàå ìéàBä ,älçz ïéekúð¦§©¥§¦¨¦§¦¤§¨¦§§¥
úBîL[minlye dler ly-],úçàk,df xg` dfa xindl gxked okle ¥§©©

,íéîéi÷ åéøác,minly zxenz divge ,dler zxenz divg ziyrpe §¨¨©¨¦
øîàå Cìîð ,'äìBò úøeîz' øîàMî íàådidzyz'úøeî §¦¦¤¨©§©¨¦§©§¨©§©

.äìBò úøeîz Bæ éøä ,'íéîìL§¨¦£¥§©¨
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÂËÂ˘Ù· ÌÈÈ˘˜ ¯ÙÒÓ Ì�˘È È„Â˜ÙŒÏ‰˜ÈÂ ˙Â˘¯Ù·

‡¯˜Ó Ï˘
בפירושו מתעכב שרש"י כך על רבות פעמים כבר דובר

מקרא, של פשוטו לפי הסבר הדורש ענין כל על התורה על

שרש"י הפסוקים, בפשט כלֿשהיא קושיא מוצאים וכאשר

פשוטו לפי קושיא איננה שזו לומר, הכרח מזכירה, איננו

מובנים הדברים הפשט שבדרך מפני או – מקרא של

רש"י בפירוש כבר מוזכר שהענין מפני או מעצמם,

לפניֿכן.

שאינם ענינים מספר ישנם ויקהלֿפקודי בפרשיות

קושיות – ויתרֿעלֿכן מקרא, של פשוטו לפי מובנים

נתעכב, להלן רש"י. פירוש לפי בעיקר מתעוררות אחדות

בכל מקרא של פשוטו לפי אחת שאלה על הפחות, לכל

בפירושו. מזכיר איננו רש"י אשר פרשה,

הפסוק על ויקהל, נשא1בפרשת אשר הנשים "וכל

רש"י כדברי שפירושו, העזים", את טוו בחכמה אותנה

טווין2"שמעל העזים הצמר3גבי את טוו הנשים – אותן"

המעלה4(נוצה מהי להבין: יש העזים. אל מחובר בעודו (

אותן"? טווין העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת

חתוכה (הצמר) הנוצה כאשר אדרבה: לכאורה, הרי,

טיב וביתר קלות ביתר לטוות ניתן העזים מן ונפרדת

"מעל הנוצה את כשטווים – העזים" "על כשהיא מאשר

העזים"? גבי

גודל על מספרת שהתורה כיוון קשה: כמוֿכן

שנאמר (כפי הנשים אצל המשכן מלאכת של החביבות

לכן הוכיחו5קודם שהן הנשים") על האנשים "ויבואו

ואם העזים, גבי מעל בטוויה רגילות בלתי וחריצות חכמה

היריעות (של הצמר בטווית גם זאת מוצאים אין מדוע כן,

לפניֿכן הכתובה וכדו', והארגמן התכלת של 6התחתונות)

אשה "וכל זאת ובכל בחכמה), זה שהיה מודגש שם (וגם

ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת

הצמר את טוו לא הן אבל גבי7הארגמן..." מעל

?8הכבשים

.·
È�ÙÏ ˙ÂÚÈ¯È‰ ˙ÈÈ˘Ú ÔÈ�Ú· È„Â˜Ù ˙˘¯Ù· È˘Â˜‰

ÌÈ˘¯˜‰
פקודי בפרשת רש"י דבריו:9בפירוש את להבין יש

משכן, כך ואחר כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה "משה

ואחרֿכך בית תחלה לעשות עולם מנהג בצלאל לו אמר

המשכן עשה וכן שמעתי... כך לו אמר בתוכו, כלים משים

כלים". עשה ואחרֿכך תחלה

כאמור היה המשכן עשיית סדר מובנים: הדברים ואין

הוא, בית בבניית עולם" ו"מנהג עולם", "מנהג לפי

הגג את ואחרֿכך הקירות את בונים היה10שתחלה וכך ,

המשכן בהקמת ויקהל11גם בפרשת מוצאים אנו והנה .12

(כמו היריעות את תחלה עשו שחכמיֿהלב העשיה לגבי

יותר13גג) מאוחר ורק גם14, הסדר היה וכך הקרשים, את

תרומה בפרשת כך על נצטוו .15כשהם

התוספות נעשו16בעלי שהיריעות כך, על עונים
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כו.1) לה,

ובכו"כ2) שני, בדפוס לבד ראשון. דפוס כולל שראיתי, רש"י בדפוסי כ"ה

.28 הערה סוף לקמן וראה "שעל". דאיתא רש"י כת"י

ובדפוס3) הווה). (-בל' רש"י כת"י ובכמה שלפנינו רש"י בדפוסי כ"ה

ללשון מתאים כצ"ל, ולכאורה אותן", "טוו רש"י) כת"י בכמה (ועד"ז ראשון

"היא פירושו רש"י מתחיל וכן עבר, בל' – העזים" את "טוו dzidהכתוב

) יתירה" אומנות "היא שני, בדפוס להגירסא [אבל כו'" תיבתilaאומנות

אותם"]. "טווים הסיום מתאים "היתה")

ס"ח4) ס"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה ועזים. ד"ה ד כה, תרומה פרש"י

עזים של אבל רחלים צמר אלא סתם צמר נקרא לא התורה בכל שם): (מב"י

" שם תרומה ברשב"ם ועד"ז ובראב"ע נוצה. תוד"הxryנקרא וראה העזים".

.27 הערה לקמן וראה א. כז, שבת ונוצה

שם.5) ובפרש"י כב. לה,

כה.6) לה, ויקהל

יותר7) וקופצים תקיפין שהם כיון העזים, ע"י הטווי' יותר דקשה ובפרט

.(27 הערה לקמן וראה כאן. הגדול מדרש (ראה מכבשים

תרומה8) (רש"י וכו' יחד מינין ד' שצ"ל כיון אפשרי, אי שזה י"ל ואולי

א). כו,

כב.9) לח,

סוס"ט10) סשט"ו חאו"ח אדה"ז (שו"ע למטה מלמעלה לבנות דרך שאין

א). קלח, שבת – כסא תוד"ה ס"א. פ"ד ביצה רא"ש ע"פ והוא –

יחֿיט.11) מ, פקודי

ואילך.12) ח לו,

התחתונות13) יריעות הם המשכן ש(עיקר) מפני שזהו י"ל שבדוחק אף

גם ובמילא – יח. מ, פקודי ספורנו וראה ובכ"מ). א. כו, (תרומה וכמש"נ

לקרשים. קדמו – עליהן למכסה שהם עזים היריעות

ל"מחיצות"*14) גם כ"א "לגג" רק לא היו שהיריעות דכיון לתרץ ודוחק

הם סו"ס שהרי ודפנות, במחיצות נכללים הם גם א"כ א) כו, תרומה (פרש"י

מאחוריהן) תלויות (שהיריעות לקרשים פירשוmzeqkl"מחוץ שרש"י ולהעיר ."

עזים. יריעות לענין ולא – שם ספורנו ראה – (התחתונות) משכן יריעות לענין

ואילך.15) א כו,

שם.16) זקנים) (הדר הרא"ש בפי' ועד"ז יד. לו, ויקהל

."'eb dyrz okynd z`e" aezkd oeyl uxzl `ed ,(eheytk) my i"yxt zpeeke (*

icewtÎldwie zyxt - zegiyÎihewl

על לאהל מוכנות שיהו כדי המשכן מלאכת לכל "ראשונה

כסוי". בלי אחת שעה יהיו ולא הקרשים שיעשו מיד המשכן

יכלו לא מדוע הסבר: דורש זה שגם לכך בנוסף אבל,

כיסוי" בלא אחת "שעה להיות אפשר17הקרשים אי הרי ,

כי מקרא, של פשוטו לפי כך הפסוקים18לומר של מפשטם

כל שנשלמו לאחר רק משה, אל המשכן את שהביאו נראה

המשכן כלי וכל קרשים היריעות, – המשכן ורק–19חלקי

משנה זה שאין מכך, יוצא כמובן. אותו, העמידו אחרֿכך

הקרשים את עושים היו אם גם קודם: נעשה חלק איזה

"שעה עומדים היו לא הם אז גם העולם", כ"מנהג תחלה

השלמת לאחרי רק אותם העמידו כי כיסוי", בלא אחת

כולו. המשכן כל עשיית

.‚
È"˘¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÈ„ È�˘

רש"י בפירוש דיוקים שני בהקדמת יובנו הדברים

ויקהל: בפרשת

העזים", את "טוו את לפרש הרי היא רש"י כוונת א)

להתחיל עליו היה אותן", טווין העזים גבי "מעל שפירושו

שצורת נוסף, ענין להוסיף ואחרֿכך בכך, פירושו את

יכול כיצד – ובכלל וכדו'. יתירה" "אומנות היתה זו טוויה

לפני יתירה" אומנות היתה "היא במילים להתחיל רש"י

פירוש את אומר הוא אחרֿכך ורק מדובר, מה על שיודעים

אותן"? טווין העזים גבי "שמעל – הפסוק

ולא – יתירה" "אומנות בלשון רש"י משתמש מדוע ב)

"וכל הכתוב: לשון שזהו יתירה", חכמה היתה) "(היא

כאשר ובמיוחד בחכמה"? אותנה לבן נשא אשר הנשים

רש"י20בגמרא לפירוש המקור את (בפשטות) המהווה ,21,

יתירה" "חכמה כתוב .22אכן

.„
¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á ÈÁ È·‚ ÏÚ 'ÈÂÂË

לכך: ההסבר

בפני בפסוק מחולקות העזים" את "טוו שהמילים כיוון

אשה "וכל עם יחד הקודם בפסוק נמצאות ואינן עצמן,

ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת

בהבאה יחד, כתוב שאכן (כפי בציווי23הארגמן..." וכן ,

התרומה "וכל24על ואומר חוזר שהפסוק כיוון ובמיוחד ,(

בחכמה" אותנה לבן נשא אשר מעצמו25הנשים מובן הרי ,

שלפניו, שבפסוק מ"טוו" שונה הזה, העזים)" (את ש"טוו

היא מחוברת26והכוונה בעודה (הצמר) הנוצה את 72שטוו

העזים .28אל

החמש: בן גם מבין לכך הטעם את

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

שם.17) תרומה מפרש"י להעיר

ה.18) לו, ויקהל החזקוני לפי' גם היא זו וקושי'

משה19) אל המשכן את "ויביאו ואילך) לג לט, (פקודי בהכתוב כמפורש

כובד מחמת כו' להקימו יכולין היו "שלא לפי הי' שזה ואף גו'", האהל את

כשגמרו תיכף להקימו משתדלים שהיו את"ל הרי שם), (פרש"י כו'" הקרשים

הקרשים את מביאין היו הרי יכולין), היו שלא (אלא הקרשים את לעשות

הכלים. את שעשו לפני מיד כו' והיריעות

ב.20) עד, שבת

ועוד.21) הזכרון, ס' – במפרשים כמ"ש

לבן22) נשא ד"ה שם ובפרש"י חכמה". "גדולה א) (צט, שם ובגמרא

משמע". חכמה "יתירות

כג.23) לה,

ד).24) כה, (תרומה ה' בציווי וכן ו. לה,

לבד25) מזה לכאורה אבל עה"פ. ורע"ב (למהרש"ל) שלמה יריעות ראה

.22 שבהערה שבת פרש"י וראה העזים. גבי מעל שהי' יודעים היינו לא

העזים26) את טוו קדריש "קרא שטוף ד"ה ב) (עד, שבת פרש"י ראה

משמע". עזים של בגופן

דטוויית27) שהמלאכה מפני הוא בפ"ע בכתוב שנאמר דזה לומר ודוחק

עזים לאומנותllkaשערות וצריכה כבשים צמר מטוויית יותר קשה היא

הגדול (מדרש וקשין" ביותר דקין עזים של שהשערות "לפי – יתירה וחכמה

בראב"ע משמע וכן כאן. בלולה ומנחה רלב"ג הרמב"ם. בן ר"א פי' כאן.

תרומה (פרש"י עזים" של מ"נוצה היריעות היו שלפרש"י ובפרט כג). פסוק

;(4 הערה הנ"ל בתוס' (כמ"ש עזים כשערות קשים שאינם ז) כו, ד. כה,

מדייקים (4 (שבהערה והראב"ע הרמב"ם בן הר"א פי' הגדול, במדרש משא"כ

zexry.(תרומה ר"פ רלב"ג ראה (אבל העזים

ע"ג28) טווים כמו"ש והביאום העזים ע"ג שנשארו בפנים המבואר

שהטווי' אלא טוויין חוטין רק המשכן למלאכת שהביאו שנאמר או העזים),

טווי' גדר (ובכלל העזים" את שב"טוו הפי' בב' לכאורה תלוי העזים ע"ג הי'

בהמה): ע"ג

הדעת (עץ מאליהם נתלשו השערות) (או הנוצה ושזירת הטווי' בשעת א)

ב) עד, (שבת הגמ' לשון כפשטות ב)), (קטו, פרשתנו – להרח"ו – טוב

אחת חטאות שלש חייב בשבת בהמה גבי שעל צמר ffeb"הטווה meyn'כו

בכך" טווי' דרך ואין כו' בכך גזיזה דרך אין אמר כהנא רב טווה כו' מנפץ

משמע וכן שם. שבת ורא"ש בר"ח גם וכדמוכח בב"א)* מלאכות הג' (כל

תב. מצוה (להרדב"ז) במצו"ד

אח"כ, רק הוה והגזיזה העזים, ע"ג (טוויים) נשארו הטווי' לאחרי גם ב)

שמבארים ועוד) כאן, – אייבשיץ לר"י – יונתן (תפארת מהמפרשים כדמשמע

הי מהם שכמה כיון העזים ע"ג שטוו להטהרהטעם עת הי' ולא נדות בודאי ו

בגר"א הוא וכן טומאה**. מקבל ואינו חי לבעל במחובר העזים מע"ג טוו לכן

באגלי משמע וכן ה"ז)***. פ"ט שבת הל' לרמב"ם מלוקטים וביאורים (בחי'

בהגהה. ז' אות גוזז מלאכת טל

לפנינו להגירסא :(2 בהערה (הובאו כאן ברש"י הגי' בב' תלוי ולכאורה

"lrnyבש"ס גי' לכמה הוא [ועד"ז הטווי' ע"י שנתלשו משמע העזים" גבי

" להגירסא משא"כ שם]; ורא"ש בר"ח וכ"ה שם). בדק"ס (הובאו lryשם

העזים". גבי

.(my mixt` ci d`xe) b"wq ny 'iq `"bnae ("igd on xnvd z` deehd" azeke dpyny hxtae) f"d h"t zay zekld m"anxa gken oke (*

ixdy .da ol zil oihegda erbpe eylzp f"g`ly df la` ,xaegna mifrd lrn deeh okle ,okynd jxevl dk`ln eyri `l zecpdc `ed dctwdd xwirc ezpeek l"i ile`e (**

.r"ve .(my 'eke o"anxae dl ,`l) `vie d`xe .dziid ("dcip" 'itn mb edfy) dwgxd wxe (` ,q oihb) mi`nh 't dxn`p `l oiicr

.'`d b"deya l"pk ,m"anxa ok rnyn `l dxe`kl la` .my m"anxa ok yxtn `"xba (***
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על לאהל מוכנות שיהו כדי המשכן מלאכת לכל "ראשונה

כסוי". בלי אחת שעה יהיו ולא הקרשים שיעשו מיד המשכן

יכלו לא מדוע הסבר: דורש זה שגם לכך בנוסף אבל,

כיסוי" בלא אחת "שעה להיות אפשר17הקרשים אי הרי ,

כי מקרא, של פשוטו לפי כך הפסוקים18לומר של מפשטם

כל שנשלמו לאחר רק משה, אל המשכן את שהביאו נראה

המשכן כלי וכל קרשים היריעות, – המשכן ורק–19חלקי

משנה זה שאין מכך, יוצא כמובן. אותו, העמידו אחרֿכך

הקרשים את עושים היו אם גם קודם: נעשה חלק איזה

"שעה עומדים היו לא הם אז גם העולם", כ"מנהג תחלה

השלמת לאחרי רק אותם העמידו כי כיסוי", בלא אחת

כולו. המשכן כל עשיית

.‚
È"˘¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÈ„ È�˘

רש"י בפירוש דיוקים שני בהקדמת יובנו הדברים

ויקהל: בפרשת

העזים", את "טוו את לפרש הרי היא רש"י כוונת א)

להתחיל עליו היה אותן", טווין העזים גבי "מעל שפירושו

שצורת נוסף, ענין להוסיף ואחרֿכך בכך, פירושו את

יכול כיצד – ובכלל וכדו'. יתירה" "אומנות היתה זו טוויה

לפני יתירה" אומנות היתה "היא במילים להתחיל רש"י

פירוש את אומר הוא אחרֿכך ורק מדובר, מה על שיודעים

אותן"? טווין העזים גבי "שמעל – הפסוק

ולא – יתירה" "אומנות בלשון רש"י משתמש מדוע ב)

"וכל הכתוב: לשון שזהו יתירה", חכמה היתה) "(היא

כאשר ובמיוחד בחכמה"? אותנה לבן נשא אשר הנשים

רש"י20בגמרא לפירוש המקור את (בפשטות) המהווה ,21,

יתירה" "חכמה כתוב .22אכן

.„
¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á ÈÁ È·‚ ÏÚ 'ÈÂÂË

לכך: ההסבר

בפני בפסוק מחולקות העזים" את "טוו שהמילים כיוון

אשה "וכל עם יחד הקודם בפסוק נמצאות ואינן עצמן,

ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת

בהבאה יחד, כתוב שאכן (כפי בציווי23הארגמן..." וכן ,

התרומה "וכל24על ואומר חוזר שהפסוק כיוון ובמיוחד ,(

בחכמה" אותנה לבן נשא אשר מעצמו25הנשים מובן הרי ,

שלפניו, שבפסוק מ"טוו" שונה הזה, העזים)" (את ש"טוו

היא מחוברת26והכוונה בעודה (הצמר) הנוצה את 72שטוו

העזים .28אל

החמש: בן גם מבין לכך הטעם את

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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34

35

36

37

שם.17) תרומה מפרש"י להעיר

ה.18) לו, ויקהל החזקוני לפי' גם היא זו וקושי'

משה19) אל המשכן את "ויביאו ואילך) לג לט, (פקודי בהכתוב כמפורש

כובד מחמת כו' להקימו יכולין היו "שלא לפי הי' שזה ואף גו'", האהל את

כשגמרו תיכף להקימו משתדלים שהיו את"ל הרי שם), (פרש"י כו'" הקרשים

הקרשים את מביאין היו הרי יכולין), היו שלא (אלא הקרשים את לעשות

הכלים. את שעשו לפני מיד כו' והיריעות

ב.20) עד, שבת

ועוד.21) הזכרון, ס' – במפרשים כמ"ש

לבן22) נשא ד"ה שם ובפרש"י חכמה". "גדולה א) (צט, שם ובגמרא

משמע". חכמה "יתירות

כג.23) לה,

ד).24) כה, (תרומה ה' בציווי וכן ו. לה,

לבד25) מזה לכאורה אבל עה"פ. ורע"ב (למהרש"ל) שלמה יריעות ראה

.22 שבהערה שבת פרש"י וראה העזים. גבי מעל שהי' יודעים היינו לא

העזים26) את טוו קדריש "קרא שטוף ד"ה ב) (עד, שבת פרש"י ראה

משמע". עזים של בגופן

דטוויית27) שהמלאכה מפני הוא בפ"ע בכתוב שנאמר דזה לומר ודוחק

עזים לאומנותllkaשערות וצריכה כבשים צמר מטוויית יותר קשה היא

הגדול (מדרש וקשין" ביותר דקין עזים של שהשערות "לפי – יתירה וחכמה

בראב"ע משמע וכן כאן. בלולה ומנחה רלב"ג הרמב"ם. בן ר"א פי' כאן.

תרומה (פרש"י עזים" של מ"נוצה היריעות היו שלפרש"י ובפרט כג). פסוק

;(4 הערה הנ"ל בתוס' (כמ"ש עזים כשערות קשים שאינם ז) כו, ד. כה,

מדייקים (4 (שבהערה והראב"ע הרמב"ם בן הר"א פי' הגדול, במדרש משא"כ

zexry.(תרומה ר"פ רלב"ג ראה (אבל העזים

ע"ג28) טווים כמו"ש והביאום העזים ע"ג שנשארו בפנים המבואר

שהטווי' אלא טוויין חוטין רק המשכן למלאכת שהביאו שנאמר או העזים),

טווי' גדר (ובכלל העזים" את שב"טוו הפי' בב' לכאורה תלוי העזים ע"ג הי'

בהמה): ע"ג

הדעת (עץ מאליהם נתלשו השערות) (או הנוצה ושזירת הטווי' בשעת א)

ב) עד, (שבת הגמ' לשון כפשטות ב)), (קטו, פרשתנו – להרח"ו – טוב

אחת חטאות שלש חייב בשבת בהמה גבי שעל צמר ffeb"הטווה meyn'כו

בכך" טווי' דרך ואין כו' בכך גזיזה דרך אין אמר כהנא רב טווה כו' מנפץ

משמע וכן שם. שבת ורא"ש בר"ח גם וכדמוכח בב"א)* מלאכות הג' (כל

תב. מצוה (להרדב"ז) במצו"ד

אח"כ, רק הוה והגזיזה העזים, ע"ג (טוויים) נשארו הטווי' לאחרי גם ב)

שמבארים ועוד) כאן, – אייבשיץ לר"י – יונתן (תפארת מהמפרשים כדמשמע

הי מהם שכמה כיון העזים ע"ג שטוו להטהרהטעם עת הי' ולא נדות בודאי ו

בגר"א הוא וכן טומאה**. מקבל ואינו חי לבעל במחובר העזים מע"ג טוו לכן

באגלי משמע וכן ה"ז)***. פ"ט שבת הל' לרמב"ם מלוקטים וביאורים (בחי'

בהגהה. ז' אות גוזז מלאכת טל

לפנינו להגירסא :(2 בהערה (הובאו כאן ברש"י הגי' בב' תלוי ולכאורה

"lrnyבש"ס גי' לכמה הוא [ועד"ז הטווי' ע"י שנתלשו משמע העזים" גבי

" להגירסא משא"כ שם]; ורא"ש בר"ח וכ"ה שם). בדק"ס (הובאו lryשם

העזים". גבי

.(my mixt` ci d`xe) b"wq ny 'iq `"bnae ("igd on xnvd z` deehd" azeke dpyny hxtae) f"d h"t zay zekld m"anxa gken oke (*

ixdy .da ol zil oihegda erbpe eylzp f"g`ly df la` ,xaegna mifrd lrn deeh okle ,okynd jxevl dk`ln eyri `l zecpdc `ed dctwdd xwirc ezpeek l"i ile`e (**

.r"ve .(my 'eke o"anxae dl ,`l) `vie d`xe .dziid ("dcip" 'itn mb edfy) dwgxd wxe (` ,q oihb) mi`nh 't dxn`p `l oiicr

.'`d b"deya l"pk ,m"anxa ok rnyn `l dxe`kl la` .my m"anxa ok yxtn `"xba (***
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– לה' תרומה היתה למשכן ישראל בני שנדבת כיוון

סוגים ישנם שבקרבנות כשם הרי – לה' והקרבה כנדבה

שמוצאים (כפי הצומח וממין החי ממין קרבן שונים:

בראשית וקרבן29בפרשת הבל), וקרבן קין קרבן לגבי ,

הצומח מן מקרבן יותר חשוב ,30מבעליֿחיים

חוטי את לטוות כשאפשר בענינינו: לכך בדומה הרי

תרומה זוהי החי, מין לעזים, מחוברים בעודם הנוצה

העזים. מן שנחתכה לאחר הנוצה טויית מאשר יותר נעלית

גדלים, הם (העזים) חיים לבעלי מחוברים שעדיין חוטים

כן לא אך החי. מגוף יונקים הם החי, למין קשר להם יש

החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים

לעיל, שהוסבר כפי הפשט, לפי נלמד אם ובמיוחד

העזים גבי על בעודם הובאו היתרון31שהחוטים ברור הרי ,

נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר בהיותם בכך,

.‰
˙È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‡È‰ ‰‡·‰‰ 'Â„ÎÂ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÂÚÈ¯È·

¯·ÂÁÓ ¯Óˆ‰ „ÂÚ·
העזים", את "טוו היה העזים ביריעות רק מדוע ומובן

וכדו'. והארגמן התכלת ביריעות זאת מוצאים ואין

לאחר להביא צורך היה הכבשים של הצמר חוטי את

כתכלת וארגמן32צביעתם כחול) – חלזון בדם (צבוע

הצמר חוטי בעוד לעשותו אפשרי שבלתי דבר וכדו',

התכלת של שההבאה מכך ויוצא – לכבשים מחוברים

מעל הטוויה לאחר מיד להיות יכולה איננה וכדו' והארגמן

הכבשים הכבשים33גבי גבי על בעודם לא .34ובודאי

הבאת כי הכבשים, גבי על הטוויה היתה לא לפיכך

באופן להיות כך, ובין כך בין יכולה, איננה לה' התרומה

הסמוך בזמן או לבעלֿהחיים, מחוברת כשהיא הנעלה,

לכך.

.Â
‰ÈÂÂË‰ ˙Â�Ó‡· ÔÂ¯˙È

רש"י רומז הפסוק מן מאליו מובן שהדבר לעובדה

שהנשיםב העובדה – יתירה" אמנות היתה "היא אומרו:

בחכמה", אותנה לבן ש"נשא מכך נבעה לא העזים" את "טוו

היא למשכן והתרומה הנתינה טוייה של זה שבאופן בהבינן

יותר טוב העיבוד היה שכך מפני גם אלא יותר, –35נעלית

משובחת36"אמנות יוצאת העזים גבי מעל הטוייה יתירה":

העזים,37יותר מן נחתכה שכבר לאחר הנוצה טויית מאשר

יש מהבהמה, יונקות והן מחוברות עדיין השערות כאשר כי

ורכות לחות הטוייה.38בהן באמנות יתרון שזהו ,
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לפני היריעות עשו מדוע מובן לעיל האמור לפי

את תחילה לעשות העולם" ש"מנהג למרות הקרשים

מרוב לעיל: שהוסברו הענינים שני מפני וזאת הקירות.

והביאו מיד, טוו הן וזריזותן למצוה הנשים של חיבתן

יכלו לא ואז העזים, על הצמר בעוד המלאכה לעושי

עשיית לאחר עד היריעות ועשיית הגזיזה את לדחות

אחת כל השערות תצמחנה בינתיים כי והקרשים, האדנים

ביחד. הטוייה ללא עצמה, בפני

בעליֿ צער שזהו – ההלכה בדרך לומר יש כמוֿכן

הטוייה בגלל לחלוטין משוחררים שאינן גזזו39חיים, ולכן ,

העזים. מן הנוצה חוטי את מיד

יתירה" "אומנות גם היא העזים גבי על שהטוייה וכיוון

מובן הרי הוסבר, שכבר כפי יותר, משובחת היא הטוייה –

העזים יריעות של האריגה מלאכת גם לכך שבדומה

היות לזמן זמן בקירוב נעשית היא כאשר יותר משובחת

לעזים מחוברים את40החוטים לארוג צריכים היו לפיכך .

העזים גבי מעל החוטים את שחתכו לאחר מיד .41היריעות
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ואילך.29) ג ד,

בארוכה30) (וראה הגרוע מן שהביא זה רק הי' קין בקרבן שהחסרון אף

ולא אדמה" "עובד שהי' מפני הוא – ואילך) 22 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש

צאן. לו הי'

ודלא31) – ועזים. שש ד"ה ד) (כה, תרומה עה"ת מחת"ס גם להעיר

שם. תרומה פרש"י על הקודש במלאכת כמ"ש

מאתם32) תקחו אשר התרומה וזאת גֿד) כה, (תרומה למשה ה' כציווי

) ותכלת reavגו' xnv) וארגמן כו') חלזון reavבדם xnv,('כו צבע ממין

בפ"ע. והצבע בפ"ע צמר מאתם שיקחו ולא

כאן.33) לדוד משכיל וראה

י34) אם אף עדכי הרי בפ"ע, ושערה שערה וכל כלל, כדרכו שלא צבעו

והארגמן. התכלת צבע בהתוספת ויחסר יותר, יצמחו הצמר לגזיזת

יתירה.35) באומנות שהיא העשי' על גם קאי שכמובן אף

לבן36) נשא אשר הנשים ד"כל לפרש, היא ברש"י דההדגשה י"ל אבל

" לב הנשיאות הי' לא העזים", את טוו גו' (לה,iadl`אותנה המלאכה" לכל

ממלאכת וחלק "אומנות" שהייתה כ"א ז) לו, (פרש"י ההבאה" "מלאכת כט)

ה). לא, תשא פרש"י (וראה המשכן ועבודת

עה"פ.37) ספורנו ראה

הגזיזה.38) מכאחרי (27 הערה (ראה קשין פחות עכ"פ

בזה39) שאין מובן – צער גורמת העזים ע"ג עצמה דהטווי' את"ל ואף

דרכים עוברי הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע (ראה כו' לצורך שנעשה כיון איסור

סוס"ד). בע"ח וצער

עצמן.40) העזים לא טווים העזים של הנוצות רק שהביאו את"ל אפילו

עזים41) שביריעות כיון גו' תכלת משזר דשש יריעות את עשו ומתחלה

ybced.'גו שש היריעות – המשכן" על "לאהל שהם

אחת ובבת המלאכה חלקו לב, חכמי כו"כ שהיו שמכיון י"ל, לכאורה

בנוגע גם כן לעשות יכלו הרי לפי"ז אבל העזים. ויריעות המשכן יריעות עשו

שם) תשא פרש"י (ראה לגמרי אחרת אומנות שזהו ובפרט וכו', להקרשים

אחרים. (אומנים) לב חכמי ע"י שנעשו פשיטא וא"כ

הרא"ש פי' וכן המשכן" מלאכת לכל "ראשונה התוס' בעלי דפי' ולהעיר

יריעות ויעש עה"פ הוא ס"ב, לעיל התחתונותmifrשהובא יריעות על ולא ,

בהכתובים התחתוניםf"ptlyשנאמר יריעות כי בפשטות, וי"ל ואילך). ח (לו,

ועשיokyndה"ה 13.וכמש"נ הערה לעיל ראה – יריעות עשר המשכן את ת
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המופלאים מפירושמהענינים הנלמדים ההלכה, בדרך

זה :42רש"י

השאלה בלילה43ידועה המקדש את בונים אין הרי :44,

מקדש" דאקרי ה"משכן את גם בית45וכך בניית כלומר, ,

פטורות ונשים גרמא, שהזמן עשה מצות היא המקדש

הנשים יכלו כיצד כך, ואם גרמא, שהזמן עשה ממצוות

תם רבינו (לדעת המשכן בשביל הצמר את שאשה46לטוות

ולכן בה, מצווה איננה שהיא למצוה להכין יכולה איננה

דלא כיוון ציצית ועושה לולב אוגדת אשה "אין

איפקדא")?

מסביר שני47הרוגוצ'בי יש המקדש בניית שבמצות

הצורך ב) עשה. מצות זו המקדש בניית עצם א) פרטים:

קרבנות. בו להקריב כדי מקדש בבניית

חייבות נשים אם דלעיל השאלה לגבי הבדל ישנו ובכך

המשכן בניית של המצוה מצד המקדש: מבניית פטורות או

פטורות. ונשים גרמא שהזמן עשה מצות זוהי והמקדש,

להקריב כדי מקדש להיבנות שצריך השני, הענין מצד אבל

חלה עליהן גם כי נשים, גם חייבות בכך – קרבנות בו

קרבנות. הקרבת חובת

החלקים של ובעשייתם בבנייתם חייבות נשים לפיכך:

לגבי כן לא אך הקרבנות, הקרבת את המונעים המקדש מן

הקרבנות, הקרבת את מונעים שאינם המקדש וכלי חלקי

המקדש. בניית של מצותֿהעשה בגלל רק היא ועשייתם

בכך. לעסוק להם אסור ולכן פטורות, נשים זו מעשיה
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˙Â�ÂÈÏÚ‰
הגמרא אומרת ליריעות "ויפרוש49שבמילים48בקשר

של התחתונות ליריעות היא הכוונה המשכן" על האהל את

היריעות עם כלומר, שני. ותולעת וארגמן תכלת שש

להקריב ואפשר אהל, של דין למשכן יש כבר התחתונות

יריעות מהן, שלמעלה שהיריעות מכך יוצא קרבנות. בו

והמשכן במשכן, הקרבנות הקרבת את מונעות אינן העזים,

העז יריעות את הרוח" "קיפל כאשר גם ים.כשר

בקשר הפסוק: בלשון להבדל הסיבה מובנת זה לפי

טוו בידיה לב חכמת אשה "וכל כתוב התחתונות ליריעות

אלו יריעות כי הארגמן...", ואת התכלת את מטווה ויביאו

גם ולכן קרבנות, להביא כדי המשכן, לכשרות נחוצות

במלאכת להשתתף הללו, היריעות את לטוות יכולות נשים

אינן אלו שיריעות העזים, יריעות לגבי כן לא אך המשכן,

פטורות, נשים ולכן לעיל, כאמור הקרבנות, את מונעות

את "טוו הלשון כתוב ולפיכך – בעשייתן ואסורות

"דהוי באופן להיות צריכה היתה שלהן שהטוייה העזים",

מלאכה" ולא יתירה במסכת50חכמה הגמרא שאומרת כמו ,

.51שבת

.È
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"אמנות בלשון בדייקו – רש"י בפירוש הנ"ל לפי

הולך התורה על בפירושו שרש"י לומר יש – יתירה"

הפשט: דרך – בשיטתו

מסביר המשכן" על האהל את "ויפרוש הפסוק על

בפרשת הכתוב כפשטות העזים", יריעות "הן רש"י

זה52תרומה לפי המשכן". על לאהל עזים יריעות "ועשית

עזים יריעות גם מקרא, של בפשוטו רש"י, שלדעת יוצא

"אהל" בגדר הן הקרבנות53אלו הקרבת את המונע ,

במשכן.

עלֿידי להיעשות יכלו העזים יריעות שגם מובן מכך

כמצויין הלשון, את ומשנה רש"י מדייק ולכן הנשים,
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בא42) שרש"י ו', ר"ס הנ"ל ע"פ בפרש"י: שאפ"ל בהלכה ענין עוד

תרומה נחשבת שהי' בשביל (רק) הי' לא העזים את טוו שהנשים שזה לפרש

דרש"י י"ל המלאכה, לטיב שנוגע גם כ"א שבחי'), (צומח יותר חשובה

שלא (131 ע' חי"א בלקו"ש שנתבאר (כפי לה' חלב דכל בהגדר לשיטתי'

שעת על התורה –dpkddהקפידה המובחר מן – לה' חלב אז (שיהי'

בעת בהדבר עדיפות עי"ז כשתבוא כ"א עיי"ש.dpizpdהמחובר), ,

ה'43) אות ג סי' או"ח יצחק בית שו"ת גם וראה בפנים. דלקמן צפע"נ

כלי סקכ"ח. הי"ב פ"א הבחירה בית הלכות להרמב"ם המורי' הר ואילך.

בכמה ולהעיר לעורר יש בפנים לקמן המבואר וע"פ ועוד. תשא. ס"פ חמדה

ואכ"מ. מהנ"ל.

שם.44) הבחירה בית הלכות רמב"ם ב. טו, שבועות

בתחלתה.45) עירובין

ב.46) מה, גיטין כל תוד"ה

הטווי' כשרה ר"ת לדעת גם יד, ר"ס או"ח ואדה"ז הט"ז דעת ע"פ

בנתיב לפמש"כ אבל למשכן, טוו שהנשים זה מובן ולפי"ז בנשים, והשזירה

ע"י אסורה הטווי' גם לר"ת שם (משב"ז) פרמ"ג גם וראה שם, לשו"ע חיים

הציון שם בצפע"נ הוסיף לכן ואולי שם). יצחק בית שו"ת (ראה נשים

עשייתן, בכלל הוי הטווי' דגם מובן דמשם ע"ב", מב, דף מנחות "תוספות

ועצ"ע. לשמה. ובעינן

עה"פ.47) פרשתנו עה"ת בצפע"נ נעתק א. נד, בהשמטות הפלאה צ"פ

בערכו). בכללים (נעתק 164 ע' ג. ג, מהד"ת צפע"נ גם וראה

א.48) כח, שבת

יט.49) מ, פקודי

כפי'50) ולא ומאירי כפרש"י דלא מפרש ולכאורה שם. בצפע"נ כ"כ

ע שם שבת ב.התוס' ד,

ב.51) עד,

א.52) כח, שם תוס' וראה ז. כו,

לאותו53) יד: כו, תרומה פרש"י ובפרש"יbbוראה עזים. יריעות של

העשוי עזים יריעות אהל הוא אהלו את יא. לה, .bblויקהל

אחר דכתיב התחתונות יריעות דהיינו דמשמע שם, שבת תוס' ודיוק

בכלל הם א) כו, (תרומה פרש"י דלפי י"ל האהל, את ויפרש הקרשים

.14 הערה לעיל וראה המחיצות.
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המופלאים מפירושמהענינים הנלמדים ההלכה, בדרך

זה :42רש"י

השאלה בלילה43ידועה המקדש את בונים אין הרי :44,

מקדש" דאקרי ה"משכן את גם בית45וכך בניית כלומר, ,

פטורות ונשים גרמא, שהזמן עשה מצות היא המקדש

הנשים יכלו כיצד כך, ואם גרמא, שהזמן עשה ממצוות

תם רבינו (לדעת המשכן בשביל הצמר את שאשה46לטוות

ולכן בה, מצווה איננה שהיא למצוה להכין יכולה איננה

דלא כיוון ציצית ועושה לולב אוגדת אשה "אין

איפקדא")?

מסביר שני47הרוגוצ'בי יש המקדש בניית שבמצות

הצורך ב) עשה. מצות זו המקדש בניית עצם א) פרטים:

קרבנות. בו להקריב כדי מקדש בבניית

חייבות נשים אם דלעיל השאלה לגבי הבדל ישנו ובכך

המשכן בניית של המצוה מצד המקדש: מבניית פטורות או

פטורות. ונשים גרמא שהזמן עשה מצות זוהי והמקדש,

להקריב כדי מקדש להיבנות שצריך השני, הענין מצד אבל

חלה עליהן גם כי נשים, גם חייבות בכך – קרבנות בו

קרבנות. הקרבת חובת

החלקים של ובעשייתם בבנייתם חייבות נשים לפיכך:

לגבי כן לא אך הקרבנות, הקרבת את המונעים המקדש מן

הקרבנות, הקרבת את מונעים שאינם המקדש וכלי חלקי

המקדש. בניית של מצותֿהעשה בגלל רק היא ועשייתם

בכך. לעסוק להם אסור ולכן פטורות, נשים זו מעשיה
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˙Â�ÂÈÏÚ‰
הגמרא אומרת ליריעות "ויפרוש49שבמילים48בקשר

של התחתונות ליריעות היא הכוונה המשכן" על האהל את

היריעות עם כלומר, שני. ותולעת וארגמן תכלת שש

להקריב ואפשר אהל, של דין למשכן יש כבר התחתונות

יריעות מהן, שלמעלה שהיריעות מכך יוצא קרבנות. בו

והמשכן במשכן, הקרבנות הקרבת את מונעות אינן העזים,

העז יריעות את הרוח" "קיפל כאשר גם ים.כשר

בקשר הפסוק: בלשון להבדל הסיבה מובנת זה לפי

טוו בידיה לב חכמת אשה "וכל כתוב התחתונות ליריעות

אלו יריעות כי הארגמן...", ואת התכלת את מטווה ויביאו

גם ולכן קרבנות, להביא כדי המשכן, לכשרות נחוצות

במלאכת להשתתף הללו, היריעות את לטוות יכולות נשים

אינן אלו שיריעות העזים, יריעות לגבי כן לא אך המשכן,

פטורות, נשים ולכן לעיל, כאמור הקרבנות, את מונעות

את "טוו הלשון כתוב ולפיכך – בעשייתן ואסורות

"דהוי באופן להיות צריכה היתה שלהן שהטוייה העזים",

מלאכה" ולא יתירה במסכת50חכמה הגמרא שאומרת כמו ,

.51שבת
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"אמנות בלשון בדייקו – רש"י בפירוש הנ"ל לפי

הולך התורה על בפירושו שרש"י לומר יש – יתירה"

הפשט: דרך – בשיטתו

מסביר המשכן" על האהל את "ויפרוש הפסוק על

בפרשת הכתוב כפשטות העזים", יריעות "הן רש"י

זה52תרומה לפי המשכן". על לאהל עזים יריעות "ועשית

עזים יריעות גם מקרא, של בפשוטו רש"י, שלדעת יוצא

"אהל" בגדר הן הקרבנות53אלו הקרבת את המונע ,

במשכן.

עלֿידי להיעשות יכלו העזים יריעות שגם מובן מכך

כמצויין הלשון, את ומשנה רש"י מדייק ולכן הנשים,
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בא42) שרש"י ו', ר"ס הנ"ל ע"פ בפרש"י: שאפ"ל בהלכה ענין עוד

תרומה נחשבת שהי' בשביל (רק) הי' לא העזים את טוו שהנשים שזה לפרש

דרש"י י"ל המלאכה, לטיב שנוגע גם כ"א שבחי'), (צומח יותר חשובה

שלא (131 ע' חי"א בלקו"ש שנתבאר (כפי לה' חלב דכל בהגדר לשיטתי'

שעת על התורה –dpkddהקפידה המובחר מן – לה' חלב אז (שיהי'

בעת בהדבר עדיפות עי"ז כשתבוא כ"א עיי"ש.dpizpdהמחובר), ,

ה'43) אות ג סי' או"ח יצחק בית שו"ת גם וראה בפנים. דלקמן צפע"נ

כלי סקכ"ח. הי"ב פ"א הבחירה בית הלכות להרמב"ם המורי' הר ואילך.

בכמה ולהעיר לעורר יש בפנים לקמן המבואר וע"פ ועוד. תשא. ס"פ חמדה

ואכ"מ. מהנ"ל.

שם.44) הבחירה בית הלכות רמב"ם ב. טו, שבועות

בתחלתה.45) עירובין

ב.46) מה, גיטין כל תוד"ה

הטווי' כשרה ר"ת לדעת גם יד, ר"ס או"ח ואדה"ז הט"ז דעת ע"פ

בנתיב לפמש"כ אבל למשכן, טוו שהנשים זה מובן ולפי"ז בנשים, והשזירה

ע"י אסורה הטווי' גם לר"ת שם (משב"ז) פרמ"ג גם וראה שם, לשו"ע חיים

הציון שם בצפע"נ הוסיף לכן ואולי שם). יצחק בית שו"ת (ראה נשים

עשייתן, בכלל הוי הטווי' דגם מובן דמשם ע"ב", מב, דף מנחות "תוספות

ועצ"ע. לשמה. ובעינן

עה"פ.47) פרשתנו עה"ת בצפע"נ נעתק א. נד, בהשמטות הפלאה צ"פ

בערכו). בכללים (נעתק 164 ע' ג. ג, מהד"ת צפע"נ גם וראה

א.48) כח, שבת

יט.49) מ, פקודי

כפי'50) ולא ומאירי כפרש"י דלא מפרש ולכאורה שם. בצפע"נ כ"כ

ע שם שבת ב.התוס' ד,

ב.51) עד,

א.52) כח, שם תוס' וראה ז. כו,

לאותו53) יד: כו, תרומה פרש"י ובפרש"יbbוראה עזים. יריעות של

העשוי עזים יריעות אהל הוא אהלו את יא. לה, .bblויקהל

אחר דכתיב התחתונות יריעות דהיינו דמשמע שם, שבת תוס' ודיוק

בכלל הם א) כו, (תרומה פרש"י דלפי י"ל האהל, את ויפרש הקרשים

.14 הערה לעיל וראה המחיצות.
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שלהן שהטוייה יתירה", אמנות היתה "היא ואומר לעיל,

מלאכה. גם אלא בלבד, חכמה היתה לא העזים" גבי "מעל

הדבר. בגוף מלאכה שזוהי – ב"אמנות" החידוש זהו

המפרשים (כדברי לומר הכרח אין זה שרש"י54לפי (

בגמרא הדיעה את גבי55מקבל מעל צמר ש"הטווה

והעובדה בכך", טוייה דרך "אין כי פטור, בהמה"

ש"חכמה מפני היא בעזים" "טוו של האופן היה שבמשכן

לדיעה גם להתאים יכול פירושו אלא – שאני" יתירה

מלאכה. בגדר זה כי חייב, שהוא הראשונה,

נלמדו המלאכות שכל כיוון המשכןואדרבה: מן יש56ת

עצמו זה ענין "אמנות") (שזוהי רש"י פירוש שלפי לומר

זו לדיעה המקור :57הוא

שנעשו הפעולות בין היתה בהמה גבי על שטוייה כיוון

ולכן ומלאכה, "אמנות" שזהו לכך הוכחה זוהי במשכן,

חטאת. כך על חייבים

.‡È
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בעבודת הוראה לנו יש רש"י, בפירוש תורה של מיינה

ה':

ש"וכל התורה מספרת מה לשם מובן אינו לכאורה

הרי העזים"? את טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים

העזים יריעות – היה) – שהיה (=מה הוה" דהוה "מאי זהו

העתיד המקדש (כולל במקדש לא אבל במשכן רק היו

ויבוא ו"יגלה ומשוכלל" "בנוי שהוא ובמיוחד להיבנות,

).58משמים"

עשיית – השני לענין בקשר להבין יש לכך בדומה

כיצד – עולם" "מנהג היפך הקרשים, עשיית לפני היריעות

לדורות? הדברים קשורים

של בעבודה כלליות הוראות שתי מכך נובעות אלא,

בכל בעולם לעשות צריך יהודי שכל ומקדש", "משכן

חז"ל כדברי והמקומות, אלא59הזמנים נאמר לא "בתוכו

מישראל". ואחד אחד כל בתוך – בתוכם

לבן ש"נשא הנשים מן הנלמדת הראשונה ההוראה

ליהודי נותן הקדושֿברוךֿהוא שכאשר בחכמה", אותנה

עצמו בשביל לא שזה לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש

מהעולם לעשות בעבודתו זאת לנצל צריך הוא אלא בלבד,

– לקדושֿברוךֿהוא דירה משכן,

המשכן, בניית בזמן הנשים אצל שהיה כפי בדיוק

הבינו, הן לאחרים, היה שלא מיוחד כשרון להן שבהיות

עליהן הקדושֿברוךֿהוא, להן שנתן הזה הכשרון שאת

– השכינה השראת תהיה שבו המשכן לבניית לנצל

בתוכם. ושכנתי

נצטוו לא שהן למרות הטוייה60ולכן, את לעשות

התעוררו בעצמן שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות

נותנת ובכך – ה' משכן למען יתירה" ה"אמנות את לעשות

לדורות. הוראה התורה

וכיוצאֿ מיוחדים לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם

העולם הפיכת של בעבודה להשקיעם צריך שיהודי בזה,

לקדושֿברוךֿ גםלדירה דומה באופן הדבר קיים הוא,

לדוגמא: ליהודי. נותן שהקדושֿברוךֿהוא אחרים בענינים

מהרגיל, יותר פרנסה לו נותן הקדושֿברוךֿהוא כאשר

צדקה, בנתינת ולהוסיף להרבות צריך שהוא לדעת, עליו

(כידוע לה' היה61תרומה הזקן אדמו"ר של לחסיד "כאשר

לביתו שבבואו בטוח, היה הוא טובה, פרנסה של שבוע

או לצדקה, התעוררות על הרבי של מכתב ימצא הוא

ישראל"). ארץ בני החזקת לצרכי שאוסף הרבי של משולח

.·È
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צער מגרימת והימנעות מירבית זהירות השני': ההוראה

ממש, צער (ולא חיים בעלי צער בגלל אם אחר: לאדם

העולם", "מנהג את משנים בלבד) נוחות חוסר אלא

קרשי לפני היריעות את לעשות מצווה והקדושֿברוךֿהוא

– המשכן

אדם, בן של בצער מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה

אדם" קרויים ש"אתם ליהודי, בקשר ובמיוחד62ובמיוחד ;

"ערום" של במצב נמצא שיהודי רואים מן63כאשר

רבא" אליהו דבי ב"תנא ככתוב ערום64המצוות, לך "אין

לחשוב: ניתן – ומצוות" תורה בו שאין מי אלא בישראל
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ועוד.54) כאן. זכרון ס'

ב.55) עד, שבת

ובכ"מ.56) ב. מט, שבת

טוים57) .. יתירה אומנות "היא ב') (דפוס בפרש"י להגירסא משמע וכן

היתה "היא לפנינו להגי' משא"כ יתירה. אומנות היא שבעצם היינו אותם",

שלא הוה שלאח"ז שבדורות י"ל, – אותן" טוו העזים שמע"ג .. יתירה אומנות

ואכ"מ. שם. טל אגלי וראה ב. עד, שבת ותוס' פרש"י ראה כדרכו.

ועוד.58) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה (ותוס') פרש"י

אות59) האותיות (שער של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

ובכ"מ. ועוד). ל'.

מריטב"א60) ולהעיר ה). לה, (ויקהל תרומה" מאתכם "קחו רק נצטוו כי

הביאו מעצמן נשים ד"התם לתרומה בהנוגע גם ואיכא ד"ה א לו, קידושין

בכך". נצטוו ולא

(61.9 ע' תש"ג השיחות ספר

רע"א.62) סא, יבמות

ז.63) נח, ישעי'

פכ"ז.64)
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"וכסיתו" הציווי את לקיים בציצית62עליו להלבישו ,

הוא65ותפילין" צריך תחלה סדר, בכך להיות צריך אך

המדרש" לבית הכנסת ו"מבית להתפלל ללמוד66עצמו –

שחרית פת ולאכול מנהג67תורה, בהם "הנהג כך ואחר ,

ארץ" "וכסיתו";68דרך את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

יהודי של בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על

מן "ערום" הוא שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר

שהוא כלל יודע איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות,

את הרגיל, הסדר את להפוך יש כזה במקרה – "ערום"

ה"עולם" של מנהג זה אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג

בלבד והסתר העלם שהקדוש69ֿמלשון סדר על גם אלא ,

כך שינהגו ציוה הקדושֿברוךֿהוא70ברוךֿהוא של בביתו

יהודי, של צער לידי הדבר מגיע כאשר זאת, ולמרות –

עולם" כ"מנהג נוהגים לדאוג71אין יש הכל ובראשית ,

כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו ל"וכסיתו",

("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא אחרֿכך, הפסוק

תתעלם" ).62לא

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה

הפסוק בתחילת "אין62ככתוב – לחמך" לרעב פרוס "הלא

דברי אלא לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב

תתעלם",72תורה" לא "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

ללחם רעב "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע אם כי למים צמא ממשיח73ולא –

הגלות שבזמן עלֿידי שיבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו

שהקדושֿברוךֿהוא והחושים הכשרונות את אחד כל ינצל

לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש למשכן העולם להפיכת לו, נתן

e"lyz ldwie t"y zegiyn)
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(65.128 ע' לעיל וראה א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים שיחת

סקנ"ה.66) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. סד, ברכות

שם.67) אדה"ז שו"ע

קנו.68) וסי' שם אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות

ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת

למעלה70) מלמטה הוא בנין שסדר סשט"ו) או"ח (מטושו"ע להעיר

(סוכה מלמעלמ"ט אותן משלשלין גם שלימות שדפנות אף גג, ואח"כ ודפנות

תשל"ט. נצו"י, שיחת בר"ד לתקן יש ועפ"ז – סע"א) טז,

קנג.71) ע' ה'תשי"א (סה"מ גמ"ח בענין הצ"צ ע"ד מהסיפור להעיר

ואילך). 340 ע' ח"ו לקו"ש וראה

שם.72) דבא"ר תנא

שם.73) בתדא"ר הובא יא. ח, עמוס
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"וכסיתו" הציווי את לקיים בציצית62עליו להלבישו ,

הוא65ותפילין" צריך תחלה סדר, בכך להיות צריך אך

המדרש" לבית הכנסת ו"מבית להתפלל ללמוד66עצמו –

שחרית פת ולאכול מנהג67תורה, בהם "הנהג כך ואחר ,

ארץ" "וכסיתו";68דרך את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

יהודי של בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על

מן "ערום" הוא שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר

שהוא כלל יודע איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות,

את הרגיל, הסדר את להפוך יש כזה במקרה – "ערום"

ה"עולם" של מנהג זה אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג

בלבד והסתר העלם שהקדוש69ֿמלשון סדר על גם אלא ,

כך שינהגו ציוה הקדושֿברוךֿהוא70ברוךֿהוא של בביתו

יהודי, של צער לידי הדבר מגיע כאשר זאת, ולמרות –

עולם" כ"מנהג נוהגים לדאוג71אין יש הכל ובראשית ,

כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו ל"וכסיתו",

("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא אחרֿכך, הפסוק

תתעלם" ).62לא

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה

הפסוק בתחילת "אין62ככתוב – לחמך" לרעב פרוס "הלא

דברי אלא לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב

תתעלם",72תורה" לא "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

ללחם רעב "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע אם כי למים צמא ממשיח73ולא –

הגלות שבזמן עלֿידי שיבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו

שהקדושֿברוךֿהוא והחושים הכשרונות את אחד כל ינצל

לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש למשכן העולם להפיכת לו, נתן
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(65.128 ע' לעיל וראה א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים שיחת

סקנ"ה.66) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. סד, ברכות

שם.67) אדה"ז שו"ע

קנו.68) וסי' שם אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות

ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת

למעלה70) מלמטה הוא בנין שסדר סשט"ו) או"ח (מטושו"ע להעיר

(סוכה מלמעלמ"ט אותן משלשלין גם שלימות שדפנות אף גג, ואח"כ ודפנות

תשל"ט. נצו"י, שיחת בר"ד לתקן יש ועפ"ז – סע"א) טז,

קנג.71) ע' ה'תשי"א (סה"מ גמ"ח בענין הצ"צ ע"ד מהסיפור להעיר

ואילך). 340 ע' ח"ו לקו"ש וראה

שם.72) דבא"ר תנא

שם.73) בתדא"ר הובא יא. ח, עמוס

icewtÎldwie zyxt - zegiyÎihewl
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הפסוק בתחילת "אין62ככתוב – לחמך" לרעב פרוס "הלא

דברי אלא לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב

תתעלם",72תורה" לא "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

ללחם רעב "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע אם כי למים צמא ממשיח73ולא –

הגלות שבזמן עלֿידי שיבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו

שהקדושֿברוךֿהוא והחושים הכשרונות את אחד כל ינצל

לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש למשכן העולם להפיכת לו, נתן
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שלישי עמ' ב



כו

רבי מאיר

אשר  כל  יטמא  ולא   .  . הבית  את  ופינו  הכהן  וצוה 
על  התורה  חסה  כך  אם   .  . מאיר  רבי  אמר   .  . בבית1 

ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו החביב2.
י"ג המדות שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מדות 
היא  וחומר,  קל  הראשונה,  המדה  כן,  אם  הרחמים3. 

כנגד שם אל. 
שתתרפא  מרים,  על  בתפלתו  שמשה  מצינו  והנה 
מצרעתה, אמר שם אל, אל נא רפא נא לה4, הרי ששם 

אל שייך לרפואת הנגעים.
שבעת  תסגר   .  . ירק  ירק  ואביה  הקב"ה  לו  והשיב 
ימים, מדת קל וחומר5, כי משה הזכיר שם אל, שהוא 

כנגד מדת קל וחומר.
ואף כאן, לענין מה שחסה התורה בנגע הבית שלא 
יטמא כל אשר בבית, שהוא כמו רפואת נגע - יש מדת 

קל וחומר. 
והאומרו הוא רבי מאיר, שהוא כמו בחינת משה,

כי רבי מאיר היה חכם וסופר6, 
והיה  לו7,  ראשית  וירא  חכמה,  בחינת  הוא  ומשה 

ספרא רבא דישראל8.
זכה  זה  ומפני  אחורי,  את  וראית  כתיב9  ובמשה 

שתנתן תורה שבכתב על ידו,
משנה  סדרי  ששה  פה,  שבעל  תורה  זה  דרך  ועל 
מאיר  רבי  את  מפני שראה  הוא  הקדוש,  רבינו  שעשה 

מאחוריו, שלכן היה מחודד מחבריו10.
)תורת לוי יצחק עמ' שנז(

1( מצורע יד, לו.
2( נגעים פי"ב מ"ה.

3( רוקח הגדול סי' רכא.
4( בהעלותך יב, יג.
5( שם, יד וברש"י.

6( גיטין סז, א.
7( ברכה לג, כא.

8( תרגום אונקלוס ברכה שם.
9( תשא לג, כג.

10( עירובין יג, ב.

מר בר רב אשי

מר בר רב אשי קפיד אפילו אאסיתא ובוכנא דתבלי, 
מידי דצריכי לסעודתא11.

אסית"א בוכנ"א — הוא מספר מ"ר עם אש"י.
ולכן מ"ר בר רב אש"י דוקא קפיד על אסיתא דבוכנא.
)תורת לוי יצחק עמ' רנח(

נחום איש גם זו

נחום איש גם זו היה דורש את כל התורה כולה בריבה 
ומיעט12.

של  והבעל  האיש  שהוא  פירוש  זו,  גם  איש  נחום 
ריבוי,  גם, שהוא  בחינת  נמשכות  היינו שממנו  זו,  גם 
ובחינת זו, שהוא מיעוט. לכן היה דורש בריבוי ומיעוט.
)תורת לוי יצחק עמ' רג(

רב נחמן

הלכה כרב נחמן בדיני13.

נחמן - הוא נ"ח מ"ן. 
מ"ן - הגבורות של נצח והוד, שבהן אותיות מ"ן של 

מנצפ"ך, שהן גבורות קשות.
נ"ח - אצל רב נחמן הן נחות ושקטות, היינו שנמתקו 
בשרשן )לא שחסד ממתיק אותן, אלא הן נמתקין מצד 

שרשן(.
ולכן הלכה כמותו בדיני.

והיינו מה שתיבת נחמ"ן גימטריא ב' פעמים ע"ד.
ע"ד - הוא מספר אכדט"ם, האותיות הקודמות של 
אלקים  שם  של  הגבורות  המתקת  והוא  אלקים,  שם 

באותיות הקודמות לו, והיינו המתקת הדין בשרשו. 
ב' פעמים ע"ד - הוא המתקת שני הדינים של נצח 

והוד.
)תורת לוי יצחק עמ' פב, עמ' קכז(

11( חולין קח, ב.
12( שבועות כו, א.
13( כתובות יג, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כז

חוברת ו 

משפט על כיכר לחם
לאחר שחלף זמן מה - התעורר הרצון לאכול. לחם - לא ניתן לגולים, ואף תמורת תשלום לא ניתן 

היה להשיגו.

פעם עמד בעלי בתחנת הרכבת, וראה שמתבצעת מכירת לחם לאלו שהיתה להם הזכות לכך. בראותו 
קומוניסט אחד שהחזיק במשרה חשובה, שבזכותה הגיעה לו מנה כפולה, שאל בעלי את הקומוניסט אם 
יסכים למכור לו חתיכת לחם, ואילו בעלי יותיר ברשותו את המרק והבשר הכלולים במנה. הקומוניסט 

השיב בחיוב, ומכר חתיכת לחם לבעלי תמורת סכום כסף מסויים.

אחד הפקידים הבחין בשניים כשהם סוחרים במנות המזון, דבר שהיה אסור בתכלית. הוא קרא מיד 
לקונה ולמוכר ורשם את שמותיהם, במטרה להעמיד אותם למשפט.

הבנתי היטב את האימה שחווה בעלי באותם ימים, כשלפתע מצא את עצמו נושא על שכמו חטא 
אינני  ואם כי  המשפט,  ליום  בעלי  המתין  גדול  בחשש  חדש.  למקום  הגיע  שזה עתה  בשעה  "טרי", 
זוכרת את כל פרטי התהליך, בסופו של דבר הוא צלח את התקרית בחסד לפי ערך, משום שלא ניתן היה 

להאשים את המוכר יתר על המידה, בשל מעמדו.

כל זה אירע לפני שהגעתי לשם.

הדירה בדנייפרופטרובסק בסכנה
לאחר שהגיע בעלי למקום גלותו, בסוף חודש שבט, עסקתי כחודש ימים בהכנת מלתחה בסיסית 

של בגדים - כאלו שניתן היה ללבוש במקום הגלות - ובסידור מעמד דירתנו בדנייפרופטרובסק.

הדבר  לי  עלה  הדברים  ומטבע  הדירה,  את  ממני  לקחת  רצו השלטונות  בעלי  נסיעת  לאחר  מיד 
בבריאות מרובה. לכל לראש - הרי הייתי זקוקה למקום לגור בו, ובעיקר - שמרתי על הדירה מתוך תקוה 
שבעלי יחזור במהרה והכל ישוב להיות כבעבר. כאשתו של אנטי מהפכן שנשלח לגלות, חלה כמובן 

ירידה גדולה במעמדי החוקי, והדבר ציער אותי מאוד.

למרבה המזל, האחראי על הבניין, שהיה יהודי קומוניסט, נהג כלפי בידידות שאינה ניתנת לתיאור. 
הוא פעל בדרכים כשרות ובלתי כשרות, תוך סיכון תפקידו ופרנסתו, ולא התחשב בשום דבר עד שעלה 

בידו להשאיר את הדירה ברשותי.

משהוברר שאוכל להישאר בדירתי, הכנסתי דייר לאחד מחדרי הבית, ואני ורחל נשארנו לגור בשאר 
החדרים. משסיימתי לסדר כל זאת התחלתי להתכונן לצאת לדרך, ושבוע לאחר פורים1 יצאתי בדרכי אל 

בעלי.

* * *

1( שנת ת"ש.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כח

מושבותיכם  בכל  אש  תבערו  לא   – ג  לה, 
ביום השבת

לנו...  לתת  הז'  היום  אלקים  שיבחר  למה  טעם  טוב  א. 
מצות השבת רמז גדול והוא לעולם הבא שהוא עולם שכולו 
מס'  א'  שבת  ז"ל  כמ"ש  אליו  מה  דמיון  השבת  וזה  טוב, 
מקדשכם  ה'  אני  כי  לדעת  במכילתא  שנו  וכן  הבא  מעולם 
וכן  הבא,  עולם  מעין  שהוא  שבת  קדושת  כגון  הבא  לעולם 

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת...
ורמז לשבת הגדול שהוא עולם המנוחה אמר לא תבערו 
אש בכל מושבותיכם כי עם היות המצוה כפשוטה יש בה רמז, 
כי אין ביד האדם להדליק נר נשמתו בעה"ב אם לא קדמה לה 

האורה בעה"ז כי היום לעשותם ולא למחר לעשותם.
יפה עינים

ב. ]של"ה[ דף של"ד ע"א לא תבערו אש כדאיתא בגמרא 
זוכין  ובזכות שבת  במקום שחילול שבת מצוי דליקה מצוי' 
לגאולה ובאש עתיד לבנות כמ"ש אהי' לה חומת אש עכ"ל. 
ועמ"ש סד"ה והי' מספר בנ"י שעכשיו רוח שהוא חכמה הוא 
ע"י התשובה שהיא  ולעתיד  בינה  למעלה מבחי' אש שהוא 
יסוד האש יתעלה בחי' אש להיות למעלה מבחי' רוח וע' מזה 
ולכן  כהנים,  הלוים  יהיו  שלע"ל  בענין  חמשים  פרק  בתניא 

לעתיד באש אתה עתיד לבנותה.
אור התורה חלק חמישי שמות – פ' ויקהל עמוד ב'קנ

ג. אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם וגו'. ע"ד מוסר 
השכל, כבר רמזתי בקונטרס קנה חכמה בפ' תרומה רמזים 
בעשיית המשכן המרמזים איך יתנהג האדם עם בוראו, ועיין 

בקונטרס הדרשות רמזים בענין המנורה.
וגם כעת הארכתי בענין הקרש עם שני אדנים הרומז לבן 
תחת  שניהם  ומ"מ  ויצה"ר  יצ"ט  אדונים  שני  לו  שיש  אדם 
כרצונו  בהם  יתנהג  ירצה  אם  תחתיו  שהם  האחד  הקרש 
ועי"ז  ז(,  ד,  )בראשית  בו  תמשל  ואתה  ע"ד  בוראו  לעבודת 
יצריך  בשני  לבבך  בכל  ה'  עובד  שבשניהם  תמים  יהי'  יחדיו 

)כברכות נ"ד ע"א(.
וחשב  ע"א(  ט"ז  )ערכין  ע"ז  על  המכפר  האפוד  והנה 
אפודתו אשר עליו כמעשהו פי' שמחשבתו של ע"ז הרי הוא 

כעושה מעשה כידוע )קידושין מ' ע"א(.
ושתי כתפות חוברת לו הם שני עבירות תכופות וסמוכות 
לקמן  מ"ש  עוד  ועיין  דמים,  ושפיכת  עריות  גילוי  הם  לע"ז 

אי"ה בפרשת פקודי בענין ווים לעמודים.
והנה העיקר שיקחו מוסר מעשיית המשכן וכל כליו ויהי' 
רצונו  עושים  כשישראל  וידוע  כן.  בהתנהגותם  בעצמם  הם 
של מקום יעמדו זרים ורעו צאנם מלאכתן נעשית ע"י אחרים 
ממלאכתן  ששבתו  שבת  נקרא  יום  וכל  ע"ב(,  ל"ה  )ברכות 
עד  הקדושה  נתוספת  עצמו  בשבת  אמנם  ה',  ועובדים 
שאפילו עונג הגופניי הוא כולו קדש ולכן כ"ע מודים דבשבת 
בעינן נמי לכם דכתיב וקראת לשבת עונג )פסחים ס"ח ע"ב(.
וזהו אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, פי' דברים 
של מלאכת המשכן צוה ה' לעשות ולתקן בהם את ישראל 
כמותו  שיהיו  עיניהם  בין  לזכרון  וכליו  המשכן  תבנית  שיהי' 
השביעי  וביום  אחרים  ע"י  מלאכה  יעשה  ימים  ששת  ועי"ז 
יהי' לכם קדש, פי' שגם תאות הגוף הנקרא לכם יהי' קדש, 
ואז יקראו שבת שבתון לה' בכפל כי השבוע כולו נקרא שבת 

אלא שעתה הוא שבת שבתון כפולה.
בענין  והארכתי  מושבותיכם,  בכל  היצר  אש  תבערו  ולא 
ממונו  בנזקי  פתח  ע"ב  ס'  בב"ק  משאחז"ל  בזה  ופרשתי 
להורות  הבערה,  את  המבעיר  ישלם  שלם  גופו  בנזקי  וסיים 

שאשו משום חציו וגו' אני שהצתי אש בציון וגו'.
הרעותי,  ואשר  ו'(  ד'  )מיכה  דכתיב  ע"ד  הכוונה  לפע"ד 
להתאוות  תורה  במתן  גם  ישראל  אצל  קצת  היצה"ר  הניח 
העגל  לעשות  הטעם  במקצת  אחיזה  לו  שהי'  וע"י  לנשיהם 
ב'  שנחרבו  עד  בם  והתגרה  מת  משה  להם  שהראה  ע"י 
בנו  היצר  אש  שהצית  זאת  כל  גרם  כביטול  והנה  מקדשות, 
ואף שיהי' סבה רחוקה מ"מ הרי אמרו אשו משום חציו ע"כ 

עליו לבנותו ודו"ק.
תורת משה – חתם סופר

icewtÎldwieמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח פרשת ויקהל-פקודי zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i oey`x meil inei xeriy

ß xc` f"i oey`x mei ß

äì(à)øîàiå ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iå©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
:íúà úNòì ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיללמחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן אּלאּכׁשּירד ּבּידים, אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים .הן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, עם(רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו

מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. רמב"ןּובבׂשֹורת ְְִִַַָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבתהקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש לחּלק: אֹומרים רמב"ן.יצאתויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

(ã)äæ øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑לכםלי .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

Ï‡¯NÈא È�·c ‡zL�k Ïk ˙È ‰LÓ L�Î‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ÓBÈa‡ג ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד È�·„ ‡zL�k ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.(א) È�a ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
האנׁשים יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹיכלל

הּמׁשּכן. ּבמלאכת התנּדבּו ּכּלם ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻוהּנׁשים,

וכל והּנׂשיאים לאהרן ׁשּצּוה אחר מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹוהּנה

אּתֹו ה' ּדּבר אׁשר ּכל האנׁשים יׂשראל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָּבני

ל"ד, (לעיל הּלּוחֹות ׁשּבּור אחרי סיני ְְֲִִֵֵַַַַּבהר

ל"ג.), ּפסּוק (ׁשם הּמסוה ּפניו על ונתן ְְֶַַַַָָָָָל"ב.),

אנׁשים העדה ּכל אליו והקהילּו וצּוה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָחזר

רדּתֹו. מחרת ּביֹום זה ׁשהיה ויּתכן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָונׁשים.

ּבֹו נצטּוה אׁשר הּמׁשּכן ענין לכּלם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻואמר

ׁשּנתרּצה ּכיון ּכי הּלּוחֹות, ׁשּבּור קדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּתחּלה

ׁשנּיֹות הּלּוחֹות לֹו ונתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַַַָָָָלהם

ּבקרּבם, הּׁשם ׁשּיל חדׁשה ּברית עּמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָוכרת

ּובּידּוע ּכלּולֹותם, ּולאהבת לקדמּותם חזרּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָהּנה

ּתחּלה, ׁשּצּוהּו ּכענין ּבתֹוכם ׁשכינתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָׁשּתהיה

ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּכמֹו

עּתה מׁשה אֹותם צּוה ולכן ח'.), כ"ה, ְְִֵֵֶַָָָָ(לעיל

מּתחּלה. ּׁשּנצטּוה מה ְְְִִִֶַַָָָּבכל

NÚÏ˙(אֿב) '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»«¬…
.‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL .Ì˙‡…»≈∆»ƒ≈»∆¿»»
על לעׂשֹות ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָאמר

והקּדים עבֹודתֹו. וכל ּכליו וכל הּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמלאכת

"מלאכת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לאמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת

קדׁש ׁשהּוא הּׁשביעי" ּבּיֹום ולא הּדברים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאּלה

ׁשּבת, ּדֹוחה הּמׁשּכן מלאכת ׁשאין ּומּכאן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלה'.

ּכמֹו י"ג.), ל"א, (לעיל א מּמדרׁש ְְְְִִֵַַֹולא

(ׁשם). תּׂשא ּכי ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּפרׁשּתי

ÌBÈa(ג) ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï…¿«¬≈¿…¿…≈∆¿
.˙aM‰לאסר וּדאי הּזה הּכתּוב ענין ««»ְֱִֶֶַַַַַָֹ

ּכל אמר: ּכי נפׁש, אכל מלאכת ּגם ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת

יבערּו ׁשּלא ּופרׁש יּומת, מלאכה ּבֹו ְְֲֵֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

האׁש ּכי ּבׂשר ּולבּׁשל לחם לאפֹות אׁש ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגם

ׁשּלא מּפני ּכן לֹומר והצר מאכל. ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻצר

אמר ּכאׁשר מלאכה" ּכל ּבֹו "העֹוׂשה ְֲֶֶַַַָָָָָָאמר

(לעיל מלאכה כל תעׂשה לא הּדּברֹות: ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשרת

אפׁשר והיה סתם, מלאכה ואמר י'.), ְְְְְֶַָָָָָָָכ',

כן ּכי נפׁש, אכל מלאכת הּכלל מן ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנֹוציא

(ּדברים מלאכה תעׂשה לא הּמּצֹות: ּבחג ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָֹנאמר

הזּכיר ּולכ ּבכללֹו, נפׁש אכל ואין ח'.) ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹט"ז,

ּבֹו. אסּור נפׁש אכל ׁשאף ְֵֶֶֶֶַָֹּבפרּוׁש

ÔBLlÎÂּכאן (מכילתא ּבּמדרׁש מצאתי הּזה ¿«»ְְְִִִֶַַָָָָָ

לא אֹומר נתן רּבי א'.): ּפרק ִֵֶֶַָָֹסֹוף

הּׁשּבת ּביֹום מֹוׁשבֹותיכם ּבכל אׁש ְְְְֲֵֵֶַַַָֹתבערּו

מׁשה וּיקהל אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָלּמה

רּׁשאי יהא אני ׁשֹומע יׂשראל, ּבני עדת ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאת

החּמין, את לֹו להטמין הּנר את לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַלהדליק

לא לֹומר ּתלמּוד ּבׁשּבת, מדּורה לֹו ְְְְֲַַַַָָֹולעׂשֹות

הּׁשּבת. ּביֹום מֹוׁשבֹותיכם ּבכל אׁש ְְְְֲֵֵֶַַַָֹתבערּו

מלאכֹות היּו ׁשּלא ּׁשאמרנּו, למה קרֹוב ְְְְֶֶֶַַָָָָֹוזה

הראׁשֹון. אּסּור ּבכלל לגּופֹו הנאה ׁשהן ְְֲִִִֵֶַַָָָָהּללּו

לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא לֹומר נתן רּבי ְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻורצה

ׁשּכבר נפׁש, אכל צרכי ּוׁשאר ּובּׁשּול ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹאפּיה

אׁשר ואת אפּו ּתאפּו אׁשר את להם: ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָֹאמר

עדין אבל כ"ג.), ט"ז, (לעיל ּבּׁשלּו ְְְֲֲִֵֵַַַָּתבּׁשלּו

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מטו"ב אד"ש בקשת ברכה פ"נ, ויקרא בעת רצון על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

של  הפנימי  מתפקידו  שזהו  חוצה,  המעינות  הפצת  בעניני  הוספה  שכל  לעוררו,  למותר  ובודאי 

כאו"א מאנ"ש, ועאכו"כ של התמימים וביותר המשרתים בקדש מרא דאתרא, שכפירוש רבנו הזקן, ענינו 

שהוא הבע"ב של המקום, ולפום גמלא שיחנא, יוסיף השי"ת בברכותיו בהמצטרך בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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ß xc` f"i oey`x mei ß

äì(à)øîàiå ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iå©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
:íúà úNòì ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיללמחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן אּלאּכׁשּירד ּבּידים, אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים .הן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, עם(רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו

מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. רמב"ןּובבׂשֹורת ְְִִַַָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבתהקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש לחּלק: אֹומרים רמב"ן.יצאתויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

(ã)äæ øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑לכםלי .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

Ï‡¯NÈא È�·c ‡zL�k Ïk ˙È ‰LÓ L�Î‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ÓBÈa‡ג ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד È�·„ ‡zL�k ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.(א) È�a ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
האנׁשים יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹיכלל

הּמׁשּכן. ּבמלאכת התנּדבּו ּכּלם ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻוהּנׁשים,

וכל והּנׂשיאים לאהרן ׁשּצּוה אחר מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹוהּנה

אּתֹו ה' ּדּבר אׁשר ּכל האנׁשים יׂשראל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָּבני

ל"ד, (לעיל הּלּוחֹות ׁשּבּור אחרי סיני ְְֲִִֵֵַַַַּבהר

ל"ג.), ּפסּוק (ׁשם הּמסוה ּפניו על ונתן ְְֶַַַַָָָָָל"ב.),

אנׁשים העדה ּכל אליו והקהילּו וצּוה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָחזר

רדּתֹו. מחרת ּביֹום זה ׁשהיה ויּתכן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָונׁשים.

ּבֹו נצטּוה אׁשר הּמׁשּכן ענין לכּלם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻואמר

ׁשּנתרּצה ּכיון ּכי הּלּוחֹות, ׁשּבּור קדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּתחּלה

ׁשנּיֹות הּלּוחֹות לֹו ונתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַַַָָָָלהם

ּבקרּבם, הּׁשם ׁשּיל חדׁשה ּברית עּמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָוכרת

ּובּידּוע ּכלּולֹותם, ּולאהבת לקדמּותם חזרּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָהּנה

ּתחּלה, ׁשּצּוהּו ּכענין ּבתֹוכם ׁשכינתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָׁשּתהיה

ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּכמֹו

עּתה מׁשה אֹותם צּוה ולכן ח'.), כ"ה, ְְִֵֵֶַָָָָ(לעיל

מּתחּלה. ּׁשּנצטּוה מה ְְְִִִֶַַָָָּבכל

NÚÏ˙(אֿב) '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»«¬…
.‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL .Ì˙‡…»≈∆»ƒ≈»∆¿»»
על לעׂשֹות ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָאמר

והקּדים עבֹודתֹו. וכל ּכליו וכל הּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמלאכת

"מלאכת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לאמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת

קדׁש ׁשהּוא הּׁשביעי" ּבּיֹום ולא הּדברים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאּלה

ׁשּבת, ּדֹוחה הּמׁשּכן מלאכת ׁשאין ּומּכאן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלה'.

ּכמֹו י"ג.), ל"א, (לעיל א מּמדרׁש ְְְְִִֵַַֹולא

(ׁשם). תּׂשא ּכי ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּפרׁשּתי

ÌBÈa(ג) ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï…¿«¬≈¿…¿…≈∆¿
.˙aM‰לאסר וּדאי הּזה הּכתּוב ענין ««»ְֱִֶֶַַַַַָֹ

ּכל אמר: ּכי נפׁש, אכל מלאכת ּגם ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת

יבערּו ׁשּלא ּופרׁש יּומת, מלאכה ּבֹו ְְֲֵֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

האׁש ּכי ּבׂשר ּולבּׁשל לחם לאפֹות אׁש ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגם

ׁשּלא מּפני ּכן לֹומר והצר מאכל. ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻצר

אמר ּכאׁשר מלאכה" ּכל ּבֹו "העֹוׂשה ְֲֶֶַַַָָָָָָאמר

(לעיל מלאכה כל תעׂשה לא הּדּברֹות: ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשרת

אפׁשר והיה סתם, מלאכה ואמר י'.), ְְְְְֶַָָָָָָָכ',

כן ּכי נפׁש, אכל מלאכת הּכלל מן ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנֹוציא

(ּדברים מלאכה תעׂשה לא הּמּצֹות: ּבחג ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָֹנאמר

הזּכיר ּולכ ּבכללֹו, נפׁש אכל ואין ח'.) ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹט"ז,

ּבֹו. אסּור נפׁש אכל ׁשאף ְֵֶֶֶֶַָֹּבפרּוׁש

ÔBLlÎÂּכאן (מכילתא ּבּמדרׁש מצאתי הּזה ¿«»ְְְִִִֶַַָָָָָ

לא אֹומר נתן רּבי א'.): ּפרק ִֵֶֶַָָֹסֹוף

הּׁשּבת ּביֹום מֹוׁשבֹותיכם ּבכל אׁש ְְְְֲֵֵֶַַַָֹתבערּו

מׁשה וּיקהל אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָלּמה

רּׁשאי יהא אני ׁשֹומע יׂשראל, ּבני עדת ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאת

החּמין, את לֹו להטמין הּנר את לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַלהדליק

לא לֹומר ּתלמּוד ּבׁשּבת, מדּורה לֹו ְְְְֲַַַַָָֹולעׂשֹות

הּׁשּבת. ּביֹום מֹוׁשבֹותיכם ּבכל אׁש ְְְְֲֵֵֶַַַָֹתבערּו

מלאכֹות היּו ׁשּלא ּׁשאמרנּו, למה קרֹוב ְְְְֶֶֶַַָָָָֹוזה

הראׁשֹון. אּסּור ּבכלל לגּופֹו הנאה ׁשהן ְְֲִִִֵֶַַָָָָהּללּו

לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא לֹומר נתן רּבי ְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻורצה

ׁשּכבר נפׁש, אכל צרכי ּוׁשאר ּובּׁשּול ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹאפּיה

אׁשר ואת אפּו ּתאפּו אׁשר את להם: ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָֹאמר

עדין אבל כ"ג.), ט"ז, (לעיל ּבּׁשלּו ְְְֲֲִֵֵַַַָּתבּׁשלּו
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(ä)úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„�∑הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו ׁשּלּבֹו ׁשם צּואתםעל ּבמקֹום רמב"ן.ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåíéhL éöòå íéLçz: §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)äeö øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬¦−̈
ýåýé: §Ÿ̈«

(àé)-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª¨−§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות∑‡˙ מׁשּכןיריעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים∑‡˙ יריעֹות אהל העׂשּויהּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֶָֹ
e‰ÒÎÓ.לּגג ˙‡Â∑אילים עֹורֹות רמב"ן.והּתחׁשיםמכסה ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé):Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©¨−¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, א)ּבין :(איוב ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעדֹו", ב)"ׂשּכת אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©¨−§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈ�t‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצהּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ÈÚ¯˙Ècה Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁ�e ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

„B‚ÒÒ�‡ז ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡�B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עֹוׂשין ואינן ּבהן נהנה ׁשאדם מלאכֹות ְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָּכל

ּומדּורה הּנר הדלקת ּכגֹון לּגּוף הנאה ְְְֲֵֶַַַַָָָָָאּלא

מענג זה ּכי מּתרֹות יהיּו ּבחּמין ּגּופֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֻּורחיצת

הּכל. לאסר אׁש תבערּו לא נאמר לכ ְְֱֱֲֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּבת,

e�È˙Ba¯Ïe.'ע (ׁשּבת ּבּתלמּוד מדרׁש ּבֹו עֹוד ¿«≈ְְִַַַָָ

אמר ׁשּלא מּפני ועֹוד) ו': ְְְִֵֶַָָֹיבמֹות

ׁשּיאמר אֹו יּומת, מלאכה ּכל ּבֹו העֹוׂשה ְֶֶַָָָָָָֹ"ּכל

יּומת", מֹוׁשבֹותיכם ּבכל אׁש הּמבעיר ְְְִֵֵֶַַָָָּכל

ויׁש ּבלאו. להיֹותּה ּבּה להקל ׁשּיצאת ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָָאמרּו

לא ּבכלל ׁשהיתה לפי לחּלק, ׁשּיצאה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומר

י'.). כ', (לעיל מלאכה כל ְְֲֵֶַָָָתעׂשה

‰'.(ה) ˙Óe¯z ˙‡ ‰‡È·Èאת "יביא ּכמֹו ¿ƒ∆»≈¿«ְִֶָ

וּתפּתח וכן ויפרׁש. יכּנה אבל ה'", ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתרּומת

האיׁש ּבבאֹו ו'.), ב', (לעיל הּילד את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹוּתראהּו

את אתֹו יעבדּו לא אׁשר ג'.), י', ְְְֲֵֶֶֶַַֹֹ(יחזקאל

נתן אנכי אׁשר ח'.), כ"ז, (ירמיה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹנבּוכדנאּצר

ורּבים ב'.), א', (יהֹוׁשע יׂשראל לבני ְְְְִִִֵֵֶַַָָֻלהם

ֵּכן.

ÏÚÂּתרּומת עם יביאה ּכמֹו הּוא האמת ּדר ¿«ְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

הּתרּומה ׁשּיביא קצ"ח:), וּיקהל (זהר ְְִֵֶַַַַָָֹה'

כ"ה, (לעיל ּתרּומה לי ויקחּו ּבסֹוד ְְְְְְִִֵֶָָָהעליֹונה,

ּולרּבֹותינּו ג'.). כ"ה, (לעיל ּפרׁשּתיו ּוכבר ְְְְִֵֵֵַַָב'.).

י"ב:) (סֹוטה אתמדרׁש וּתראהּו ּב"וּתפּתח ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשכינה. עּמֹו ׁשראתה ו'.), ב', (לעיל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָהּילד"

העדהp‰Â‰(יא) לכל לסּפר הצר מׁשה ¿ƒ≈ְְְֵֵֶַַָָָֻ

ּכדי הּׁשם, אֹותֹו ׁשּצּוה הּמלאכה ְְִֵֵֶַַָָָָּכל

רּבה, נדבה להביא ׁשּצריכין להם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלהֹודיע

הּמׁשּכן להם: סּפר ּולכ ּגדֹולה, הּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכי

על הזּכירן ּכּלן וגֹו' מכסהּו ואת אהלֹו ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָֻאת

הארֹון, את הּמׁשּכן, את וטעם הּכלל. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּדר

הידיעה, ּבה"א הּנזּכרים, וכל הּׁשלחן, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻאת

נּגיד אׁשר הּכלים ואת הּמׁשּכן את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּכאֹומר

ּובׁשעּורן, ּבפרטן ּבּמלאכה העֹוׂשים ְְְֲִִִִַַָָָָָָָלחכמים

ּבׁשמֹותם אּלא יּגידם לא העדה לכל עּתה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכי

ְִָּבכלל.
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(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ּומחּתֹות ּבהן∑�¯˙È‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית .והּוא ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È�„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר ÚL¯.הרי CÒÓ ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«««
¯ˆÁ‰∑הימּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ∆»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון כז)לצד לּכתף(לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

(èé)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)äáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧
ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤

:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBîרמב"ן ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

ÈÂ˙יד ‡‰�Ó ˙ÈÂ È¯B‰�‡„ ‡z¯�Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„�LÁ‡טז ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰È�eh‡«≈

È˙יט ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ ÔÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk e˜Ù�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
d�ÁÏt ÏÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BaÏ.(כא) B‡N� ¯L‡ LÈ‡ Ïk e‡·iÂעל «»…»ƒ¬∆¿»ƒַ

ּכן, יאמר ּבּמלאכה העֹוׂשים ְֲִִֵַַַָָָָֹהחכמים

לב", "נׂשיאּות הּמתנּדבים על מצינּו לא ְְְִִִִִֵַַַָֹּכי

נׂשאֹו אׁשר וטעם "נדיבּות", ּבהם יזּכיר ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָאבל

ּבהם היה לא ּכי הּמלאכה, אל לקרבה ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹלּבֹו,

מי אֹו מּמלּמד, האּלה הּמלאכֹות את ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלמד

ׁשּידע ּבטבעֹו מצא אבל ּכלל, ידיו ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאּמן

(ד"הֿב' ה' ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה ּכן, ְְְֲִִֵֵַַַַלעׂשֹות

אעׂשה אני לֹו, לאמר מׁשה לפני לבא ו'.) ְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹי"ז,

ּבּסדר זה הזּכרּתי ּוכבר ּדֹובר. אדֹוני אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכל

ׁשּבאּו אמר והּנה ב'.). ל"א, (לעיל ְְִֵֵֵֶַַָָָהאחר

אל לקרבה לּבֹו נׂשאֹו אׁשר ּכל מׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָלפני

הביאּו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר וכל ְְְֲִֵֶַָָָָֹהּמלאכה,

ה' קרא ּכי לכּלם אמר מׁשה והּנה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻהּתרּומה.

ל"ד.), ל'. ּפסּוק (להּלן ואהליאב ּבצלאל ְְְְְֳִֵֵַַָָָָּבׁשם

לב חכם ּכל ואל מׁשה להם קרא כן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחרי

להם ונתן לפניו ׁשּיבֹואּו ב'.) ל"ו, ְְְֶֶַַָָָָָָ(להּלן

ְַָָהּנדבה.



לי icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ּומחּתֹות ּבהן∑�¯˙È‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית .והּוא ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È�„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר ÚL¯.הרי CÒÓ ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«««
¯ˆÁ‰∑הימּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ∆»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון כז)לצד לּכתף(לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

(èé)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)äáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧
ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤

:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBîרמב"ן ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

ÈÂ˙יד ‡‰�Ó ˙ÈÂ È¯B‰�‡„ ‡z¯�Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„�LÁ‡טז ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰È�eh‡«≈

È˙יט ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ ÔÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk e˜Ù�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
d�ÁÏt ÏÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BaÏ.(כא) B‡N� ¯L‡ LÈ‡ Ïk e‡·iÂעל «»…»ƒ¬∆¿»ƒַ

ּכן, יאמר ּבּמלאכה העֹוׂשים ְֲִִֵַַַָָָָֹהחכמים

לב", "נׂשיאּות הּמתנּדבים על מצינּו לא ְְְִִִִִֵַַַָֹּכי

נׂשאֹו אׁשר וטעם "נדיבּות", ּבהם יזּכיר ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָאבל

ּבהם היה לא ּכי הּמלאכה, אל לקרבה ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹלּבֹו,

מי אֹו מּמלּמד, האּלה הּמלאכֹות את ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלמד

ׁשּידע ּבטבעֹו מצא אבל ּכלל, ידיו ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאּמן

(ד"הֿב' ה' ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה ּכן, ְְְֲִִֵֵַַַַלעׂשֹות

אעׂשה אני לֹו, לאמר מׁשה לפני לבא ו'.) ְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹי"ז,

ּבּסדר זה הזּכרּתי ּוכבר ּדֹובר. אדֹוני אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכל

ׁשּבאּו אמר והּנה ב'.). ל"א, (לעיל ְְִֵֵֵֶַַָָָהאחר

אל לקרבה לּבֹו נׂשאֹו אׁשר ּכל מׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָלפני

הביאּו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר וכל ְְְֲִֵֶַָָָָֹהּמלאכה,

ה' קרא ּכי לכּלם אמר מׁשה והּנה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻהּתרּומה.

ל"ד.), ל'. ּפסּוק (להּלן ואהליאב ּבצלאל ְְְְְֳִֵֵַַָָָָּבׁשם

לב חכם ּכל ואל מׁשה להם קרא כן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחרי

להם ונתן לפניו ׁשּיבֹואּו ב'.) ל"ו, ְְְֶֶַַָָָָָָ(להּלן

ְַָָהּנדבה.
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(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|çç eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðåó ¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²

:ýåýéì áäæ úôeðz§©¬¨¨−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים 'וּיבאּועם מתרּגם: דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהאנׁשים'
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּזרֹוע,∑ÁÁ.הּנׁשים, על נתּון עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּצמידהּוא .והּוא ְִִִִֶֶַַַַָָָָ»ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑נת הּוא, זהב ׁשםּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מקֹום אֹותֹו ּכנגד זּמהּון מקֹום ּכאן .ּכּומז, ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

הּנׁשים על האנׁשים כב)וּיבאּו ּגרמא(לה, ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין חּיּובּגברא(ּדאין הּוא אּלא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּייְך ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּצד

ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל רמב"ןזה ְְְֲִִִֵֶָָָָ

(âë)úòìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL̈¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:eàéáä¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓ�Œ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑הביאּוּתכלת ּכּלם ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן .אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúîeøz úà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´
úëàìî-ìëì íéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤

:eàéáä äãáòä̈«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤
:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין(שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותןאהיא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

daÏכב ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL� ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

Âb¯‡Â�‡כג ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד e‡È˙È‡ LÁ�e ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡�ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL� ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰ÌÈLp,(כבֿכד) ÏÚ ÌÈL�‡‰ e‡·iÂ ְַַ«»…»¬»ƒ««»ƒ
היא ּבּתכׁשיטין הּנדבה ּכי ְְֲִִִִַַַַָָּבעבּור

ּופרקּו להן, היּו וכּלן יֹותר, הּנׁשים אצל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמצּויה

והאנׁשים ּתחּלה, ּובאּו מּיד, וטּבעֹותיהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנזמיהן

על טעם ּכי עּמהם, הביאּו להם נמצאּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאׁשר

והאנׁשים ּבראׁשֹונה ׁשם היּו ׁשהן ְֲִִִֵֶַָָָָָָָהּנׁשים

(יׁשעיה אפרים על ארם נחה וכן: להן. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנטּפלּו

ולא לאפרים, ההיא הּמלחמה ּכי ב'.), ְְְְִִִִֶַַַָָֹז',

ועליו מ'.), ל', (ּבראׁשית לבן צאן על ְְִֵַָָָָָָֹׁשתם

להם. והּדֹומים כ'.), ב', (ּבּמדּבר מנּׁשה ְְְִִֵֶֶַַַַָָמּטה

ונזם ּבחח ונׁשים אנׁשים ּכּלם ׁשּבאּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻואמר

ּכצמידים זהב ּכלי ּובכל וכּומז ְְְְְִִִִַַַָָָָוטּבעת

ואמר ּתכׁשיט. ּכלי לכּלם נמצאּו ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֻועגילים,

אֹו ׁשבּור זהב ּתנּופת ׁשהניפּו מהם יׁש ְִִֵֵֵֶֶַָָָּכי

ְְֵַַּבמטּבע.

˙ÏÎz Bz‡ ‡ˆÓ� ¯L‡ LÈ‡ ÏÎÂ ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
,ÔÓb¯‡Âרק מאּלה נמצאּו לא ּכי ¿«¿»»ְְִִֵֵֶַֹ

עצי אּתֹו נמצא אׁשר ואמר וחזר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָלמּקצתם,

ׁשּטים. עצי ׁשּבידם מעּטים יֹותר היּו ּכי ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָׁשּטים,

לרב ּכי ּונחׁשת, ּכסף ּתרּומת מרים ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹואמר

וכלים, ּבמטּבעֹות ּונחׁשת ּכסף היה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָהאנׁשים

עם כ"ב.) (ּבפסּוק למעלה זה הזּכיר לא ְְְְֲִִִֶַָָָֹאבל

ואין הּנׁשים ׁשם ׁשהזּכיר ּבעבּור הּזהב, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכלי

ּכאׁשר ּבּתכׁשיטין הּזהב רק ּונחׁשת ּכסף ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהם

(לעיל נׁשיכם ּבאזני אׁשר הּזהב נזמי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמר:

זהב ּתנּופת הניף אׁשר איׁש וכל ב'.). ְְֲִִֵֶַָָָל"ב,

ולא והּנחׁשת הּכסף ּכמרימי רּבים היּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלא

על והּנחׁשת, ּכּכסף מרּבה הּזהב הבאת ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהיתה

הּמביא ּכי "ּתרּומה", וזֹו "ּתנּופה" זֹו ּתּקרא ְְְִִִֵֵֵַָָָּכן

הּלֹוקחים אֹו הּנדבה, לחׁשיבּות ידֹו ינֹופף ְְְֲִִֵַַַָָָָָזהב

נדבתֹו. על הּמביא לׁשּבח להראֹותֹו, הּזהב ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָיניפּו

כ"ט.) כ"ד, ל"ח, (להּלן ּפקּודי אּלה ְְְֵֵֶַַָָָּובפרׁשת

ּכ ּתנּופה, הּנחׁשת ּגם הּזהב הזּכיריקרא לא י ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

רק כ"הֿכ"ח.) (ּבפסּוקים ּכלל, ּתרּומה ְְְִִַָָָׁשם

הּנחׁשת ּגם ׁשּיקרא ויּתכן העדה. ּפקּודי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכסף

מּפני הּכסף, מן יֹותר להם חׁשּוב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתנּופה,

חׁשּוב ׁשהיה אֹו מּמּנּו. ּבידם נמצא היה ְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּלא

טֹובה מצהב נחׁשת ּוכלי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאד,

כ"ז.). ח', (עזרא ּכּזהב חמּודת ְְֲִֶַַָָָֹׁשנים

icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ipy meil inei xeriy

(æë)íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàì̈«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו לו)ּכיון הביאּו(לקמן לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
א והּנׂשאםאת מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

.ּכתיב ְִ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåäçLnä ïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìå§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨
eàéáä äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¨¨−©«Ÿ̈«

ß xc` g"i ipy mei ß

(ì)äLî øîàiåíLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היהּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, ב)יׁש ׁשּגם(לא, , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מיח הּבאׁשם ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס מֹודיע(פסוק הּכתּוב ּכלֹומר: . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ׁשהּיחּוסהאםּגדל ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא ּבּכתּובחּורלחּור .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְֲִֶַַַַָָָֹ

(àì)úòãáe äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:úáLçî úëàìî§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר :". ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

ÈÂ˙כז ‡Ï¯e· È�·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È�·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡�LeÁ·e¿¿»

e¯‰�‡Ï˙‡כח ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„� Ï‡¯NÈ È�· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙לג ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Óe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂ�Óe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b� ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂ�Óe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»



לג icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ipy meil inei xeriy

(æë)íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàì̈«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו לו)ּכיון הביאּו(לקמן לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
א והּנׂשאםאת מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

.ּכתיב ְִ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåäçLnä ïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìå§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨
eàéáä äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¨¨−©«Ÿ̈«

ß xc` g"i ipy mei ß

(ì)äLî øîàiåíLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היהּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, ב)יׁש ׁשּגם(לא, , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מיח הּבאׁשם ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס מֹודיע(פסוק הּכתּוב ּכלֹומר: . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ׁשהּיחּוסהאםּגדל ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא ּבּכתּובחּורלחּור .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְֲִֶַַַַָָָֹ

(àì)úòãáe äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:úáLçî úëàìî§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר :". ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

ÈÂ˙כז ‡Ï¯e· È�·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È�·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡�LeÁ·e¿¿»

e¯‰�‡Ï˙‡כח ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„� Ï‡¯NÈ È�· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙לג ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Óe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂ�Óe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b� ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂ�Óe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»



icewtÎldwieלד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ipy meil inei xeriy

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|øLà áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á
-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð̈©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨

:ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

(á)Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´
BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§¨−§¦®µŸ£¤´§¨´

:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáäרמב"ן ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà: ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודהיֹותר צר .מּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
íòä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà©©«£²§¨¨−¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈

:àéáäî¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑מניעה רמב"ן.לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)dúà úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨¨−©«£´Ÿ¨®
:øúBäå§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ׁשל הּמלאכה לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּולהֹותר אֹותּה לעׂשֹות ח)ּכמֹו∑B‰Â˙¯.מׁשּכן "והכּבד(לעיל ל: ג)ּבֹו",את ב מֹואב(מלכים את "והּכֹות :". ְְֲִֵַָָ¿≈ְְְְִֵֶֶַַָ

ÌÈkÁא ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e�˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒ�e¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ È�a e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„� „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡�ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.(גֿז) È�ÙlÓ eÁ˜iÂאחד ּביֹום הּנה «ƒ¿ƒƒ¿≈∆ְִֵֶָ

ל"ה, (לעיל הּזאת הּנדבה ּכל ְְִֵֵַַָָָֹהביאּו

מׁשה, ׁשל ׁשהּוא מֹועד אהל אל ֵֶֶֶֶֶֹכ"בֿכ"ט.)

ּובמחרת מּלפניו ּבּיֹום ּבֹו לקחּו ְְְְֲֳִִַַַָָָָָוהחכמים

אל עֹוד אליו הביאּו ּבּׁשני וכן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבהׁשּכמה,

אל אֹותּה להביא צּוה והּוא נדבה ְְְֳִִֶָָָָָָאהלֹו

להביא מרּבים ׁשהם לֹו ׁשאמרּו עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻהאּמנים,

ּדבר הּיתרֹון היה ולא והֹותר. ּדּים ְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוהיתה

עׂשּו מה ּפקּודי אּלה ּבפרׁשת ׁשּיסּפר ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָחׁשּוב

את ּבּה לחּזק ּבאהל מּנח היה אּולי ְֵֶֶַַָָָָָֹֻּבֹו,

ׁשרת ּכלי ּבּה לעׂשֹות אֹו הּמׁשּכן, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָּבדק

ד', (ׁשקלים ּבּמֹותרֹות ּבּמקּדׁש יעׂשּו ְְֲֲִִֶַַַַָָָּכאׁשר

ד'.).

¯ÈkÊ‰Âּפסּוק) להביא העם מרּבים הּכתּוב: ¿ƒ¿ƒְְִִַַָָָָָ

הּמביאים העם את לׁשּבח ְְִִֵֶַַַָָה'.),

וגם ּבנאמנּותם, החכמים ּולפאר ְְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָּבנדבתם,

קֹול "ׁשהעביר ּבזה מׁשּבח עליהם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻהּנגיד

ּוזהבם ּבכסּפם חפץ לֹו אין ּכי למנעם", ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמחנה

לא ׁשאמר: ּכענין ּבעּמם, הּמֹוׁשלים ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹּכׁשאר

ט"ו.). ט"ז, (ּבּמדּבר נׂשאתי מהם אחד ְֲִִֵֶֶַָָָָחמֹור

Î‡ÏÓ‰.(ו) „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»««¬¿»»
ׁשלח לא אם וכן: מלאכה, יּקרא ְְִִֵֵַַָָָָָֹהּממֹון

לרגל ז'.), כ"ב, (לעיל רעהּו ּבמלאכת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָידֹו

וכל י"ד.), ל"ג, (ּבראׁשית לפני אׁשר ְְְְֲִֵֶַַָָָָהּמלאכה

ט'.). ט"ו, (ׁשמּואלֿא' ונמס נמבזה ְְְְְִֵֵַָָָָהּמלאכה

למלאכת ּדבר ׁשּום עֹוד יביאּו "ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶָָָָָֹוהענין,

מלאכה, עֹוד יעׂשּו אל אמר: אבל ְֲֲֶַַַַָָָָֹהּקדׁש".

את "טוֹות עֹוד יהיּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְִִִֶֶַַָֹֹלהכניס

ּומנע מעׂשה, יּקרא ההבאה ּגם והּנה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעּזים".

הּכל. ֵֶַֹמהם

icewtÎldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ipy meil inei xeriy

(ç)ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNò áLç äNòî íéáøk§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr fh zegiy ihewl)

יריעֹות עׂשר הּמׁשּכן את לב חכם ּכל ח)וּיעׂשּו הּקרׁשים(לו, לעׂשּית הּיריעֹות עׂשּית קדמה מּדּוע לׁשאל, כ)יׁש והרי(פסוק , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּגג לפני הּבית קירֹות את לעׂשֹות העֹולם כב)מנהג לח, פקודי רש"י יריעֹות(ראה את והביאּו הזּדרזּו ׁשהּנׁשים ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

העּזים,העּזים ּגּבי ללאעל עצמּה, ּבפני ׂשערה ּכל ּתצמח ּבינתים ׁשהרי הּקרׁשים, עׂשּית לאחר עד הּגזיזה את לדחֹות יכלּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר. מׁשּבחת האריגה אז ּכי הּגזיזה, לאחר מּיד הּיריעֹות את וארגּו ּביחד. רמב"ןטוּיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
:úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

È˙ח ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡�kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט ‡È�Ó˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Î‡Ïn‰(ח) ÈNÚa ·Ï ÌÎÁ Ïk eNÚiÂ««¬»¬«≈¿…≈«¿»»
.˙ÚÈ¯È ¯NÚ ÔkLn‰ החזיר‡˙ הּנה ∆«ƒ¿»∆∆¿ƒ…ֱִִֵֶ

ּפעמים חמׁש הּמׁשּכן מלאכת הזּכירּבּתֹורה ּכי , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אמר ּתחּלה ּובכלל. ּבפרט ּבּצּואה ּכּלּה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻאת

מ"ג.), ֿכ"ח, י' (כ"ה, ּכ ועׂשית ּכ ְְִִָָָָָָועׂשית

את ועׂשּו ּכלל: ּבדר ּכּלם הזּכיר כן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻואחרי

הארן ואת מֹועד אהל את צּוית אׁשר ְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל

(לעיל יעׂשּו צּוית אׁשר ּככל עד: ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֻלעדת,

ו'ֿי"א.). ל"א,

ÌÚh‰Âאל ׁשּיּגיד למׁשה הּׁשם ׁשּצּוה ּבזה, ¿«««ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

החכמים ּולכל ואהליאב ְְְְֲֳִִֵַַָָָָּבצלאל

אליה יקרבּו כן ואחרי ּבכללּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמלאכה

עד הּקדׁש למלאכת יכׁשרּו לא ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹלעׂשֹותּה,

ויקּבלּו אֹותּה ויבינּו הּמלאכה ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּיׁשמעּו

הּמעׂשה ּובׁשעת להׁשלימּה. ׁשּידעּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם

ּבדר ּתחּלה אֹותּה הזּכיר י"אֿכ'.) ל"ה, ְְְְִִִֵֶֶָָ(לעיל

יבֹואּו ואמר: ו'ֿי"א.), ל"א, (לעיל הּנזּכר ְְְְִֵַַַָָָָהּכלל

את הּמׁשּכן את ה' צּוה אׁשר ּכל את ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָויעׂשּו

ּבוּדאי ּכי אחד, ּפרט מּכאן ויחּסר וגֹו', ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָאהלֹו

העֹוׂשים החכמים אל לאמר מׁשה ְֲִִֵֶֶַַָָֹֻהצר

אר יריעֹות, עׂשר הּמׁשּכן עׂשּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהּמלאכה

ולא הּמלאכה, ּבכל וכן ,ּכ ורחב ּכ ְְְְְְִֵַַַָָָָָָֹֹהיריעה

הּכל להם ׁשאמר ּבּידּוע ּכי זה, הּכתּוב ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהזּכיר

והּטעם ודבר. ּדבר ּכל כן ׁשעׂשּו אחרי ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּסדר,

הּמעׂשה ּכל להם לפרט מׁשה הצר לא ּכי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבזה,

כ"ח, י'. (כ"ה, ּבּצּואה הזּכר ּכאׁשר ּבדבר ְְֲֶַַַַָָָָָָֻּדבר

אבל מ"ב.), ל"ט, ח'. (ל"ו, ּובּמעׂשה ֲֲֶַַָמ"ג.)

ּבעׂשר מׁשּכן ׁשּיעׂשּו אמר ּכאּלּו להם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָקצרּו

יעׂשּו ּכי הבינּו והם חמׁש, ּכנגד חמׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיריעֹות

ּבכל ּבזה וכּיֹוצא זהב, וקרסי מקּבילֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלּולאֹות

הבינּו והם הענין, להם רמז ּבקצרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּמלאכה

הּכתּוב ירמז הּזה, ּבּפרט הארי לא ּכן על ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּכל,

ּכן ואחר ׁשּבהם. הּׂשכל וטּוב ּובינתם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתם

החזיר ל"טֿמ"ב.) ח'. ּכּלּה(ל"ו, הּמלאכה ְֱִֶַָָָֻ

כ"חֿ י'. כ"ה, (לעיל הראׁשֹון הּפרט ְְְִֵֶֶַָָּבדר

את הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם ּכל וּיעׂש ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹמ"ג.):

הּקרׁשים את וּיעׂש עּזים, יריעֹות וּיעׂשּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָהּמׁשּכן,

ְוגֹו'.

‰È‰Â(.'י'ֿכ ל"ה, (לעיל הענין ּבכל מסּפיק ¿»»ְְְְִִֵַָָָ

ּבני עדת ּכל אל מׁשה וּיאמר ְֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר

ויאמר אֹותֹו, ה' צּוה אׁשר הּמלאכה ּכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיׂשראל

ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני וּיעׂשּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ(ּכאן),

הּמלאכה ּכל את מׁשה וּירא עׂשּו, ּכן מׁשה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

אֹותּה עׂשּו ּכן ה' צּוה ּכאׁשר אֹותּה עׂשּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּנה

אבל מ"ג.). ל"ט, (להּלן מׁשה אתם ְְֲֶֶַַָָָָֹויבר

ּבני עדת ּכל אל הזּכיר מׁשה ּכי לֹומר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרצה

י"אֿכ'.) ל"ה, (לעיל ׁשם והחכמים ְְְֲִִֵֵַָָָיׂשראל

ׁשּיתנּדבּו ּבזה נתּכּון ּכי ּבכלל, הּמלאכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּובעבּור הּגדֹולה, לּמלאכה העבֹודה ּכדי ְְְֲֲֵַַַָָָָָָָהעם

לעׂשֹותם יקּבלּו אם וידעּו החכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשּיׁשמעּו

הּמעׂשה, ּבפרט הזּכיר ּכן ואחר נצטּוה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

ׁשּנאמר זהּו ּבּמׁשּכן, החכמים ּכל ׁשעׂשּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהּגיד

הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם כל וּיעׂשּו ְְֲֲֵֵַַַַָָָָֹ(ּכאן):

יריעֹות. עׂשר הּמׁשּכן ְְִִֶֶֶַָאת

(.„"È ˜eÒt) ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È NÚiÂ ¯Ó‡Â, ¿»««««¿ƒƒƒ»
ירצה כ'.), (ּפסּוק הּקרׁשים את ְְִִֶֶַַַַָָוּיעׂש

והזּכיר עּזים. יריעֹות לב חכם ּכל וּיעׂש ְְְֲִִִִִֵַַַַַָלֹומר

להּגיד א'.), ל"ז, (להּלן ּבצלאל וּיעׂש ְְְְִֵַַַַַַָָָּבארֹון,

לבּדֹו ׁשעׂשה הּוא ׁשּבהם הּגדֹול האּמן ְִֶֶֶַַָָָָָָֻּכי

אלהים רּוח מלא ׁשהּוא ּבעבּור והּטעם, ְֱֲִֵֶַַַַַָָָֹהארֹון.

ג'.), ל"א, (לעיל ּובדעת ּבתבּונה ְְְְְִֵַַָָָּבחכמה

אין ּכי רצּויה, ּבכּונה ויעׂשּנּו ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיתּבֹונן

מלאכֹות ׁשם יׁש אבל ּגדֹולה, אּמנּות ְְְֲֲֵֵַָָָָָֻּבמעׂשהּו

ואמר וחזר מּמּנּו. יתרה לאּמנּות ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּצריכֹות

וּיעׂש י'.), ל"ז, (להּלן הּׁשלחן את וּיעׂש ְְְֶַַַַַַַַָָָֻסתם

אברהם רּבי ּדעת ועל י"ז.). (ׁשם הּמנרה ְְְִֶַַַַַַָָָָֹאת

ּכל ׁשעׂשה ּבצלאל אל ירמז א'.) ל"ז, ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ(להּלן

הּמׁשּכן ּבחצר ׁשּגם ּדעּתי, ּכן ואין הּקדׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּכלי

חֹוזר הּוא אבל ט'.). ל"ח, (להּלן ּכן ְֲֵֵַַָָָאמר

ּבּמׁשּכן אמר ּכאׁשר לב חכם ּכל אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלרמז

ָ(ּכאן).

¯Á‡Âּופרט י"אֿכ'.) (ל"ה, ּכלל ׁשהׁשלים ¿««ְְְִִֶָָ

הזּכיר ּבּמעׂשה, ל"ב.) ל"ט, ח'. ְֲִִֶַַ(ל"ו,

וּיביאּו ואמר, הּכלל, ּבדר מׁשה אל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָההבאה

ּכליו ּכל ואת האהל את מׁשה אל הּמׁשּכן ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאת

ׁשהביאּו חכמתם להּגיד ל"ג.), ל"ט, (להּלן ְְְְִִֵֶַַָָָָוגֹו'

מהם אחד הביא לא ּכי ּכּסדר, הּכל ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאליו

הּמלאכה, ּכל ׁשּנׁשלמה עד לפניו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָמלאכּתֹו

מֹועד אהל מׁשּכן עבדת ּכל וּתכל אמר: ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכאׁשר

נאספּו ׁשּנׁשלמה ואחרי ל"ב.). ּפסּוק ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָ(ׁשם

ּתחּלה, אמרּו ּכּסדר, אליו אֹותּה והראּו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

הּנה כן ואחרי ּכליו, והּנה האהל הּנה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹרּבנּו

הּכל. וכן ּבּדיו, והּנה ְְִֵֵַַָָָֹהארֹון

‰p‰Âצּוה ּכאׁשר ּכליו וכל ּבּמׁשּכן הזּכיר לא ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

הּפקּודים ּבאּלה אבל מׁשה, את ְְֲִֵֶֶֶַָה'

(להּלן ודבר ּדבר ּבכל ּכן יזּכיר ּכהּנה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּבבגדי

ל"א.) כ"ט. כ"ו. כ"א. ז'. ה'. א'. ל"ט,

ׁשאמר ּבּפסּוק הּמׁשּכן מלאכת ּכלל ּכי ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּטעם,

את עׂשה חּור ּבן אּורי ּבן ּובצלאל ְְִֵֵֶֶַַָָּבּסֹוף:

כ"ב.). ל"ח, (להּלן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ְֲִֶֶֶַָָָּכל

ׁשהזּכירּו ּכמֹו הּסדר, ׁשּנּוי מּפני זה היה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָואּולי

(ּברכֹות ּדררּבֹותינּו זה ּכל הּכלל ועל נ"ה.). ְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּמלאכה הּׁשם חפץ ּכי לֹומר מעלה, ודר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּבה

להרּבֹות רּבֹות ּפעמים ּבתֹורתֹו אֹותּה ְְְְְִִַַַָָָּומזּכיר

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מה ּכענין ּבּה, לעֹוסקים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׂשכר

עבדי ׂשיחת יפה י"א.), ס', רּבה ְְִִֵֵַַַָָָ(ּבראׁשית

ׁשל מּתֹורתם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְִִֵֶַָָָָָאבֹות

ּוׁשלׁשה ׁשנים אליעזר ׁשל ּפרׁשתֹו ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבנים,

היא. ִִַּדּפין
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יריעֹות עׂשר הּמׁשּכן את לב חכם ּכל ח)וּיעׂשּו הּקרׁשים(לו, לעׂשּית הּיריעֹות עׂשּית קדמה מּדּוע לׁשאל, כ)יׁש והרי(פסוק , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּגג לפני הּבית קירֹות את לעׂשֹות העֹולם כב)מנהג לח, פקודי רש"י יריעֹות(ראה את והביאּו הזּדרזּו ׁשהּנׁשים ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

העּזים,העּזים ּגּבי ללאעל עצמּה, ּבפני ׂשערה ּכל ּתצמח ּבינתים ׁשהרי הּקרׁשים, עׂשּית לאחר עד הּגזיזה את לדחֹות יכלּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר. מׁשּבחת האריגה אז ּכי הּגזיזה, לאחר מּיד הּיריעֹות את וארגּו ּביחד. רמב"ןטוּיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
:úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«
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‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡�kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
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:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Î‡Ïn‰(ח) ÈNÚa ·Ï ÌÎÁ Ïk eNÚiÂ««¬»¬«≈¿…≈«¿»»
.˙ÚÈ¯È ¯NÚ ÔkLn‰ החזיר‡˙ הּנה ∆«ƒ¿»∆∆¿ƒ…ֱִִֵֶ

ּפעמים חמׁש הּמׁשּכן מלאכת הזּכירּבּתֹורה ּכי , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אמר ּתחּלה ּובכלל. ּבפרט ּבּצּואה ּכּלּה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻאת

מ"ג.), ֿכ"ח, י' (כ"ה, ּכ ועׂשית ּכ ְְִִָָָָָָועׂשית

את ועׂשּו ּכלל: ּבדר ּכּלם הזּכיר כן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻואחרי

הארן ואת מֹועד אהל את צּוית אׁשר ְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל

(לעיל יעׂשּו צּוית אׁשר ּככל עד: ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֻלעדת,

ו'ֿי"א.). ל"א,

ÌÚh‰Âאל ׁשּיּגיד למׁשה הּׁשם ׁשּצּוה ּבזה, ¿«««ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

החכמים ּולכל ואהליאב ְְְְֲֳִִֵַַָָָָּבצלאל

אליה יקרבּו כן ואחרי ּבכללּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמלאכה

עד הּקדׁש למלאכת יכׁשרּו לא ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹלעׂשֹותּה,

ויקּבלּו אֹותּה ויבינּו הּמלאכה ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּיׁשמעּו

הּמעׂשה ּובׁשעת להׁשלימּה. ׁשּידעּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם

ּבדר ּתחּלה אֹותּה הזּכיר י"אֿכ'.) ל"ה, ְְְְִִִֵֶֶָָ(לעיל

יבֹואּו ואמר: ו'ֿי"א.), ל"א, (לעיל הּנזּכר ְְְְִֵַַַָָָָהּכלל

את הּמׁשּכן את ה' צּוה אׁשר ּכל את ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָויעׂשּו

ּבוּדאי ּכי אחד, ּפרט מּכאן ויחּסר וגֹו', ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָאהלֹו

העֹוׂשים החכמים אל לאמר מׁשה ְֲִִֵֶֶַַָָֹֻהצר

אר יריעֹות, עׂשר הּמׁשּכן עׂשּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהּמלאכה

ולא הּמלאכה, ּבכל וכן ,ּכ ורחב ּכ ְְְְְְִֵַַַָָָָָָֹֹהיריעה

הּכל להם ׁשאמר ּבּידּוע ּכי זה, הּכתּוב ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהזּכיר

והּטעם ודבר. ּדבר ּכל כן ׁשעׂשּו אחרי ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּסדר,

הּמעׂשה ּכל להם לפרט מׁשה הצר לא ּכי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבזה,

כ"ח, י'. (כ"ה, ּבּצּואה הזּכר ּכאׁשר ּבדבר ְְֲֶַַַַָָָָָָֻּדבר

אבל מ"ב.), ל"ט, ח'. (ל"ו, ּובּמעׂשה ֲֲֶַַָמ"ג.)

ּבעׂשר מׁשּכן ׁשּיעׂשּו אמר ּכאּלּו להם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָקצרּו

יעׂשּו ּכי הבינּו והם חמׁש, ּכנגד חמׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיריעֹות

ּבכל ּבזה וכּיֹוצא זהב, וקרסי מקּבילֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלּולאֹות

הבינּו והם הענין, להם רמז ּבקצרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּמלאכה

הּכתּוב ירמז הּזה, ּבּפרט הארי לא ּכן על ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּכל,

ּכן ואחר ׁשּבהם. הּׂשכל וטּוב ּובינתם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתם

החזיר ל"טֿמ"ב.) ח'. ּכּלּה(ל"ו, הּמלאכה ְֱִֶַָָָֻ

כ"חֿ י'. כ"ה, (לעיל הראׁשֹון הּפרט ְְְִֵֶֶַָָּבדר

את הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם ּכל וּיעׂש ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹמ"ג.):

הּקרׁשים את וּיעׂש עּזים, יריעֹות וּיעׂשּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָהּמׁשּכן,

ְוגֹו'.

‰È‰Â(.'י'ֿכ ל"ה, (לעיל הענין ּבכל מסּפיק ¿»»ְְְְִִֵַָָָ

ּבני עדת ּכל אל מׁשה וּיאמר ְֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר

ויאמר אֹותֹו, ה' צּוה אׁשר הּמלאכה ּכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיׂשראל

ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני וּיעׂשּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ(ּכאן),

הּמלאכה ּכל את מׁשה וּירא עׂשּו, ּכן מׁשה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

אֹותּה עׂשּו ּכן ה' צּוה ּכאׁשר אֹותּה עׂשּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּנה

אבל מ"ג.). ל"ט, (להּלן מׁשה אתם ְְֲֶֶַַָָָָֹויבר

ּבני עדת ּכל אל הזּכיר מׁשה ּכי לֹומר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרצה

י"אֿכ'.) ל"ה, (לעיל ׁשם והחכמים ְְְֲִִֵֵַָָָיׂשראל

ׁשּיתנּדבּו ּבזה נתּכּון ּכי ּבכלל, הּמלאכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּובעבּור הּגדֹולה, לּמלאכה העבֹודה ּכדי ְְְֲֲֵַַַָָָָָָָהעם

לעׂשֹותם יקּבלּו אם וידעּו החכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשּיׁשמעּו

הּמעׂשה, ּבפרט הזּכיר ּכן ואחר נצטּוה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

ׁשּנאמר זהּו ּבּמׁשּכן, החכמים ּכל ׁשעׂשּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהּגיד

הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם כל וּיעׂשּו ְְֲֲֵֵַַַַָָָָֹ(ּכאן):

יריעֹות. עׂשר הּמׁשּכן ְְִִֶֶֶַָאת

(.„"È ˜eÒt) ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È NÚiÂ ¯Ó‡Â, ¿»««««¿ƒƒƒ»
ירצה כ'.), (ּפסּוק הּקרׁשים את ְְִִֶֶַַַַָָוּיעׂש

והזּכיר עּזים. יריעֹות לב חכם ּכל וּיעׂש ְְְֲִִִִִֵַַַַַָלֹומר

להּגיד א'.), ל"ז, (להּלן ּבצלאל וּיעׂש ְְְְִֵַַַַַַָָָּבארֹון,

לבּדֹו ׁשעׂשה הּוא ׁשּבהם הּגדֹול האּמן ְִֶֶֶַַָָָָָָֻּכי

אלהים רּוח מלא ׁשהּוא ּבעבּור והּטעם, ְֱֲִֵֶַַַַַָָָֹהארֹון.

ג'.), ל"א, (לעיל ּובדעת ּבתבּונה ְְְְְִֵַַָָָּבחכמה

אין ּכי רצּויה, ּבכּונה ויעׂשּנּו ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיתּבֹונן

מלאכֹות ׁשם יׁש אבל ּגדֹולה, אּמנּות ְְְֲֲֵֵַָָָָָֻּבמעׂשהּו

ואמר וחזר מּמּנּו. יתרה לאּמנּות ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּצריכֹות

וּיעׂש י'.), ל"ז, (להּלן הּׁשלחן את וּיעׂש ְְְֶַַַַַַַַָָָֻסתם

אברהם רּבי ּדעת ועל י"ז.). (ׁשם הּמנרה ְְְִֶַַַַַַָָָָֹאת

ּכל ׁשעׂשה ּבצלאל אל ירמז א'.) ל"ז, ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ(להּלן

הּמׁשּכן ּבחצר ׁשּגם ּדעּתי, ּכן ואין הּקדׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּכלי

חֹוזר הּוא אבל ט'.). ל"ח, (להּלן ּכן ְֲֵֵַַָָָאמר

ּבּמׁשּכן אמר ּכאׁשר לב חכם ּכל אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלרמז

ָ(ּכאן).

¯Á‡Âּופרט י"אֿכ'.) (ל"ה, ּכלל ׁשהׁשלים ¿««ְְְִִֶָָ

הזּכיר ּבּמעׂשה, ל"ב.) ל"ט, ח'. ְֲִִֶַַ(ל"ו,

וּיביאּו ואמר, הּכלל, ּבדר מׁשה אל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָההבאה

ּכליו ּכל ואת האהל את מׁשה אל הּמׁשּכן ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאת

ׁשהביאּו חכמתם להּגיד ל"ג.), ל"ט, (להּלן ְְְְִִֵֶַַָָָָוגֹו'

מהם אחד הביא לא ּכי ּכּסדר, הּכל ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאליו

הּמלאכה, ּכל ׁשּנׁשלמה עד לפניו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָמלאכּתֹו

מֹועד אהל מׁשּכן עבדת ּכל וּתכל אמר: ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכאׁשר

נאספּו ׁשּנׁשלמה ואחרי ל"ב.). ּפסּוק ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָ(ׁשם

ּתחּלה, אמרּו ּכּסדר, אליו אֹותּה והראּו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

הּנה כן ואחרי ּכליו, והּנה האהל הּנה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹרּבנּו

הּכל. וכן ּבּדיו, והּנה ְְִֵֵַַָָָֹהארֹון

‰p‰Âצּוה ּכאׁשר ּכליו וכל ּבּמׁשּכן הזּכיר לא ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

הּפקּודים ּבאּלה אבל מׁשה, את ְְֲִֵֶֶֶַָה'

(להּלן ודבר ּדבר ּבכל ּכן יזּכיר ּכהּנה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּבבגדי

ל"א.) כ"ט. כ"ו. כ"א. ז'. ה'. א'. ל"ט,

ׁשאמר ּבּפסּוק הּמׁשּכן מלאכת ּכלל ּכי ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּטעם,

את עׂשה חּור ּבן אּורי ּבן ּובצלאל ְְִֵֵֶֶַַָָּבּסֹוף:

כ"ב.). ל"ח, (להּלן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ְֲִֶֶֶַָָָּכל

ׁשהזּכירּו ּכמֹו הּסדר, ׁשּנּוי מּפני זה היה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָואּולי

(ּברכֹות ּדררּבֹותינּו זה ּכל הּכלל ועל נ"ה.). ְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּמלאכה הּׁשם חפץ ּכי לֹומר מעלה, ודר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּבה

להרּבֹות רּבֹות ּפעמים ּבתֹורתֹו אֹותּה ְְְְְִִַַַָָָּומזּכיר

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מה ּכענין ּבּה, לעֹוסקים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׂשכר

עבדי ׂשיחת יפה י"א.), ס', רּבה ְְִִֵֵַַַָָָ(ּבראׁשית

ׁשל מּתֹורתם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְִִֵֶַָָָָָאבֹות

ּוׁשלׁשה ׁשנים אליעזר ׁשל ּפרׁשתֹו ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבנים,

היא. ִִַּדּפין
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È�z˙‡לב ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡�kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

Ôe�ÙÁÂלו ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ� ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈



icewtÎldwieלח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן א)לפי לז, את(רש"י עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד ׁשאדם ּומּובן עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהארֹון

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה "ועׂשּולא ולא הּכלים).ועׂשיתארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñ̈¦«

(â)ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
:ïøàä-úà¤¨«¨«Ÿ

(å)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåúBö÷ éðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkä©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

(é)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§¨−£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷ ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨¨−¨¦«

(áé)Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñ̈¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)úàNì íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½¨¥−
:ïçìMä-úà¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà NòiåúàNì áäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ¨−¨¨®¨¥−
:ïçìMä-úà¤©ª§¨«

dÏב „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙È�z d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז „·Ú „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

�ÔÈÏËט ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆
:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iyily meil inei xeriy

(æè)íéìkä-úà Nòiå|åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³
ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®

:øBäè áäæ̈¨−¨«
ß xc` h"i iyily mei ß

(æé)äøðnä-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤©§Ÿ̈Æ
:eéä äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

הּמנֹורה את יז)וּיעׂש לעיל(לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, (תרומההקׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לא) ידיכה, על ׁשּנעׂשתה עלמׁשהמׁשמע נפׁשֹו ׁשּנתן "לפי לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשליְך , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמלאכה

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeáâ äLïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨

(àë)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

íéðwä:äpnî íéàöiä ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ¨−¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
:øBäè̈«

(âë)áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬
:øBäè̈«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø̈§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:íää¤«

È˙טז ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡i�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז „·Ú „È‚� ÈÎc ·‰c ‡z¯�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d�˜e d„ÈL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜�Èיח ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

�‚È„‡כב dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó�‰‡:כד Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««
:È‰B�¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿



לט icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iyily meil inei xeriy

(æè)íéìkä-úà Nòiå|åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³
ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®

:øBäè áäæ̈¨−¨«
ß xc` h"i iyily mei ß

(æé)äøðnä-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤©§Ÿ̈Æ
:eéä äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

הּמנֹורה את יז)וּיעׂש לעיל(לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, (תרומההקׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לא) ידיכה, על ׁשּנעׂשתה עלמׁשהמׁשמע נפׁשֹו ׁשּנתן "לפי לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשליְך , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמלאכה

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeáâ äLïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨

(àë)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

íéðwä:äpnî íéàöiä ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ¨−¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
:øBäè̈«

(âë)áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬
:øBäè̈«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø̈§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:íää¤«

È˙טז ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡i�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז „·Ú „È‚� ÈÎc ·‰c ‡z¯�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d�˜e d„ÈL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜�Èיח ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

�‚È„‡כב dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó�‰‡:כד Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««
:È‰B�¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿



icewtÎldwieמ zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k iriax meil inei xeriy

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−
:ç÷ø äNòî øBäèרמב"ן ¨®©«£¥−Ÿ¥«©

ß xc` 'k iriax mei ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåúBnà Lîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

(á)óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬
:úLçð BúàŸ−§«¤

(â)íéòiä-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ
åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈

:úLçð äNò̈¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤
:íécaì íézä¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)úàNì çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNò úçì áeáð íäa BúàŸ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·�∑וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·�∑עצי ׁשל הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ֲֵֶַ
ּבאמצע והחלל רּוח לכל .ׁשּטים ְְְְִִֶֶַַָָָ

(ç)úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל עּכבּוּבנֹות לא ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלּו ּכי 'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי היּוחביבין ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהֹולכֹות

ויֹולדֹותּומׁשּדלּתֹו ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÙÁÂ‡כח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:e�ÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ� d˙È ‡ÙÁÂ È‰B�¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג ˙È ‡Áa„Ó È�Ó Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»
:‡LÁ� „·Ú È‰B�Ó Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ�„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ�„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ�¿»»

È¯ËÒז ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

�LÁ‡ח dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ� ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL� ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ë˜˙‡ÂL„˜‰ÁLn¯˙(כט) ÔÓL˙‡NÚiÂ«««∆∆∆«ƒ¿»…∆¿∆¿…∆
.¯B‰Ë ÌÈnq‰ּפרׁש ּכאׁשר ּבאּלּו ּפרׁש לא ««ƒ»ְֲֵֵֵֶַַַֹ

"וּיּקח ׁשּיאמר: ראּוי הּׁשאר ּדר ׁשעל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבאחרים,

ׁשמן אֹותֹו "וּיעׂש וגֹו' ּדרֹור" מר ראׁש ְְְִֶֶַַַָָֹּבׂשמים

וגֹו', ּוׁשחלת" נטף סּמים וּיּקח קדׁש, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשחת

רֹוקח". מעׂשה מרקחת רקח קטרת אֹותּה ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ"וּיעׂש

הּצּואה ּבהם נאמרה ׁשּלא ּבעבּור ּכי ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּטעם,

ל', (לעיל ׁשם ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּמעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּבתׁשלּום

וסמ הּסּמים, ּכל ּגם הזּכיר לא ּובּקטרת ְְְִִִֶַַַַַָָֹֹל"ד.),

הזּכיר לא רֹוקח, מעׂשה ּׁשאמר ּבּמה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעליהם

ּדעת על ׁשעׂשּוהּו אמר אבל ּכלּום, ְֲֲֶֶַַַַַַָָָּבּמעׂשה

רֹוקח. מעׂשה טהֹור קדׁש טעם וזה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרקחים.
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ׁשּנאמר ח)ׁשם, לׂשּום(שה"ש ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשהריׁשלֹום מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת ּכּיֹורנאמר: ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּתרּגּום והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מירוא"ׁשמּנחׁשת מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּביׁשעיה מצינּו וכן (ׁשפיעגעל), ג)ּבלע"ז, 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑להביא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ¬∆»¿ְִָ

רמב"ן.נדבתן ְִָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|LL øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´
:änàa äàî øæLî̈§½̈¥¨−¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íäéðãàå íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)äøNò íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåLîç íéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬
ìL íäéãnò änà äøNòìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íäé÷eLçå íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ
éãnò ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬

:øöçä¤«¨¥«

È„¯Òט ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

�LÁ‡י ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡�etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ� ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג ÔÈLÓÁ ‡Á�È„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È�˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז ÈÂÂ ‡LÁ� ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»
:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰v·‡˙.(ח) ˙‡¯Óaּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ

ואף מתקּׁשטֹות ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמראֹות

מּפני ּבהן מֹואס מׁשה והיה עּכבּו, לא ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹאֹותן

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע, לּיצר ֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשּויין

מן חביבין הּנׁשיםאּלּו העמידּו ידיהן ׁשעל הּכל ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מהם הּכּיֹור ונעׂשה וכּו', ּבמצרים רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצבאֹות

להׁשקֹות לאׁשּתֹו איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ְְְְִִֵֶַָָׁשהּוא

ונסּתרה. ּבעלה לּה ׁשּקּנא לאּׁשה ׁשּבֹו הּמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמן

(ּתנחּומא הּזה ּבּמדרׁש והּטעם רּׁש"י. ְְְְִִֶַַַַַַַָָלׁשֹון

קּבלּו הּמׁשּכן מלאכת ׁשּבכל י'.), ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּפקּודי

האנׁשים וּיבאּו ּכדכתיב: הּנׁשים, מן ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹהּתכׁשיטין

ונזם חח והביאּו כ"ב.), ל"ה, (לעיל הּנׁשים ְְִִֵֵֶֶַַָָָעל

ס"ד:) (ׁשּבת מדרׁשֹו ּכפי והּכּומז וכּומז, ְְְְְִִַַַַַָָָָוטּבעת

אבל הּנדבה, ּכל נתערבה ׁשם אבל נמאס, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָיֹותר

לּיצר העׂשּוי הּתכׁשיט מן מיחד ּכלי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּיעׂשּו

לֹו ׁשּנאמר עד ּבכ ּבֹוחר מׁשה היה לא ְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹהרע

הּגבּורה. מּפי ְִִֵַָּכן

‡ÏÂצבאּו אׁשר זה: לפי יתּפרׁש אי ידעּתי ¿…ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהביאּו יאמר ואּולי מֹועד. אהל ְִֵֵֶֶֶַַַֹֹּפתח

ׁשּקראֹו מׁשה אהל אל ההיא הּנדבה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנׁשים

ּפי על מהן קּבל עצמֹו והּוא מֹועד, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹאהל

עדין. נעׂשה לא הּמׁשּכן אהל ּכי ְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּדּבּור,

מׁשּכן לתרע לצלאה "דאתיאן ּתרּגם: ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻואנקלּוס

ׁשהיּו ׁשאמר ר"א לדברי ּדבריו נֹוטים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָזמנא",

זה מּתאות וסרּו ה', עֹובדֹות האּלה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּנׁשים

"ּובאֹות נדבה, "מראֹותיהן" ונתנּו ְְְְֵֶַָָָָָָהעֹולם,

להתּפּלל מֹועד אהל ּפתח אל ויֹום" יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבכל

הּמצות. ּדברי ְְְְִִִֵַַֹֹולׁשמע

ÔÎzÈÂהּכּיֹור ׁשעׂשה הּפׁשט ּבדר ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

מהן ּבאּו אׁשר הּנׁשים מּמראֹות ְְֲִִֵֶֶַַַָָוכּנֹו

לתת מֹועד אהל ּפתח אל ונאספּו ּגדֹול ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹצבא

הּמראֹות נחׁשת והיה לּבן, ּבנדבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמראֹותיהן

יחד ּכן ועל מאד, ויפה ממרט קלל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹנחׁשת

ּכן ּבראֹותן והּנׁשים הּזה, לּכלי מּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ּכּלן לתת צבאֹות צבאֹות ּובאֹות ְְֱֵֶָָָָָָֻנאספֹות

וגם וכּנֹו. הּכּיֹור ּכל ּבהן להעׂשֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמראֹותיהן

ענין מּפני מּתחּלה ּבכ ׁשּיתּכּונּו הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנכֹון

והתנּדבּו ּבׂשמחה עליהן ּכן קּבלּו והן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּסֹוטה,

מראֹותיהן. ּכל ּבֹו ְֵֵֶַָָלתת
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ׁשּנאמר ח)ׁשם, לׂשּום(שה"ש ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשהריׁשלֹום מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת ּכּיֹורנאמר: ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּתרּגּום והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מירוא"ׁשמּנחׁשת מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּביׁשעיה מצינּו וכן (ׁשפיעגעל), ג)ּבלע"ז, 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑להביא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ¬∆»¿ְִָ

רמב"ן.נדבתן ְִָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|LL øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´
:änàa äàî øæLî̈§½̈¥¨−¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íäéðãàå íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)äøNò íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåLîç íéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬
ìL íäéãnò änà äøNòìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íäé÷eLçå íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ
éãnò ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬

:øöçä¤«¨¥«

È„¯Òט ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

�LÁ‡י ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡�etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ� ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג ÔÈLÓÁ ‡Á�È„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È�˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז ÈÂÂ ‡LÁ� ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»
:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰v·‡˙.(ח) ˙‡¯Óaּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ

ואף מתקּׁשטֹות ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמראֹות

מּפני ּבהן מֹואס מׁשה והיה עּכבּו, לא ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹאֹותן

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע, לּיצר ֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשּויין

מן חביבין הּנׁשיםאּלּו העמידּו ידיהן ׁשעל הּכל ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מהם הּכּיֹור ונעׂשה וכּו', ּבמצרים רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצבאֹות

להׁשקֹות לאׁשּתֹו איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ְְְְִִֵֶַָָׁשהּוא

ונסּתרה. ּבעלה לּה ׁשּקּנא לאּׁשה ׁשּבֹו הּמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמן

(ּתנחּומא הּזה ּבּמדרׁש והּטעם רּׁש"י. ְְְְִִֶַַַַַַַָָלׁשֹון

קּבלּו הּמׁשּכן מלאכת ׁשּבכל י'.), ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּפקּודי

האנׁשים וּיבאּו ּכדכתיב: הּנׁשים, מן ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹהּתכׁשיטין

ונזם חח והביאּו כ"ב.), ל"ה, (לעיל הּנׁשים ְְִִֵֵֶֶַַָָָעל

ס"ד:) (ׁשּבת מדרׁשֹו ּכפי והּכּומז וכּומז, ְְְְְִִַַַַַָָָָוטּבעת

אבל הּנדבה, ּכל נתערבה ׁשם אבל נמאס, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָיֹותר

לּיצר העׂשּוי הּתכׁשיט מן מיחד ּכלי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּיעׂשּו

לֹו ׁשּנאמר עד ּבכ ּבֹוחר מׁשה היה לא ְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹהרע

הּגבּורה. מּפי ְִִֵַָּכן

‡ÏÂצבאּו אׁשר זה: לפי יתּפרׁש אי ידעּתי ¿…ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהביאּו יאמר ואּולי מֹועד. אהל ְִֵֵֶֶֶַַַֹֹּפתח

ׁשּקראֹו מׁשה אהל אל ההיא הּנדבה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנׁשים

ּפי על מהן קּבל עצמֹו והּוא מֹועד, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹאהל

עדין. נעׂשה לא הּמׁשּכן אהל ּכי ְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּדּבּור,

מׁשּכן לתרע לצלאה "דאתיאן ּתרּגם: ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻואנקלּוס

ׁשהיּו ׁשאמר ר"א לדברי ּדבריו נֹוטים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָזמנא",

זה מּתאות וסרּו ה', עֹובדֹות האּלה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּנׁשים

"ּובאֹות נדבה, "מראֹותיהן" ונתנּו ְְְְֵֶַָָָָָָהעֹולם,

להתּפּלל מֹועד אהל ּפתח אל ויֹום" יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבכל

הּמצות. ּדברי ְְְְִִִֵַַֹֹולׁשמע

ÔÎzÈÂהּכּיֹור ׁשעׂשה הּפׁשט ּבדר ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

מהן ּבאּו אׁשר הּנׁשים מּמראֹות ְְֲִִֵֶֶַַַָָוכּנֹו

לתת מֹועד אהל ּפתח אל ונאספּו ּגדֹול ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹצבא

הּמראֹות נחׁשת והיה לּבן, ּבנדבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמראֹותיהן

יחד ּכן ועל מאד, ויפה ממרט קלל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹנחׁשת

ּכן ּבראֹותן והּנׁשים הּזה, לּכלי מּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ּכּלן לתת צבאֹות צבאֹות ּובאֹות ְְֱֵֶָָָָָָֻנאספֹות

וגם וכּנֹו. הּכּיֹור ּכל ּבהן להעׂשֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמראֹותיהן

ענין מּפני מּתחּלה ּבכ ׁשּיתּכּונּו הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנכֹון

והתנּדבּו ּבׂשמחה עליהן ּכן קּבלּו והן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּסֹוטה,

מראֹותיהן. ּכל ּבֹו ְֵֵֶַָָלתת
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(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑החצרּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשהיהטעםהיינּו האהל, ׁשער ּכמסְך (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמסְך היה מּדּוע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות החצרעׂשר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמסְך ּכגבהם.מהּקלעים- ּגבהֹו להיֹות צריְך ולכן , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

(èé)íäéåå úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהלקכ"ב פרשת חסלת

(àë)ét-ìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

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

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

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

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

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

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

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

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכְך ואחר ּכמׁשּכֹון, רמב"ןלקחֹו ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָ

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

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑אּלא ּכאן, ּכתיב אין מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכל

ÏÎz‡יח ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡�kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁ�cƒ¿»»

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

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

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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר ‰Ú„˙,(כא) ÔkLÓ ÔkLn‰ּכי ּבעבּור ַָ«ƒ¿»ƒ¿«»≈Àֲִַ

מׁשּכן ׁשּיּקראּו הם מׁשזר ׁשׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָיריעֹות

ל"ו, (לעיל ּובמעׂשה א'.) כ"ו, (לעיל ְְְְְֲִֵֵֶַָּבמצוה

ּבכללֹו הּבית ּכֹולל העדּות מׁשּכן אבל ְְֲִִִֵֵַַַָָָח'.),

העדּות.ׁשהּוא ללּוחֹות הּנעׂשה הּמׁשּכן ְְֲִֵֶַַַָָָ

ÏÚÂאּלה וראב"ע.) (רש"י, רּבים ּדעת ¿«ְִֵֶַַַ

הּנזּכרים אל יחזר הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹפקּודי

הּבית ׁשהּוא וכליו הּמׁשּכן ּכי יאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלמעלה,

עבֹודת ּפקּודי להם הּנעׂשה וכל ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָוהחצר

ואין איתמר, ּביד מׁשה" "ׁשּפקדם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּלוּיים

והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון הּקדׁש ְְְְְֵֶַַַָָָָֹֻּכלי

אלעזר. ּביד הם ּכי הּמׁשּכן, ּבכלל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּמזּבחֹות

איתמר ּפקּודת יזּכיר לּמה ּכי ּדעּתי, ּכן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואין

הּנכּבדת. ׁשהיא אלעזר ּפקּודת יזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּבּפרׁשה יזּכיר אׁשר ירמז פקּודי אּלה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאבל

מאת העדה ּפקּודי ּכסף ּכי יאמר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלמּטה,

לעּמּודים והּווים האדנים ּבֹו ׁשּנעׂשה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכּכר

הּתנּופה ּונחׁשת וחׁשּוקיהם", ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ"וצּפּוייהם

הּנחׁשת מזּבח ּבּה ׁשעׂשה ּכּכר ׁשבעים ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

והיתדֹות" החצרֹות ואדני ּכליו "וכל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָוהּמכּבר

"ּבמסּפר מׁשה נתן הּכל כ"טֿל"א.), ְְְִִֶַַָָֹ(ּפסּוקים

איתמר. ּביד ְְְִִַָָָּבמׁשקל"

‡ÏÂהּזהב ּכי ּבּזהב, ּנעׂשה מה ּבּפרׁשה סּפר ¿…ֲִִֵַַַַַָָָָָָָָ

הּקרׁשים צּפּוי איתמר ּביד ְְִִִִֶַַָָָמּמּנּו

והּכּפרת הארֹון אלעזר ּביד ּומּמּנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבריחים,

ּבעבּור והּנה הּזהב. ּומזּבח והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻוהּמנֹורה

לא ּבֹו יׁש זהב ּכּמה ּכלי ּכל צּפּוי יּודע ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k iriax meil inei xeriy

הּקדֹוׁש צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּברּו
ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש הּׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעליו
הּכלים, ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻותמצא

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

הּוא ּכלים,ּברּו עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, רמב"ן.וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

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

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

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

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

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

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

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

הּמׁשּכן ׁשהּוקם מאֹותאחר ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מאֹות ג' הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלף
וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשקלים .וׁשבעים ְְְִִִָ

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

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

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

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולכ ּובמׁשקל. ּבמנין להם מׁשה ׁשּנתנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָסּפר

ּבא לא ּכי אלעזר", "ּפקּדת ּכאן הזּכיר ְְְִִִֶַָָָָֹֹֻלא

הּמׁשּכן מלאכת על לדּבר רק עּתה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהּכתּוב

ּבעבּור עלי יקׁשה ואל הּמּסעֹות. על ְְֲִֶֶַַַַַָָֹלא

אלעזר, ּפקּדת והּוא הּנחׁשת מזּבח ּכאן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּימנה

הּתנּופה, מּנחׁשת ׁשעׂשאּוהּו לֹומר יצטר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכי

הּדברים מּכלל אחד ּדבר להֹוציא יחּוׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא

ּדר ּכן ּכי איתמר, ּביד ׁשהם ּבהן ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאמר

כ"ו. ל"ה, (ּבראׁשית הרּבה ּבמקֹומֹות ְְְִִֵֵַַָהּכתּוב

כ"ז.). מ"ו, ָׁשם

‡ÏÂנעׂשה לא ּכי וכּנֹו, הּכּיֹור ּבכאן הזּכיר ¿…ְְְֲִִִִַַַָָֹ

ׁשהביאּו הּמראֹות ּכל אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָּבמׁשקל,

מׁשה ידע ולא ּבהם ׂשם הּצֹובאֹות ְְִֶֶַַַָָָָֹהּנׁשים

ּכי איתמר, ּבפקּדת היה ׁשּלא ויּתכן ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻמׁשקלֹו.

הארן ּומׁשמרּתם הּכתּוב, ּׁשאמר מה ּבכלל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיּכנס

אׁשר הּקדׁש ּוכלי והּמזּבחת והּמנרה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻוהּׁשלחן

וכּנֹו ּבּכּיֹור ּכי ל"א.), ג', (ּבּמדּבר ּבהם ְְְְִִִֶַַַָָָיׁשרתּו

הּפרׁשה ּבחׁשּבֹון אינּנּו והּנה לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁשרתּו

ַהּזֹו.

e‰È„‰(כב) ‰hÓÏ ¯eÁ Ô· È¯e‡ Ôa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»

.'‰ ‰eˆ ¯L‡ Ïk ˙‡ ‰NÚעל ּכי הענין »»≈»¬∆ƒ»ְִִַָָ

לכל הּמֹורה הּוא ּכי הּכל, "נעׂשה" ְֲִִֶַַַָָֹּפיו

היּו ּולפניו אליוהחכמים, ּומראים ּכּלם עֹוׂשים ְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

ּבלּבֹו נתן ּולהֹורת ׁשאמר: ּכמֹו מלאכּתם, ְְְְְִֶַַַָָָָֹּכל

עׂשּו לב חכמי ּכל ּגם אבל ל"ד.), ל"ה, ְְֲֵֵֵַַָָָ(לעיל

וּיעׂשּו ח'.), ל"ו, (לעיל ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲֵֶַַַַָָָּבּמלאכה,

הּמׁשּכן. את הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹכל

ÏÚÂ(.'א א', ּפאה (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַַָ

ׁשאפּלּו ולֹומר אֹותֹו לׁשּבח זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַיהיה

למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
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הּקדֹוׁש צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּברּו
ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש הּׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעליו
הּכלים, ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻותמצא

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

הּוא ּכלים,ּברּו עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, רמב"ן.וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

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

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

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

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

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

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

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

הּמׁשּכן ׁשהּוקם מאֹותאחר ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מאֹות ג' הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלף
וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשקלים .וׁשבעים ְְְִִִָ

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

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

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

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולכ ּובמׁשקל. ּבמנין להם מׁשה ׁשּנתנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָסּפר

ּבא לא ּכי אלעזר", "ּפקּדת ּכאן הזּכיר ְְְִִִֶַָָָָֹֹֻלא

הּמׁשּכן מלאכת על לדּבר רק עּתה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהּכתּוב

ּבעבּור עלי יקׁשה ואל הּמּסעֹות. על ְְֲִֶֶַַַַַָָֹלא

אלעזר, ּפקּדת והּוא הּנחׁשת מזּבח ּכאן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּימנה

הּתנּופה, מּנחׁשת ׁשעׂשאּוהּו לֹומר יצטר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכי

הּדברים מּכלל אחד ּדבר להֹוציא יחּוׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא

ּדר ּכן ּכי איתמר, ּביד ׁשהם ּבהן ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאמר

כ"ו. ל"ה, (ּבראׁשית הרּבה ּבמקֹומֹות ְְְִִֵֵַַָהּכתּוב

כ"ז.). מ"ו, ָׁשם

‡ÏÂנעׂשה לא ּכי וכּנֹו, הּכּיֹור ּבכאן הזּכיר ¿…ְְְֲִִִִַַַָָֹ

ׁשהביאּו הּמראֹות ּכל אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָּבמׁשקל,

מׁשה ידע ולא ּבהם ׂשם הּצֹובאֹות ְְִֶֶַַַָָָָֹהּנׁשים

ּכי איתמר, ּבפקּדת היה ׁשּלא ויּתכן ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻמׁשקלֹו.

הארן ּומׁשמרּתם הּכתּוב, ּׁשאמר מה ּבכלל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיּכנס

אׁשר הּקדׁש ּוכלי והּמזּבחת והּמנרה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻוהּׁשלחן

וכּנֹו ּבּכּיֹור ּכי ל"א.), ג', (ּבּמדּבר ּבהם ְְְְִִִֶַַַָָָיׁשרתּו

הּפרׁשה ּבחׁשּבֹון אינּנּו והּנה לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁשרתּו

ַהּזֹו.

e‰È„‰(כב) ‰hÓÏ ¯eÁ Ô· È¯e‡ Ôa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»

.'‰ ‰eˆ ¯L‡ Ïk ˙‡ ‰NÚעל ּכי הענין »»≈»¬∆ƒ»ְִִַָָ

לכל הּמֹורה הּוא ּכי הּכל, "נעׂשה" ְֲִִֶַַַָָֹּפיו

היּו ּולפניו אליוהחכמים, ּומראים ּכּלם עֹוׂשים ְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

ּבלּבֹו נתן ּולהֹורת ׁשאמר: ּכמֹו מלאכּתם, ְְְְְִֶַַַָָָָֹּכל

עׂשּו לב חכמי ּכל ּגם אבל ל"ד.), ל"ה, ְְֲֵֵֵַַָָָ(לעיל

וּיעׂשּו ח'.), ל"ו, (לעיל ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲֵֶַַַַָָָּבּמלאכה,

הּמׁשּכן. את הּמלאכה ּבעׂשי לב חכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹכל

ÏÚÂ(.'א א', ּפאה (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַַָ

ׁשאפּלּו ולֹומר אֹותֹו לׁשּבח זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַיהיה

למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
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(æë)úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦¨−¦¨¬¨¨«¤

i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È�„‡ אדנים∑‡˙ צ"ו ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הא ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ּבהםואדני ּכתיב "נחׁשת" רמב"ן.דנים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çë)äNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå̈¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסףׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)úBàî-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−
:ì÷L̈«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èì(à)-éãâá eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«
ì ãøNïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL §¨−§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּכהּנה,ׁשׁש ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ׁשׁש ּבהם היה ׁשּלא מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה .ׁשּבבגדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ß xc` `"k iying mei ß

(á)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:øæLî LLå§¥¬¨§¨«

(â)CBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³
CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNòî LMä©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו ּבלע"ז(תהלים אׁשטנדר"א הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

È˙כז ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁ�e¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ�„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â�‡ב ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡�Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר הּכתּוב ּבא ולא מּסיני, למׁשה ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּׁשּנאמר

"הּנעׂשה" ּבכל ׁשּקּים אּלא הּכל, עׂשה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

ּולפיכ מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ּכל ידֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָעל

ּדּבר ּכאׁשר הּנה עד הּנעׂשה ּבכל אמר ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא

אמר ּכאׁשר ּבמׁשמע היה ּכי מׁשה, אל ְְֲִֶֶֶַַַָָָָה'

מּמה ּבהם הּסדר ׁשּנה והּוא ה', ּבדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשה

לֹומר ּבכאן זה ּכלל ּולפיכ מׁשה, לֹו ְְִֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר

ׁשּכתבּתי ּכמֹו הּׁשם, אמר ּכאׁשר הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשעׂשה

ח'.). ל"ו, (לעיל ְְְֵַָלמעלה

‰Î¯t˙.(כז) È�„‡ ˙‡Â L„w‰ È�„‡ ˙‡≈«¿≈«…∆¿≈«¿≈«»…∆

הּפרכת, והבּדיל קדׁש, הּמׁשּכן הּכתּוב ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹיקרא

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל היֹותֹו ְֱֲִֵֵֶֶַַַֹֹּבעבּור

ואת הּקדׁש אדני את אמר ּכאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּקדׁשים,

הּקדׁשים". "קדׁש ְִֵֶַַָָֹאדני
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וקֹוצצין ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ(אויזדעהנען),
"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהן
והּזהב ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָחּוט

ואחד אחד ּכל עם ׁשביעי רמב"ן.חּוט ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
äeö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)áäæ ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤̄¤¨§²§¤¬¤
:ìeôk Baçø̈§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨¨−§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)äøNò íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−
ì BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìòøNò íéðL ©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈

:èáL̈«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåáäæ úáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

È‰B¯ËÒד ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה dpÓ È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È�·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
È�a Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·�Èז ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח Ôn‡ „·BÚ ‡�LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט ‡�LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב ‡È˜¯Ë È¯k�˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯z�Ùe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰f‰·.(ג) ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂּבכל הֹוסיף לא «¿«¿∆«≈«»»ְִָֹ

אי האּמנּות ּדר לפרׁש הּקדׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻמלאכת

"וּיעׂשּו ׁשּיאמר: והראּוי ּבכאן, זּולתי ְְֲֲִֶַַַַָָָָָֹנעׂשה,

חֹוׁשב, "מעׂשה וגֹו' ּתכלת" זהב האפֹוד ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָאת

ּבכּלם. הּדר כן ּכי וגֹו', לֹו" עׂשּו ְְְִֵֵֶֶַָָֻּכתפֹות

ּבחּוטי ׁשחּדׁשּו הּמחׁשבה ּבכאן ׁשּסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויּתכן

טוּוי זהב להיֹות ּבעיניהם ּתמּה היה ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּזהב,

לא ּכי ּופׁשּתים, ּבצמר יעׂשּו ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָֹוׁשזּור

ּכן. לעׂשֹות ההּוא הּיֹום עד ְֲִֵַַַַַנׁשמע



מה icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k iying meil inei xeriy

וקֹוצצין ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ(אויזדעהנען),
"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהן
והּזהב ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָחּוט

ואחד אחד ּכל עם ׁשביעי רמב"ן.חּוט ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
äeö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)áäæ ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤̄¤¨§²§¤¬¤
:ìeôk Baçø̈§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨¨−§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)äøNò íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−
ì BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìòøNò íéðL ©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈

:èáL̈«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåáäæ úáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

È‰B¯ËÒד ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה dpÓ È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È�·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
È�a Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·�Èז ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח Ôn‡ „·BÚ ‡�LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט ‡�LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב ‡È˜¯Ë È¯k�˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯z�Ùe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰f‰·.(ג) ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂּבכל הֹוסיף לא «¿«¿∆«≈«»»ְִָֹ

אי האּמנּות ּדר לפרׁש הּקדׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻמלאכת

"וּיעׂשּו ׁשּיאמר: והראּוי ּבכאן, זּולתי ְְֲֲִֶַַַַָָָָָֹנעׂשה,

חֹוׁשב, "מעׂשה וגֹו' ּתכלת" זהב האפֹוד ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָאת

ּבכּלם. הּדר כן ּכי וגֹו', לֹו" עׂשּו ְְְִֵֵֶֶַָָֻּכתפֹות

ּבחּוטי ׁשחּדׁשּו הּמחׁשבה ּבכאן ׁשּסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויּתכן

טוּוי זהב להיֹות ּבעיניהם ּתמּה היה ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּזהב,

לא ּכי ּופׁשּתים, ּבצמר יעׂשּו ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָֹוׁשזּור

ּכן. לעׂשֹות ההּוא הּיֹום עד ְֲִֵַַַַַנׁשמע



icewtÎldwieמו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iyiy meil inei xeriy

(æè)eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®©¦§À
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úBö÷-ìò úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−
:ïLçä©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)ïLçä úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
:ãôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
ïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xc` a"k iyiy mei ß

(áë):úìëz ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−§¥«¤

(âë)àì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwé¦¨¥«©

(ãë)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©
:øæLî éðLרמב"ן ¨¦®¨§¨«

(äë)CBúa íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´
:íéðnøä CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä̈«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«

(åë)ì áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòtúøL ©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìeרמב"ן §¨¨«

Ô˜ÊÚטז ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡�LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא d˙˜ÊÚÓ ‡�LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד È�Bn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡i�Bnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡i�Bnƒ̄«»

ÈÏBtLכו ÏÚ ‡�Bn¯Â ‡bÊ ‡�Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈ�ezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰ÏÈÚn(כדֿכו) ÈÏeL ÏÚ eNÚiÂ ְַַ««¬«≈«¿ƒ
,ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz È�Bn¯ׁשעׂשּו" ƒ≈¿≈∆¿«¿»»ֶָ

סביב, הּמעיל ׁשּולי על אֹותם לתת ְִִִִֵֵַַָָָָהרּמֹונים"

הּפעמֹונים "וּיׂשימּו" טהֹור, זהב ּפעמֹוני ְֲֲִִֵַַַַָָָָָועׂשּו

ּבּמעיל, אֹותם ׁשּיּתנּו קדם הרּמֹונים ְְְִִִִֶֶַָָֹּבתֹו

ּבתלּוׁש, הרּמֹונים ּבתֹו הּפעמֹונים ְְְֲִִִִֵַַָָוהּנה

סביב הּמעיל ׁשּולי על הרּמֹונים ְִִִִִֵַַַָָָוּיׂשימּו

ּבתֹו הּכתּוב ּכפל ּולכ ּבתֹוכם". ְְְְֲִַַַַָָָָ"והּפעמֹונים

מּתחּלה ּבתֹוכם היּו ּכי ּפעמים, ְְֲִִִִִִַַָָָָהרּמֹונים

סביב. הּמעיל ׁשּולי על אֹותם ׁשּתלּו ְְִִֵֶַַָָָָָּובׁשעה

ּתצּוה ואּתה ּבסדר ּׁשּפרׁשנּו למה ראיה זֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגם

ל"אֿל"ד.). כ"ח, ְֵ(לעיל

‡¯‚(כזֿכח) ‰NÚÓ LL ˙�˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈«¬≈…≈
.ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ïׁשהיּו מּכאן נראה ¿«¬…¿»»ְִִֶָָָ

ׁשאמר ּפי על אף ּובּבנים ּבאב ׁשוֹות ְִִֶַַַַַָָָָָָהּכתנֹות

כ"ח, (לעיל ׁשׁש הּכתנת וׁשּבצּת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹּבאהרן:

מ'.): ּפסּוק (ׁשם סתם אמר ּובבניו ְְַָָָָָָל"ט.)

ּכמֹו ּכתנֹות ּתעׂשה הּכּונה ּכי כּתנת, ְְֲֲֳִֶֶַַַַָָָֹֻּתעׂשה

icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iyiy meil inei xeriy

(çë)-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤
:øæLî LL ãaä éñðëî¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑המפארֹותּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט כט)ואת עֹולה(לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אין להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ה'ׁשּתי ויראהעבֹודת יראה ּבמקֹום אהבה לָך "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, רמב"ןּבמקֹום ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

(ì)åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§¨®§¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ù�ˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ל והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. אֹומרעל הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו כח)"וּיּתנּו ּתכלת(לעיל ּפתיל אני: ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזה,
וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּתכלת
לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאחת
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻנאמר
החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּמצנפת.
ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

אפׁשר אי מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד .טּבעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)ìàøNé éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂ∑הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

iÚ·Bk‡כח Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙ�ˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒ�ÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â�‡כט ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡�ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ�‡לב ÔkLÓ ‡�kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוכתנת ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּכתּוב: וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּנזּכרת,

לאהרן קדׁש בגדי ועׂשּו ואבנט מצנפת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּתׁשּבץ

ּכי ד'.), ּפסּוק (ׁשם לי לכהנֹו ּולבניו ְְֲִִִַָָָָָאחי

מצנפת ּתׁשּבץ ּכתנת אל יחזרּו ּולבניו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלאהרן

ּׁשאמר מה וכן ּבכּלם. ׁשוים הם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻואבנט

ואתּכאן ׁשׁש הּמצנפת ואת כ"ח.): (ּפסּוק ְְְִֵֶֶֶֶַָָ

הּמצנפת ּכי ּובניו, אהרן ּכלל הּמגּבעֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּפארי

ׁשאהרן אּלא ּבּמעׂשה, הם אחד ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמגּבעֹות

ּכאׁשר ראׁשם ּבהן יחּבׁשּו ּובניו אֹותּה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹיצנף

ל"א.). כ"ח, (לעיל ְְִֵֵַּפרׁשּתי

,˙BÚa‚n‰ È¯‡t ÔBLÏeעל עֹולֹות ׁשהיּו ¿«¬≈«ƒ¿»ֶַָ

הּפארים מּלׁשֹון: ּכפארים, ְְְִִִִֵֵַָֹהראׁש

יהיּו פׁשּתים ּפארי כ'.), ג', (יׁשעיה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָוהּצעדֹות

י"ח.). מ"ד, (יחזקאל ראׁשם ְְֵֶַָֹעל

מׁשזרL¯Ùe(כט) ׁשׁש אֹותֹו ׁשעׂשּו ּבאבנט ≈«ְְֵֵֶַָָָָ

נתּפרׁש ולא ׁשני ותֹולעת וארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּותכלת

ּתעׂשה ּבאבנט ּׁשּנאמר מה רק ּבּצּואה ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה

ׁשהּוא נֹודע ל"ט.) כ"ח, (לעיל רקם ְֲֵֵֵֶַַֹמעׂשה

:ּבּמס ׁשּנאמר ּכמֹו הּללּו מינין ּבארּבע ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָרקּום

וארּגמן ּתכלת האהל לפתח מס ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹועׂשית

ל"ו.). כ"ו, (לעיל רקם מעׂשה ׁשני ְְֲִֵֵֵַַַָֹותֹולעת

Ë�·‡‰Âּכד ּובניו ּבאהרן ּגם הּוא עתהּזה ¿»«¿≈ְְֲֶַַַַַָָֹ

ּכהן ׁשל אבנטֹו י"ב.) (יֹומא ְֵֵֵֶַָָֹהאֹומר

ּדעת ועל הדיֹוט. ּכהן ׁשל אבנטֹו זהּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹּגדֹול

הדיֹוט ּכהן ׁשל אבנטֹו זהּו לא (ׁשם) ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ולא רֹוקם מעׂשה ׁשהּוא אהרן ּבׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּפרׁש

ּכמֹו ׁשׁש, ׁשהּוא ּבניו ׁשל להזּכיר ְְְְִֵֶֶַַָָֻהצר

ועׂשית כּתנֹות ּתעׂשה אהרן ולבני ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאמר:

(לעיל להם ּתעׂשה ּומגּבעֹות אבנטים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלהם

ּכּכתנֹות. ׁשׁש וכּלן מ'.), ְְֵַָָֻכ"ח,



מז icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iyiy meil inei xeriy

(çë)-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤
:øæLî LL ãaä éñðëî¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑המפארֹותּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט כט)ואת עֹולה(לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אין להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ה'ׁשּתי ויראהעבֹודת יראה ּבמקֹום אהבה לָך "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, רמב"ןּבמקֹום ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

(ì)åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§¨®§¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ù�ˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ל והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. אֹומרעל הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו כח)"וּיּתנּו ּתכלת(לעיל ּפתיל אני: ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזה,
וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּתכלת
לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאחת
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻנאמר
החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּמצנפת.
ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

אפׁשר אי מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד .טּבעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)ìàøNé éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a eNÚiÂ∑הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

iÚ·Bk‡כח Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙ�ˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒ�ÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â�‡כט ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡�ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ�‡לב ÔkLÓ ‡�kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוכתנת ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּכתּוב: וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּנזּכרת,

לאהרן קדׁש בגדי ועׂשּו ואבנט מצנפת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּתׁשּבץ

ּכי ד'.), ּפסּוק (ׁשם לי לכהנֹו ּולבניו ְְֲִִִַָָָָָאחי

מצנפת ּתׁשּבץ ּכתנת אל יחזרּו ּולבניו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלאהרן

ּׁשאמר מה וכן ּבכּלם. ׁשוים הם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻואבנט

ואתּכאן ׁשׁש הּמצנפת ואת כ"ח.): (ּפסּוק ְְְִֵֶֶֶֶַָָ

הּמצנפת ּכי ּובניו, אהרן ּכלל הּמגּבעֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּפארי

ׁשאהרן אּלא ּבּמעׂשה, הם אחד ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמגּבעֹות

ּכאׁשר ראׁשם ּבהן יחּבׁשּו ּובניו אֹותּה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹיצנף

ל"א.). כ"ח, (לעיל ְְִֵֵַּפרׁשּתי

,˙BÚa‚n‰ È¯‡t ÔBLÏeעל עֹולֹות ׁשהיּו ¿«¬≈«ƒ¿»ֶַָ

הּפארים מּלׁשֹון: ּכפארים, ְְְִִִִֵֵַָֹהראׁש

יהיּו פׁשּתים ּפארי כ'.), ג', (יׁשעיה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָוהּצעדֹות

י"ח.). מ"ד, (יחזקאל ראׁשם ְְֵֶַָֹעל

מׁשזרL¯Ùe(כט) ׁשׁש אֹותֹו ׁשעׂשּו ּבאבנט ≈«ְְֵֵֶַָָָָ

נתּפרׁש ולא ׁשני ותֹולעת וארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּותכלת

ּתעׂשה ּבאבנט ּׁשּנאמר מה רק ּבּצּואה ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה

ׁשהּוא נֹודע ל"ט.) כ"ח, (לעיל רקם ְֲֵֵֵֶַַֹמעׂשה

:ּבּמס ׁשּנאמר ּכמֹו הּללּו מינין ּבארּבע ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָרקּום

וארּגמן ּתכלת האהל לפתח מס ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹועׂשית

ל"ו.). כ"ו, (לעיל רקם מעׂשה ׁשני ְְֲִֵֵֵַַַָֹותֹולעת

Ë�·‡‰Âּכד ּובניו ּבאהרן ּגם הּוא עתהּזה ¿»«¿≈ְְֲֶַַַַַָָֹ

ּכהן ׁשל אבנטֹו י"ב.) (יֹומא ְֵֵֵֶַָָֹהאֹומר

ּדעת ועל הדיֹוט. ּכהן ׁשל אבנטֹו זהּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹּגדֹול

הדיֹוט ּכהן ׁשל אבנטֹו זהּו לא (ׁשם) ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ולא רֹוקם מעׂשה ׁשהּוא אהרן ּבׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּפרׁש

ּכמֹו ׁשׁש, ׁשהּוא ּבניו ׁשל להזּכיר ְְְְִֵֶֶַַָָֻהצר

ועׂשית כּתנֹות ּתעׂשה אהרן ולבני ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאמר:

(לעיל להם ּתעׂשה ּומגּבעֹות אבנטים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלהם

ּכּכתנֹות. ׁשׁש וכּלן מ'.), ְְֵַָָֻכ"ח,



icewtÎldwieמח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iyiy meil inei xeriy

(âì)-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦¨−§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑יכֹולין היּו לֹוׁשּלא הּניח ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו ּכבדהּקדֹוׁש ּומׁשהת לזקפן, ּבאדם ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהעמידֹו.
ּתנחּומא רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא .ּכמקימֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e zegiy ihewl)

ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה לג)ׁשּלא לט, "(רש"י ׁשּכתב הּמׁשּכן),ׁשּוםמּמה (נדבת להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

'מלאכה' ו־ז)ׁשּנקראת לו, וּיקהל,(ויקהל ּפרׁשת ּבריׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא איְך ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק לכםעל ׁשּבנילאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון הּמׁשּכן,יׂשראל". את יבנּו ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

זאת. לעׂשֹות למׁשה היה רמב"ןאסּור ְֲֶַָָָֹֹ

(ãì)äñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòŸ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)-úàå äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨¨−§¤
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk:רמב"ן ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤
ìäàä çút Cñî úàå íénqä: ©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©¨−§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ
ìúãáò éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL §©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

ãòBî ìäàì ïkLnä: ©¦§¨−§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì: §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

kLÓ�‡לג ˙È ‰LÓÏ ‡�kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡˙Î¯t ˙ÈÂ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

È�ÈˆBaלז ‡‰�ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰�‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡�kLÓ«¿¿»

„�LÁ‡לט ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰B�eË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‡�kLÓ ÔÁÏt È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡‰Ï(לג) ˙‡ ‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ«»ƒ∆«ƒ¿»∆∆∆»…∆
.ÂÈÏk Ïk ˙‡Âּכמֹו ּבזה הּכתּוב ׁשעּור ¿∆»≈»ְִֶַָָ

"ואת" מׁשה אל הּמׁשּכן את וּיביאּו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבוא"ו,

הן מׁשזר ׁשׁש יריעֹות ּכי ּכליו, ּכל ואת ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹהאהל

ּתעׂשה הּמׁשּכן ואת ׁשאמר: ּכמֹו מׁשּכן, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמן

ואמר א'.), כ"ו, (לעיל מׁשזר ׁשׁש יריעת ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹעׂשר

אחד הּמׁשּכן והיה היריעת את וחּברּת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהן,

האהל, הן העּזים ויריעֹות ו'.), ּפסּוק ִִִִֵֶָָָָֹ(ׁשם

לאהל עּזים יריעת ועׂשית ּבהן, יאמר ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכאׁשר

האהל את וחּברּת ז'.), ּפסּוק (ׁשם הּמׁשּכן ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹעל

הּמׁשּכן את וכן י"א.). ּפסּוק (ׁשם אחד ְְְִֵֶֶַָָָָָָוהיה

(לעיל מכסהּו ואת אהלֹו ואתאת י"א.) ל"ה, ְְְְֳִֵֵֶֶֶָ

מׁשה אל הּמׁשּכן את וּיביאּו ּכאן, אף ְֳִִֶֶֶַַַָָָָאהלֹו.

ׁשמֹות יזּכיר ּכי ּכליו, ּכל ואת האהל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹואת

מֹועד, אהל הּבית ּכל יקרא ולפעמים ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹהּכל.

את צּוית אׁשר ּכל את ועׂשּו אמר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר

ל"א, (לעיל לעדת הארן ואת מֹועד ְְֵֵֵֶֶָָָֹֹֻאהל

אׁשר ּבכללֹו הּבית הּוא מֹועד אהל ּכי ְֲִִִֵֶֶַַָֹו'ֿז'.),

הּמׁשּכן עבדת ּכלי ּכל וכן ׁשּמה, אליו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיּועד

מ'.). ּפסּוק (להּלן מֹועד ְְֵֶַָָֹלאהל

‰Î¯Ún‰.(לז) ˙¯� ‰È˙¯� ˙‡ׁשּדר יּתכן ∆≈…∆»≈…««¬»»ִֵֶֶֶָ

אֹו לנֹוי נרֹות ּבהן להיֹות ְְְִֵֶַָהּמנֹורֹות

ּבמנֹורת ּכן ואין לפרקים, אֹור ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶַַָָלהרּבֹות

ועל הּנרֹות, ׁשבעת רק ּבּה היּו לא ּכי ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקדׁש

"י אׁשר הן ּכי הּמערכה, נרֹות ּפרׁש ערּכן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

הערּבים. ּבין ְִֵַַָָאֹותן"

icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k ycew zayl inei xeriy

(áî)ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½
:äãáòä-ìk úàרמב"ן ¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)øLàk dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²
éå eNò ïk ýåýé äeö:äLî íúà Cøá ¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים עׂשר מאחד אחד מג)והּוא לט, מֹופיע(רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום

ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ְְִִֵֶֶַַָֹֹּבאמצע

ß xc` b"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−
äàãòBî ì:רמב"ן ¬Ÿ¤¥«

È�aמב e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡�ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Ïk(מב) ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a eNÚ Ôk ְַַ≈»¿≈ƒ¿»≈≈»
,‰„·Ú‰ויקראּנה הּמׁשּכן, מלאכת ּכל »¬…»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

הּׁשם" "לעבֹודת אֹותּה עׂשּו ּכי לֹומר ֲֲִֵַַַַָָָעבֹודה

(לעיל אלהיכם ה' את ועבדּתם ּכענין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּנכּבד,

ה'.). י"ג, (ּדברים ּתעבדּו ואתֹו כ"ה.), ְְֲִַָֹֹכ"ג,

הּכלים, על העבֹודה ּכל ּבכאן ׁשּיאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹויּתכן

הּמׁשּכן עבדת ּכלי ּכל את ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּכּלׁשֹון

לאמר הּכלים ּתחּלה והזּכיר מ'.), ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹ(לעיל

ּבהם, ּכמצּוה ועׂשּו נזהרּו ּבּכלים אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֻּכי

הּמלאכה. ּכל את מׁשה וּירא הזּכיר: כן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָואחרי

L„ÁÏ(ב) „Á‡a ÔBL‡¯‰ L„Á‰ ÌBÈa¿«…∆»ƒ¿∆»«…∆
.„ÚBÓ Ï‰‡ ÔkLÓ ˙‡ ÌÈ˜zּדעת על »ƒ∆ƒ¿«…∆≈ַַַ

יֹום ׁשהּוא ט"ו.) י"ב, רּבה (ּבּמדּבר ְִֵֶַַַָָרּבֹותינּו

את "ׁשּתקים" הּכתּוב טעם לּמּלּואים ְִִִִִֶֶַַַַָָׁשמיני

ּתקימֹו ולא ּתֹורידּנּו ולא ּכן ויעמד ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹהּמׁשּכן

אֹותֹו יֹורידּו הּלוּיים הּמחנֹות ּבנסע ּכי ְְֲִִִִִַַַַֹעֹוד,

על עּתה לצּוֹות הצר ולא אֹותֹו. ְְְְִַַַַָָֹֻויקימּו

לֹו אמר ּכי הראׁשֹונים, הּימים ׁשבעת ְֲִִִִִַַַַָָָָהקמת

אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את והקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּתחּלה,

לֹו ׁשּפרׁש וכיון ל'.), כ"ו, (לעיל ּבהר ְְְֵֵֵֵֶַָָָָָהראית

"הקמתֹו" ּתהיה הראׁשֹון החדׁש ּביֹום ּכי ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעּתה

הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכי ידע הּנה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָלעמדה,

להרּגיל ּכן היה ואּולי ּולהֹוריד. להקים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָיצטר

אֹו יעׂשּו, וכן יראּו מּמּנּו ּכי ּבמעׂשהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַהּלוּיים

זֹו. ּבעטרה הּיֹום להכּתיר ְְֲִַַַָָָָהיה

‰‡¯�Âהראׁשֹונים הּימים ּבׁשבעת ּכי לדעּתם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִִִַַַָָָ

ועֹומד ּבּבקר, ּבּבקר אֹותֹו מקים ְִֵֵֶֶַַָָֹֹהיה

היה הּׁשחר וכעלֹות הּלילה, וכל הּיֹום ּכל ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָּכן

הּכתּוב ּכי מּיד, ּומקימֹו וחֹוזר אֹותֹו ְְִִִִֵַָָמֹוריד

ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר:

ּבעת רק לאהל ּפתח ואין ל"ה.), ח', ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ(וּיקרא

ה'.): א', וּיקרא (ת"כ ּדרׁשּו ּוכבר ְְְֲִַָָָָָהקמתֹו.

ולא ּפתּוח ׁשהּוא ּבזמן מֹועד, אהל ּפתח ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאל

נ"ה:): (זבחים ואמרּו מפרק. ׁשהּוא ְְְְְִִֶַָָָֹּבזמן

ההיכל ּדלתֹות ׁשּנפּתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמים

מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹּפסּולין,

ּבזמן ולא ׁשּפתּוח ּבזמן ב'.), ג', ְְְְִִִֶַַַַָָֹ(וּיקרא

הּלוּים העמידּו ׁשּלא עד ּבּמׁשּכן, וכן ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנעּול,

הּמׁשּכן את הּלוּים ׁשּפרקּו ואחר הּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאת

ּבין ׁשל ּתמיד ּבֹו מקריב ׁשהיה ועֹוד, ְְְִִִֵֶֶַָָָּפסּולין.

ּבערב. הּנרֹות את ּומדליק ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהערּבים

‡¯˜iÂ·e,ראיתי ט"ו.) י"ב, רּבה (ּבּמדּבר רּבה ¿«ƒ¿»ְִִִַַַָָָָ

ׁשני ּומפרקֹו מעמידֹו מׁשה ְְְֲִֵֶַָָָהיה

אֹומר הּגדֹול חנינא רּבי יֹום, ּבכל ְְֲִִִֵַַָָָָּפעמים

(ּפסּוק ּתקים ׁשּנאמר יֹום, ּבכל ּפעמים ְְְֱִִֶֶַָָָָָׁשלׁשה

י"ח.), (ּפסּוק וּיקם י"ז.) (ּפסּוק הּוקם ֶַַָָָב'.)

ואחת לּמּלּואים, ואחת ׁשחר, ׁשל לתמיד ְְְִִִֶַַַַַַַַַָאחת

זה ׁשּכל ויּתכן הערּבים. ּבין ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד

ולא והּסדר, הקמתֹו ענין להֹודיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹרגילּות,

ּכלל. מפרק ְְֲִֶַָָֹיעמידּנּו

·e˙k‰Âמֹועד אהל את הענן ויכס ּכאן ׁשאמר ¿«»ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(להּלן הּמׁשּכן את מלא ה' ְְְִֵֶַַָָָּוכבֹוד

הּׁשמיני, ּבּיֹום זה היה ּדעּתם על ל"ד.) ְְִִֶַַַַָָָָּפסּוק

את מׁשה ויכל אמר: ּפסּוקּכי (ׁשם הּמלאכה ְְִֶֶַַַַָָָָָ

ּבניסן אחד ׁשל זֹו הקמה ּכּלה וכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָל"ג.),

רּׁש"י ּכתב ּוכבר הּמׁשּכן. את הענן ְְִִִֶֶַַַָָָָָָּכּסה

ׁשם), (ת"כ ּׁשּדרׁשּו מה כ"ג.) ט', ְְִֶַַָָָ(וּיקרא

ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי העם, את ויברכּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוּיצאּו

מׁשּמׁש והיה הּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמּלּואים

יׂשראל והיּו ׁשכינה ּבֹו ׁשרתה לא ּומפרקֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֹּבֹו

הּטרח ּכל רּבנּו מׁשה למׁשה, ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹנכלמים

ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטרחנּו

ּכדאי אחי אהרן להם אמר העגל, עון ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלנּו

ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ידי ׁשעל מּמּני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחׁשּוב

ׁשכינה. ּבנּו ְְִִֶָָּתׁשרה

˙L¯Ù·e,'א ׁשמיני וּיקרא (ת"כ מּלּואים ¿»»«ְְִִִִִַָ

ּבראׁש הּמׁשּכן הּוקם יכֹול ְְִַַָָֹי"ד.),

ּתלמּוד ּבחדׁש, ּבׁשמיני ׁשכינה וׁשרתה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹחדׁש

את הענן ּכּסה הּמׁשּכן את הקים ּוביֹום ְְִִִֶֶֶַַָָָָָלֹומר,

מלּמד ט"ו.), ט', (ּבּמדּבר העדת לאהל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּמׁשּכן

על הּׁשכינה ׁשרתה הּמׁשּכן ׁשהּוקם ְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּבּיֹום

ּכּסּוי ּכי ּבפרּוׁש יאמרּו הּנה אהרן. מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹֹידי

והּוא היה, לּמּלּואים ּבּׁשמיני הּמׁשּכן את ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהענן

הּזאת הּפרׁשה ּכל ּתהיה ּכן אם ּבניסן, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשהּכתּוב מּפני זה והיה הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלדעּתם

הקמת ׁשּתהיה מׁשה את הּׁשם צּוה ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיסּדר

ּבאחד הראׁשֹון החדׁש ּביֹום לכּלֹותּה ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּמׁשּכן

ּכל את וכּלה ּכן עׂשה מׁשה ּכי ואמר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלחדׁש,

ּתמיד. וכן האהל, את הענן ּכּסה ואז ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּמלאכה

היה אׁשר הּדּבּור ּתחּלת אל הּכתּוב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָוחזר

(וּיקרא מׁשה אל וּיקרא ואמר האהל מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלמׁשה

נכֹון. ּבסדר זה וכל א'.), ְְֵֶֶָָא',

˙eÓ„ÎÂּביֹום ויהי ּׁשּכתּוב מה להם ראיה ¿ƒ¿ְְְִֶֶַַָָָָ

הּמׁשּכןּכּלֹות את להקים מׁשה ְְִִֶֶַַָָ
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i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למׁשה ׁשּבתפּלה מזמֹורים עׂשר מאחד אחד מג)והּוא לט, מֹופיע(רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום

ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ְְִִֵֶֶַַָֹֹּבאמצע

ß xc` b"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−
äàãòBî ì:רמב"ן ¬Ÿ¤¥«

È�aמב e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡�ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Ïk(מב) ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a eNÚ Ôk ְַַ≈»¿≈ƒ¿»≈≈»
,‰„·Ú‰ויקראּנה הּמׁשּכן, מלאכת ּכל »¬…»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

הּׁשם" "לעבֹודת אֹותּה עׂשּו ּכי לֹומר ֲֲִֵַַַַָָָעבֹודה

(לעיל אלהיכם ה' את ועבדּתם ּכענין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּנכּבד,

ה'.). י"ג, (ּדברים ּתעבדּו ואתֹו כ"ה.), ְְֲִַָֹֹכ"ג,

הּכלים, על העבֹודה ּכל ּבכאן ׁשּיאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹויּתכן

הּמׁשּכן עבדת ּכלי ּכל את ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּכּלׁשֹון

לאמר הּכלים ּתחּלה והזּכיר מ'.), ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹ(לעיל

ּבהם, ּכמצּוה ועׂשּו נזהרּו ּבּכלים אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֻּכי

הּמלאכה. ּכל את מׁשה וּירא הזּכיר: כן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָואחרי

L„ÁÏ(ב) „Á‡a ÔBL‡¯‰ L„Á‰ ÌBÈa¿«…∆»ƒ¿∆»«…∆
.„ÚBÓ Ï‰‡ ÔkLÓ ˙‡ ÌÈ˜zּדעת על »ƒ∆ƒ¿«…∆≈ַַַ

יֹום ׁשהּוא ט"ו.) י"ב, רּבה (ּבּמדּבר ְִֵֶַַַָָרּבֹותינּו

את "ׁשּתקים" הּכתּוב טעם לּמּלּואים ְִִִִִֶֶַַַַָָׁשמיני

ּתקימֹו ולא ּתֹורידּנּו ולא ּכן ויעמד ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹהּמׁשּכן

אֹותֹו יֹורידּו הּלוּיים הּמחנֹות ּבנסע ּכי ְְֲִִִִִַַַַֹעֹוד,

על עּתה לצּוֹות הצר ולא אֹותֹו. ְְְְִַַַַָָֹֻויקימּו

לֹו אמר ּכי הראׁשֹונים, הּימים ׁשבעת ְֲִִִִִַַַַָָָָהקמת

אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את והקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּתחּלה,

לֹו ׁשּפרׁש וכיון ל'.), כ"ו, (לעיל ּבהר ְְְֵֵֵֵֶַָָָָָהראית

"הקמתֹו" ּתהיה הראׁשֹון החדׁש ּביֹום ּכי ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעּתה

הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכי ידע הּנה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָלעמדה,

להרּגיל ּכן היה ואּולי ּולהֹוריד. להקים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָיצטר

אֹו יעׂשּו, וכן יראּו מּמּנּו ּכי ּבמעׂשהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַהּלוּיים

זֹו. ּבעטרה הּיֹום להכּתיר ְְֲִַַַָָָָהיה

‰‡¯�Âהראׁשֹונים הּימים ּבׁשבעת ּכי לדעּתם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִִִַַַָָָ

ועֹומד ּבּבקר, ּבּבקר אֹותֹו מקים ְִֵֵֶֶַַָָֹֹהיה

היה הּׁשחר וכעלֹות הּלילה, וכל הּיֹום ּכל ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָּכן

הּכתּוב ּכי מּיד, ּומקימֹו וחֹוזר אֹותֹו ְְִִִִֵַָָמֹוריד

ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר:

ּבעת רק לאהל ּפתח ואין ל"ה.), ח', ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ(וּיקרא

ה'.): א', וּיקרא (ת"כ ּדרׁשּו ּוכבר ְְְֲִַָָָָָהקמתֹו.

ולא ּפתּוח ׁשהּוא ּבזמן מֹועד, אהל ּפתח ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאל

נ"ה:): (זבחים ואמרּו מפרק. ׁשהּוא ְְְְְִִֶַָָָֹּבזמן

ההיכל ּדלתֹות ׁשּנפּתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמים

מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹּפסּולין,

ּבזמן ולא ׁשּפתּוח ּבזמן ב'.), ג', ְְְְִִִֶַַַַָָֹ(וּיקרא

הּלוּים העמידּו ׁשּלא עד ּבּמׁשּכן, וכן ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנעּול,

הּמׁשּכן את הּלוּים ׁשּפרקּו ואחר הּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאת

ּבין ׁשל ּתמיד ּבֹו מקריב ׁשהיה ועֹוד, ְְְִִִֵֶֶַָָָּפסּולין.

ּבערב. הּנרֹות את ּומדליק ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהערּבים

‡¯˜iÂ·e,ראיתי ט"ו.) י"ב, רּבה (ּבּמדּבר רּבה ¿«ƒ¿»ְִִִַַַָָָָ

ׁשני ּומפרקֹו מעמידֹו מׁשה ְְְֲִֵֶַָָָהיה

אֹומר הּגדֹול חנינא רּבי יֹום, ּבכל ְְֲִִִֵַַָָָָּפעמים

(ּפסּוק ּתקים ׁשּנאמר יֹום, ּבכל ּפעמים ְְְֱִִֶֶַָָָָָׁשלׁשה

י"ח.), (ּפסּוק וּיקם י"ז.) (ּפסּוק הּוקם ֶַַָָָב'.)

ואחת לּמּלּואים, ואחת ׁשחר, ׁשל לתמיד ְְְִִִֶַַַַַַַַַָאחת

זה ׁשּכל ויּתכן הערּבים. ּבין ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד

ולא והּסדר, הקמתֹו ענין להֹודיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹרגילּות,

ּכלל. מפרק ְְֲִֶַָָֹיעמידּנּו

·e˙k‰Âמֹועד אהל את הענן ויכס ּכאן ׁשאמר ¿«»ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(להּלן הּמׁשּכן את מלא ה' ְְְִֵֶַַָָָּוכבֹוד

הּׁשמיני, ּבּיֹום זה היה ּדעּתם על ל"ד.) ְְִִֶַַַַָָָָּפסּוק

את מׁשה ויכל אמר: ּפסּוקּכי (ׁשם הּמלאכה ְְִֶֶַַַַָָָָָ

ּבניסן אחד ׁשל זֹו הקמה ּכּלה וכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָל"ג.),

רּׁש"י ּכתב ּוכבר הּמׁשּכן. את הענן ְְִִִֶֶַַַָָָָָָּכּסה

ׁשם), (ת"כ ּׁשּדרׁשּו מה כ"ג.) ט', ְְִֶַַָָָ(וּיקרא

ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי העם, את ויברכּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוּיצאּו

מׁשּמׁש והיה הּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמּלּואים

יׂשראל והיּו ׁשכינה ּבֹו ׁשרתה לא ּומפרקֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֹּבֹו

הּטרח ּכל רּבנּו מׁשה למׁשה, ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹנכלמים

ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטרחנּו

ּכדאי אחי אהרן להם אמר העגל, עון ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלנּו

ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ידי ׁשעל מּמּני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחׁשּוב

ׁשכינה. ּבנּו ְְִִֶָָּתׁשרה

˙L¯Ù·e,'א ׁשמיני וּיקרא (ת"כ מּלּואים ¿»»«ְְִִִִִַָ

ּבראׁש הּמׁשּכן הּוקם יכֹול ְְִַַָָֹי"ד.),

ּתלמּוד ּבחדׁש, ּבׁשמיני ׁשכינה וׁשרתה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹחדׁש

את הענן ּכּסה הּמׁשּכן את הקים ּוביֹום ְְִִִֶֶֶַַָָָָָלֹומר,

מלּמד ט"ו.), ט', (ּבּמדּבר העדת לאהל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּמׁשּכן

על הּׁשכינה ׁשרתה הּמׁשּכן ׁשהּוקם ְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּבּיֹום

ּכּסּוי ּכי ּבפרּוׁש יאמרּו הּנה אהרן. מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹֹידי

והּוא היה, לּמּלּואים ּבּׁשמיני הּמׁשּכן את ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהענן

הּזאת הּפרׁשה ּכל ּתהיה ּכן אם ּבניסן, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשהּכתּוב מּפני זה והיה הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלדעּתם

הקמת ׁשּתהיה מׁשה את הּׁשם צּוה ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיסּדר

ּבאחד הראׁשֹון החדׁש ּביֹום לכּלֹותּה ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּמׁשּכן

ּכל את וכּלה ּכן עׂשה מׁשה ּכי ואמר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלחדׁש,

ּתמיד. וכן האהל, את הענן ּכּסה ואז ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּמלאכה

היה אׁשר הּדּבּור ּתחּלת אל הּכתּוב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָוחזר

(וּיקרא מׁשה אל וּיקרא ואמר האהל מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלמׁשה

נכֹון. ּבסדר זה וכל א'.), ְְֵֶֶָָא',

˙eÓ„ÎÂּביֹום ויהי ּׁשּכתּוב מה להם ראיה ¿ƒ¿ְְְִֶֶַַָָָָ

הּמׁשּכןּכּלֹות את להקים מׁשה ְְִִֶֶַַָָ
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:ÔÈL„e˜¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מה אֹותֹו הֹוריד לא ואם א'.), ז', ְְִִִַַָֹ(ּבּמדּבר

וכּלה, החל אחד ּביֹום ּכי ּכּלֹות, ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָּטעם

את מׁשה הקים ּביֹום ויהי ׁשּיאמר: ְְְִִֶֶֶַַָָָֹוהראּוי

אׁשר הּדבר זה ׁשם: ׁשאמר ועֹוד, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן.

ה' כבֹוד וּירא ו'.), ט', (וּיקרא ּתעׂשּו ה' ְְֲִִֵַַַָָָצּוה

זה ּומׁשמעּות כ"ג.), ּפסּוק (ׁשם העם ּכל ְֶֶַָָָָָָאל

ולא מֹועד אהל את הענן ּכּסה לא ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשעדין

ּביֹום מקֹום ּומּכל הּמׁשּכן. את ה' ּכבֹוד ְְְִִִֶַָָָָמּלא

ּכל מּׁשם למׁשה נדּבר מּלּואים ׁשל ְְִִִִִֶֶַָָראׁשֹון

עד וּיקרא ספר מּתחּלת הּנאמרֹות ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשּיֹות

לא אבל א'.), ט', (ׁשם הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֲִִִַַַָָֹויהי

ׁשהיה סבּורין והיּו אֹותֹו, מכּסה הענן ְְְִֶֶֶַָָָָָָָהיה

היה ּכאׁשר הּׁשמים מן ׁשם למׁשה ְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּדּבּור

מצרים. ְְִִֶֶַּבארץ

Ï·‡,'א רּבה (קהלת מצאתי חזית ּבמדרׁש ¬»ְְִִִֶֶַַָָָָֹ

היה זה הּׁשמיני, ּבּיֹום ויהי א'.) ְְִִִֶַַַָָי"ב,

ּכאן, נכּתב ולּמה הּספר, ּתחּלת להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָראּוי

ּכן ואם ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻֻאּלא

וּירא אחר מֹועד מאהל מׁשה אל וּיקרא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיהיה

על וּתאכל אׁש וּתצא העם ּכל אל ה' ְֵֵֵֶַַַַָָָֹכבֹוד

הּדּבּור ויהיה כ"גֿכ"ד.), ט', (וּיקרא ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמזּבח

ט'.) י', (ׁשם ּתׁשּת אל וׁשכר יין ְְְְֲִֵֵַַַָָֹלאהרן,

מאהל לאהרן ׁשּנדּבר יּתכן לא ּכי ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמחרת,

ּדברי זה אם יֹודע ואיני למׁשה. קדם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמֹועד

ר' ּדברי על ּכי יחיד, ּדברי הם אֹו ְְִִִִֵֵֵַַָֹהּכל

ׁשם. נאמרּו ְְִֵֶֶָָיׁשמעאל

.„ÚBÓ Ï‰‡ ÔkLÓ ˙‡ ÌÈ˜zלֹו ּפרׁש לא »ƒ∆ƒ¿«…∆≈ֵַֹ

ּכאׁשר ההקמה סדר ּכיצד זֹו ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבצּואה

קרׁשיו את וּיׂשם אדניו את וּיּתן ּבּמעׂשה: ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפרׁש

ׁשּכבר מּפני זה, והיה י"ח.). ּפסּוק ְְְְִֵֶֶַָָָָָ(להּלן

ּכמֹו העין, ּבמראית ההקמה אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָהראה

אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את והקמת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאמר,

ּכאן קּצר וכן ל'.). כ"ו, (לעיל ּבהר ְְְִֵֵֵֵָָָָָהראית

(ּבּפסּוק העדת ארֹון את ׁשם וׂשמּת ְְְֲֵֵַַַָָָָָֻואמר,

את ּתּתן הארֹון "ואל הזּכיר: ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹהּבא),

יבין העדּות" ארֹון "את ּבהזּכירֹו ּכי ְְֲִִִֵֵֶַָָָהעדּות",

ּבֹו ּבהיֹות רק ּכן הארֹון יּקרא לא ּכי ְִִִֵֵֶַָָָֹזה,

ונתּת מּתחּלה: נצטּוה ּוכבר העדּות. ְְְְִִִֵַַָָָָָָלּוחֹות

הארן ואל מלמעלה הארן על הּכּפרת ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאת

כ"ה, (לעיל אלי אּתן אׁשר העדת את ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֻּתּתן

ּבהקּדמה, לצּוֹותֹו אּלא ּכאן הצר ולא ְְְְֶַַַַָָָָֹֻכ"א.),

לכל יקּדים הּלּוחֹות עם הארֹון ּתׂשּומת ְְְִִִַַַָָָּכי

והּמנֹורה, הּׁשלחן ּבענין קּצר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻהּכלים.

ּבאיזה ל"ה.) כ"ו, (לעיל אֹותֹו צּוה ְְְִֵֵֶֶָָׁשּכבר

לביׁשת ּבענין וקּצר יעמידם. הּמׁשּכן מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמקֹום

את אהרן את והלּבׁשּת ׁשאמר: ּובניו, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאהרן

אמר: ּובבניו י"ג.), ּפסּוק (להּלן הּקדׁש ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּבגדי

ּכבר ּכי י"ד.), ּפסּוק (ׁשם ּכּתנת ְְְְֳִִַָָָָֹֻוהלּבׁשּתם

כ"ט, (לעיל לביׁשתן ּבסדר ּבפרט אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָָצּוה

ׁשעת לֹו לסּדר אּלא עכׁשיו ּבא ולא ְְְְֵֶַַַָָָֹה'ֿט'.),

ּכּלֹו. הּמׁשּכן הקמת אחר ׁשּתהיה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֻהּלביׁשה

הּלביׁשה. יתחיל ׁשּבהן ּכּתנֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֻוהזּכיר

וטעם ‰‡¯Ô(ג) ÏÚ ˙kÒÂּכי "אל", ּבמקֹום ְַַ¿«…»«»»…ְִִֶ

ּפרכת את וּיׂשם וכן: ."מס" מּלׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹוסּכת

ּפסּוק (להּלן העדּות ארֹון על וּיס ְֲֵֶַַַַָָָָָָהּמס

כ"א.).

‰Ên(י) ‰È‰Â.ÌÈL„˜ L„˜ Áaּבעבּור ¿»»«ƒ¿≈«…∆»»ƒֲַ

אמר הּקדׁשים" "קדׁשי ּגם ּבֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּיקריבּו

ּגם ואמר ּבחצר. ׁשהיה ּפי על אף כן ְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו

לא ּכי הּקֹודם), (ּבּפסּוק קדׁש והיה ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּמׁשּכן:

הארֹון, מׁשּכן מקֹום רק קדׁשים קדׁש ְְְִִִֶַַָָָָָֹנקרא

הּקדׁש ּבין לכם הּפרכת והבּדילה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכמֹו

ויּתכן ל"ג.). כ"ו, (לעיל הּקדׁשים קדׁש ְְֳִִֵֵֵֶַָָֹּובין

"ׁשּיקּדׁש", ּבעבּור קדׁשים קדׁש ּבּמזּבח ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר

ּכל קדׁשים קדׁש הּמזּבח והיה ׁשאמר: ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמֹו

ל"ז.). כ"ט, (לעיל יקּדׁש ּבּמזּבח ְְְִִֵֵֵַַַַָֹהּנגע
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ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו ּדהּנה(כט, לֹומר, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי לכהּנהּבׁשבעת ּתפקידֹולחּנכם זה ּכי הּבגדים, ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם אתּככהנים- המכּסה העּקרי, הּבגד את רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּכהּנה. לעבֹודת ּבכְך להכניסם ּכדי הּגּוף, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻּכל
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:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט ÈeLÂ ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L„ÁÏ.(יזֿכה) „Á‡a ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ«¿ƒ«…∆»ƒ¿∆»«…∆
י"ב, רּבה (ּבּמדּבר רּבֹותינּו ּדעת ְִֵַַַַַַָָעל

לעמד הּמׁשּכן ׁשהּוקם הּכתּוב הזּכיר ְְֲִִִֶַַַַָָֹט"ו.)

(לעיל צּוה ּכאׁשר הראׁשֹון לחדׁש ּבאחד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכן

הּמׁשּכן את מׁשה וּיקם ואמרּו, ב'.). ְְְִֶֶֶַַָָָָּפסּוק

אֹותֹו ּבהקימֹו ּׁשעׂשה מה לסּפר י"ח.), ְֲִֵֶַַַָָָ(ּפסּוק

כ"ג ׁשהּוא ּבֹו ׁשהתחיל הראׁשֹון הּיֹום ְִִִִֶֶַָמן

וכליו הּמׁשּכן מׁשיחת ּבכאן הזּכיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּבאדר.

הּמּלּואים, וקרּבנֹות ּובניו אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִַַַָָָֹֹולא

ההקמה ּכל ׁשּסּים עד אֹותם עׂשה לא ֲִִֵֶַַָָָָָָֹּכי

ּכמֹו אהרן, את קח ׁשנית: ּפעם ּבהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹונצטּוה

ב'.). ח', (וּיקרא צו ּבפרׁשת ְְְִֶַַַָָָָֹׁשּמפרׁש

‰p‰Âאּלא לעבֹודה נתקּדׁשּו לא וכליו הּמׁשּכן ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

את ּומׁשחּת ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֶֶֶַַָָָּבמׁשיחה,

ואת אֹותֹו וקּדׁשּת ּבֹו אׁשר ּכל ואת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָהּמׁשּכן

ּפרּוׁש: ּכן על ט'.), ּפסּוק (לעיל ּכליו ְֵֵֵֵַָָָּכל

כ"ג.), ּפסּוק (להּלן לחם ער עליו ְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹוּיער

כן עׂשה ּכי כ"ה.), ּפסּוק (ׁשם הּנרת ִֵֵַַַַָָָָֹוּיעל

ּכטעם: הם והּנה הּמׁשיחה. אחר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבזמּנם

והבאת למעלה: ּכן ּגם ּׁשאמר ּומה ּכן, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָלעׂשֹות

ּפסּוק (לעיל ערּכֹו את וערכּת הּׁשלחן ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻאת

וכן הּמׁשיחה. אחרי אֹותֹו ׁשּיער יצּוה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹד'.),

(ׁשם לקטרת הּזהב מזּבח את ונתּתה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹאמר:

ואת העלה את עליו וּיעל וכן ה'.), ְְֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק

עדין ּכי ּבזמּנּה, כ"ט.), ּפסּוק (להּלן ְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמנחה

מקריבין ואין לּמׁשּכן, סביב החצר הקים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלא

ּכּלם אּלא חּוץ, ׁשחּוטי יהיּו ּכי קלעים, ְְְְִִִֵֶָָָֹֻּבלא

(ׁשם העדת את וּיּתן וּיּקח וטעם: ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבזמּנם.

ׁשהיּו עץ מארֹון הּלּוחֹות ׁשּלקח כ'.), ֲֵֵֶֶַַָָָּפסּוק

הּמׁשּכן. אל אֹותם והביא מׁשה אהל ּבתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשם
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(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§¨−Ÿ«

(áé)ãòBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®
íéna íúà zöçøå: §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)Búà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²
éì ïäëå Búà zLc÷å: §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ¨−ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו ּדהּנה(כט, לֹומר, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי לכהּנהּבׁשבעת ּתפקידֹולחּנכם זה ּכי הּבגדים, ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם אתּככהנים- המכּסה העּקרי, הּבגד את רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּכהּנה. לעבֹודת ּבכְך להכניסם ּכדי הּגּוף, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻּכל

(åè)íúà zçLîeéì eðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®
íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå: §Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æè):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æé)Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤
ïkLnä í÷eä:רמב"ן ©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä̈²Ÿ¤¨¨−¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−
äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò: ©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות∑‡˙ ∆»≈Àַ

Lc˜˙eיא dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב Ú¯˙Ï È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈ�ezk:יד ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e�‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז ‡˙È�˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡�kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח ˙È ·‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט ÈeLÂ ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L„ÁÏ.(יזֿכה) „Á‡a ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ«¿ƒ«…∆»ƒ¿∆»«…∆
י"ב, רּבה (ּבּמדּבר רּבֹותינּו ּדעת ְִֵַַַַַַָָעל

לעמד הּמׁשּכן ׁשהּוקם הּכתּוב הזּכיר ְְֲִִִֶַַַַָָֹט"ו.)

(לעיל צּוה ּכאׁשר הראׁשֹון לחדׁש ּבאחד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכן

הּמׁשּכן את מׁשה וּיקם ואמרּו, ב'.). ְְְִֶֶֶַַָָָָּפסּוק

אֹותֹו ּבהקימֹו ּׁשעׂשה מה לסּפר י"ח.), ְֲִֵֶַַַָָָ(ּפסּוק

כ"ג ׁשהּוא ּבֹו ׁשהתחיל הראׁשֹון הּיֹום ְִִִִֶֶַָמן

וכליו הּמׁשּכן מׁשיחת ּבכאן הזּכיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּבאדר.

הּמּלּואים, וקרּבנֹות ּובניו אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִַַַָָָֹֹולא

ההקמה ּכל ׁשּסּים עד אֹותם עׂשה לא ֲִִֵֶַַָָָָָָֹּכי

ּכמֹו אהרן, את קח ׁשנית: ּפעם ּבהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹונצטּוה

ב'.). ח', (וּיקרא צו ּבפרׁשת ְְְִֶַַַָָָָֹׁשּמפרׁש

‰p‰Âאּלא לעבֹודה נתקּדׁשּו לא וכליו הּמׁשּכן ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

את ּומׁשחּת ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֶֶֶַַָָָּבמׁשיחה,

ואת אֹותֹו וקּדׁשּת ּבֹו אׁשר ּכל ואת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָהּמׁשּכן

ּפרּוׁש: ּכן על ט'.), ּפסּוק (לעיל ּכליו ְֵֵֵֵַָָָּכל

כ"ג.), ּפסּוק (להּלן לחם ער עליו ְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹוּיער

כן עׂשה ּכי כ"ה.), ּפסּוק (ׁשם הּנרת ִֵֵַַַַָָָָֹוּיעל

ּכטעם: הם והּנה הּמׁשיחה. אחר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבזמּנם

והבאת למעלה: ּכן ּגם ּׁשאמר ּומה ּכן, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָלעׂשֹות

ּפסּוק (לעיל ערּכֹו את וערכּת הּׁשלחן ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻאת

וכן הּמׁשיחה. אחרי אֹותֹו ׁשּיער יצּוה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹד'.),

(ׁשם לקטרת הּזהב מזּבח את ונתּתה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹאמר:

ואת העלה את עליו וּיעל וכן ה'.), ְְֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק

עדין ּכי ּבזמּנּה, כ"ט.), ּפסּוק (להּלן ְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמנחה

מקריבין ואין לּמׁשּכן, סביב החצר הקים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלא

ּכּלם אּלא חּוץ, ׁשחּוטי יהיּו ּכי קלעים, ְְְְִִִֵֶָָָֹֻּבלא

(ׁשם העדת את וּיּתן וּיּקח וטעם: ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבזמּנם.

ׁשהיּו עץ מארֹון הּלּוחֹות ׁשּלקח כ'.), ֲֵֵֶֶַַָָָּפסּוק

הּמׁשּכן. אל אֹותם והביא מׁשה אהל ּבתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשם
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(àë)Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈
äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå: ©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰�Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית(יומא רחב ׁשל הּצפֹוני ׁשהּוא∑C¯È.ּבחצי הּזה ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶֶַַַָָ
אדם ׁשל .ּבצּדֹו ְִֶָָ

(âë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים קטרת עליו וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ערְך עליו כב־כט)וּיערְך ואּלּו(מ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

למׁשה ה' ד)ּבצּוּוי ּפסּוק ּבזמּנן(לעיל ׁשּלא נעׂשּו אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צרְך היה הּלחםהרגיל, ראׁשֹון.עריכת יֹום היה לּמּלּואים הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן הדלקת– ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבקר.הּנרֹות להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכְך הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(ãë)Cøé ìò ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
äaâð ïkLnä: ©¦§−̈¤«§¨

(äë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå: ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
(åë)úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå: ©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤
(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר רמב"ן.": ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)ìòiå ãòBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́
-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«

i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום קרּבנֹותאף והקריב «««»»¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ ט)צּבּור, וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑הּתמידעלת. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆»…»ִַַָֹ

‰Á�n‰Œ˙‡Â∑נסכים ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל וגֹו"(לעיל ּבּׁשמן ּבלּול סלת "ועּׂשרן :. ¿∆«ƒ¿»ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

È˙כא ÈeLÂ ‡�kLÓÏ ‡�B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב ÏÚ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�etˆ ‡�kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯�Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰�ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ�‡כו ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ�‡:כח ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ�‡כט Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙Á�Óƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆
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ÌÈnÒ.(כז) ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂהקטיר מׁשה ««¿≈»»¿…∆«ƒְִִֶ

על ואף הּמּלּואים. ימי ׁשבעת ּכל ְְְִִִֵַַַַָָָעליו

והקטיר ה'.) ּפסּוק (לעיל ּבּצּואה אמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּפי

העבֹודֹות מּׁשאר זה הבין סּמים, קטרת ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹעליו

ד'.) ּפסּוק (ׁשם ּבכאן אֹותֹו צּוה ׁשהרי ְֲִֵֶָָָָָֻּכּלן,

עליו וּיעל וכן: הּנרֹות. ויעלה הּלחם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיסּדר

כ"ט.), ּפסּוק (להּלן הּמנחה ואת העלה ְְְִֶֶַַָָָָָֹאת

אׁשר וזה נצטּוה: ׁשּכן הּמעלה, הּוא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשה

ׁשּיתחיל ל"ח.), כ"ט, (לעיל הּמזּבח על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַּתעׂשה

ּכי הּמּלּואים, ּבימי ּבעבדֹו ּכן לעׂשֹות ְְֲִִִִֵֵַַָהּוא

על א'ֿמ"ב.) כ"ט, (לעיל ׁשם ּכּלן ְֵַַַָָָֻהּצּואֹות

כן, אחרי ואמר מׁשה. ּתמידעבֹודת עלת ְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכן ׁשּיעׂשּו מ"ב.), כ"ט, (לעיל ְְֲֵֵֵֶֶַֹֹלדרתיכם

ּפנחס, ּבסדר ּבּה אמר ּולכ לדֹורֹות. ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהּכהנים

כ"ח, (ּבּמדּבר סיני ּבהר העׂשיה ּתמיד ְְֲִִִַַַַָָָָֹֻעלת

מׁשה והּנה ׁשם. מׁשה אֹותּה ׁשהתחיל ְְִִִֵֶֶֶָָו'.),

ּולפיכ הראׁשֹון, הּכהן העבֹודֹות ּבכל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹרּבנּו

את ונתּתה ּבכלל ואּולי הּקטרת. ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהקטיר

ה'.) ּפסּוק (לעיל לקטרת הּזהב ְְְִִֵֶַַָָָֹמזּבח

ּבּצּואה: ּׁשאמר ּומה מּיד. עליו ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתקטירּנּו

אהרן עליו והקטיר הּפרכת לפני אתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹונתּתה
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(ì)ïziå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬
äöçøì íéî änL: ¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑.'מּניּה 'ויקּדׁשּון ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻֻֻ
עּמהם מׁשה קדׁש ּבּיֹום .ּבֹו ִֶֶַַָָֹ

(áì)eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)-úà ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî: ¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úàרמב"ן ¤©¦§¨«

(äì)åéìò ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב(תורת ז')אחד אל(במדבר מׁשה "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶֶָָֹֹ

ÔÈ·eל ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא È‰B�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ�‡לג ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד ‡¯˜ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡��Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡�kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡��Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡�kLÓ«¿¿»
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ענינֹו על להֹורֹות ו'ֿז'), ל', (לעיל סּמים ְְְְִִֵֶַַָֹקטרת

ׁשּכ ּולעֹולם, ּבכהּנתֹו אהרן ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֻמּיֹום

הערּבים ּבין הּנרת את אהרן ּובהעלת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר:

,ואיל זה מּיֹום אּלא הּדבר ואין ח'.), ל', ְִֵֵֶֶַָָָָָָ(ׁשם

נרתיה את והעלית ּבפרּוׁש: למׁשה צּוה ּבכאן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכי

וּיקטר ראיתי, (ּכאן) רּׁש"י ּובפרּוׁש ד'.), ְְִִִֵֵַַַָָָ(ּפסּוק

ּכמה וערבית, ׁשחרית קטרת אהרן ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹעליו

וגֹו', הּנרת את ּבהטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּׁשּנאמר:

(לעיל וגֹו' הערּבים ּבין הּנרת את אהרן ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּובהעלת

סֹופרים. טעּות הּוא אם ידעּתי ולא ז'ֿח'.). ְְְִִִַָָֹל',

ÚBÓ„.(לד) Ï‰‡ ˙‡ Ô�Ú‰ ÒÎÈÂּכי אמר «¿«∆»»∆…∆≈ִַָ

והּוא צד מּכל האהל את יכּסה ְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהענן

הּמׁשּכן, את מלא ה' ּוכבֹוד ּבֹו. וטמּון ְְְְִֵֶֶַָָָֻמכּסה

ּבתֹו ׁשֹוכן הּכבֹוד ּכי הּכבֹוד, מלא ּתֹוכֹו ְִִֵֵַַָָָּכי

סיני: ּבהר ׁשּנאמר ּכענין הּמׁשּכן, ּתֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָהענן

י"ח.). כ', (לעיל האלהים ׁשם אׁשר הערפל ְֱֲֲִֵֶֶֶָָָָֹאל

מֹועד אהל אל לבא מׁשה יכֹול לא ּכי ְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹואמר

ׁשהיה "מּפני הּפתח, אל אפּלּו הּבא) ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ(ּפסּוק

ּבתֹו לבא רּׁשאי היה ולא אֹותֹו" מכּסה ְְְֶֶַַַָָָָָֹֹהענן

ואיהע ה'" ּכבֹוד מלא הּמׁשּכן "ּכי ועֹוד, נן. ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

רׁשּות, ּבלא ׁשם יבא ׁשּלא והּטעם, ּבֹו. ְְְִֵֶַַַָָָֹֹֹיּכנס

עׂשה ּכאׁשר הענן ּבתֹו וּיבא אֹותֹו יקרא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹאבל

הּׁשביעי ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא סיני, ְְְִִִִֶֶַַַַַָּבהר

וּיבא ואמר: ט"ז.), כ"ד, (לעיל הענן ְְִֵֶַַָָָָֹמּתֹו

ּדר ועל י"ח.). ּפסּוק (ׁשם הענן ּבתֹו ְְֶֶֶֶַָָָָמׁשה

מאהל אליו ה' וידּבר ׁשּנאמר ּבעבּור ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּפׁשט,

לּמׁשּכן, מׁשה נכנס לא א'.) א', (וּיקרא ְְְִִִֵֶַַַָָֹמֹועד

אהל ּפתח ועמד מֹועד מאהל אֹותֹו קרא ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאבל

אליו. וידּבר ְֵֵֵַַָמֹועד

e�È˙Ba¯Âּכתּוב ח'.): ּפתיחתא (ת"כ אמרּו ¿«≈ְְְִָָָ

לבֹוא מׁשה יכל ולא אֹומר: ְֵֶֶָָָֹֹאחד

אחר וכתּוב הּבא.), (ּבּפסּוק מֹועד אהל ְֵֵֶֶַַַָָָֹאל

(ּבּמדּבר מֹועד אהל אל מׁשה ּובבא ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹאֹומר:

(ּבּפסּוק הענן עליו ׁשכן ּכי הכריע פ"ט), ְִִִֶַַַָָָָָָז',

אהל אל מׁשה ּובבא לדעּתם: ּכי ְְְִֶֶֶַַָָֹֹהּבא.).

אֹו מּדעּתֹו, קריאה ּבלא ׁשם ׁשּיבא ְְְִִֵֶַָָָֹֹמֹועד,

מדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ׁשם: ׁשאמר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּפני

מׁשה ׁשהיה להם נראה הּכּפרת מעל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאליו

עת וכל הּכּפרת, לפני האהל ּבתֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹעֹומד

נכנס לא הּמׁשּכן את מלא הּׁשם ּכבֹוד ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹהיֹות

לאחר זה ׁשהיה יאמרּו ּולכ ּבתֹוכֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּכל מּלכּסֹות ׁשּנסּתּלק ּכלֹומר הענן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנסּתּלק

לא ּכי הּמׁשּכן, את מלא הּכבֹוד ואין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאהל

הּכבֹוד. ׁשם ּברדת הּׁשמיני ּבּיֹום רק זה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָהיה

ה' וידּבר מׁשה אל וּיקרא ׁשאמר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּקריאה

ּדעּתם על א'.), א', (וּיקרא מֹועד מאהל ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאליו

(לעיל למעלה ּפרׁשּתי ּכאׁשר היתה, לכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקדם

ּפעם ׁשּיאמר ׁשהּכתּוב ויּתכן ב'.). ְִֵֶֶַַַַָָָֹּפסּוק

(ּפסּוק המׁשּכן את מלא ה' ּוכבֹוד ְְִֵֶֶֶַַָָָאחרת

ּבקרּבֹו. הּׁשֹוכן הּכבֹוד אל ירמז ְְְִִֵֶַַָֹל"ה.)

יׂשראל אלהי ה' אׁשר הּגאּלה ספר נׁשלם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻוהּנה

ב'.) מ"ד, (יחזקאל בֹו קרבֹוּבא עם יׂשראל לבני ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

ּוגאלֹו מּׂשֹונאֹו הֹוׁשיעֹו י"ד.) קמ"ח, ְְְִִִִָ(ּתהּלים

יבא ואליו י'.), ק"ו, ּתהּלים (ע"פ אֹויבֹו ְְְִִִֵַָָֹמּיד

ס"ח, ּתהּלים (ע"פ רּבֹוא ורכב ׁשנאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָּבאלפי

ו'.), ב', מלאכי (ע"פ אמת ּתֹורת לֹו לתת ְֱִֵֶַַָָי"ח.),

כ"א.), ח', מׁשלי (ע"פ אֹוהבֹו את יׁש ְְְֲִִֵֵֶַלהנחיל

(ע"פ ּכרּובֹו על ׁשכינתֹו לׁשּכן זבּול ּבית ְְְְִִֵַָָָֹּבנה

ׁשהּמל למקּדׁש ּומקּדׁש ט"ו.), י"ט, ְְְְִִִֶֶֶַָָָמלכיםֿב'

(ע"פ עבּדֹו ׁשלֹום החפץ ה' ּוברּו ְְְִִֵֶַָָּבמסּבֹו.

לבא עזרֹו הּנה עד אׁשר כ"ז.), ל"ה, ְֲֲִִֵֶַָָָֹּתהּלים

נעּוריו המחּדׁש י"ב.), ז', ׁשמּואלֿא' ְְְֵֵַַָ(ע"פ

ּבתֹורתֹו הּמׂשּביע ה'.), (ע"פּתהּליםק"ג, ְְְְִִִֵַַַָּבׂשיבֹו

ל"ב, (ּדברים וחלּבֹו דבׁש וּינקהּו (ׁשם), ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָרעבֹו

י"ט.), ל', ד"הֿב' (ע"פ לבבֹו ּכל הכין ּכי ְִִֵָָי"ג.),

מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו וערּבֹו, ּבקרֹו יבר ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹולׁשמֹו

נ'.), ּברכֹות (ע"פ ּבטּובֹו וחיינּו ח'.), מ"ג, ְְְִָָ(ב"ר

ּברּו אמתיה, ּבר לעבּדיה חילא ּדיהב ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָּברּו

ירּבה. עצמה אֹונים ּולאין ּכח לּיעף ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ענינֹו על להֹורֹות ו'ֿז'), ל', (לעיל סּמים ְְְְִִֵֶַַָֹקטרת

ׁשּכ ּולעֹולם, ּבכהּנתֹו אהרן ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֻמּיֹום

הערּבים ּבין הּנרת את אהרן ּובהעלת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר:

,ואיל זה מּיֹום אּלא הּדבר ואין ח'.), ל', ְִֵֵֶֶַָָָָָָ(ׁשם

נרתיה את והעלית ּבפרּוׁש: למׁשה צּוה ּבכאן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכי

וּיקטר ראיתי, (ּכאן) רּׁש"י ּובפרּוׁש ד'.), ְְִִִֵֵַַַָָָ(ּפסּוק

ּכמה וערבית, ׁשחרית קטרת אהרן ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹעליו

וגֹו', הּנרת את ּבהטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּׁשּנאמר:

(לעיל וגֹו' הערּבים ּבין הּנרת את אהרן ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּובהעלת

סֹופרים. טעּות הּוא אם ידעּתי ולא ז'ֿח'.). ְְְִִִַָָֹל',

ÚBÓ„.(לד) Ï‰‡ ˙‡ Ô�Ú‰ ÒÎÈÂּכי אמר «¿«∆»»∆…∆≈ִַָ

והּוא צד מּכל האהל את יכּסה ְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהענן

הּמׁשּכן, את מלא ה' ּוכבֹוד ּבֹו. וטמּון ְְְְִֵֶֶַָָָֻמכּסה

ּבתֹו ׁשֹוכן הּכבֹוד ּכי הּכבֹוד, מלא ּתֹוכֹו ְִִֵֵַַָָָּכי

סיני: ּבהר ׁשּנאמר ּכענין הּמׁשּכן, ּתֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָהענן

י"ח.). כ', (לעיל האלהים ׁשם אׁשר הערפל ְֱֲֲִֵֶֶֶָָָָֹאל

מֹועד אהל אל לבא מׁשה יכֹול לא ּכי ְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹואמר

ׁשהיה "מּפני הּפתח, אל אפּלּו הּבא) ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ(ּפסּוק

ּבתֹו לבא רּׁשאי היה ולא אֹותֹו" מכּסה ְְְֶֶַַַָָָָָֹֹהענן

ואיהע ה'" ּכבֹוד מלא הּמׁשּכן "ּכי ועֹוד, נן. ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

רׁשּות, ּבלא ׁשם יבא ׁשּלא והּטעם, ּבֹו. ְְְִֵֶַַַָָָֹֹֹיּכנס

עׂשה ּכאׁשר הענן ּבתֹו וּיבא אֹותֹו יקרא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹאבל

הּׁשביעי ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא סיני, ְְְִִִִֶֶַַַַַָּבהר

וּיבא ואמר: ט"ז.), כ"ד, (לעיל הענן ְְִֵֶַַָָָָֹמּתֹו

ּדר ועל י"ח.). ּפסּוק (ׁשם הענן ּבתֹו ְְֶֶֶֶַָָָָמׁשה

מאהל אליו ה' וידּבר ׁשּנאמר ּבעבּור ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּפׁשט,

לּמׁשּכן, מׁשה נכנס לא א'.) א', (וּיקרא ְְְִִִֵֶַַַָָֹמֹועד

אהל ּפתח ועמד מֹועד מאהל אֹותֹו קרא ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאבל

אליו. וידּבר ְֵֵֵַַָמֹועד

e�È˙Ba¯Âּכתּוב ח'.): ּפתיחתא (ת"כ אמרּו ¿«≈ְְְִָָָ

לבֹוא מׁשה יכל ולא אֹומר: ְֵֶֶָָָֹֹאחד

אחר וכתּוב הּבא.), (ּבּפסּוק מֹועד אהל ְֵֵֶֶַַַָָָֹאל

(ּבּמדּבר מֹועד אהל אל מׁשה ּובבא ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹאֹומר:

(ּבּפסּוק הענן עליו ׁשכן ּכי הכריע פ"ט), ְִִִֶַַַָָָָָָז',

אהל אל מׁשה ּובבא לדעּתם: ּכי ְְְִֶֶֶַַָָֹֹהּבא.).

אֹו מּדעּתֹו, קריאה ּבלא ׁשם ׁשּיבא ְְְִִֵֶַָָָֹֹמֹועד,

מדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ׁשם: ׁשאמר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּפני

מׁשה ׁשהיה להם נראה הּכּפרת מעל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאליו

עת וכל הּכּפרת, לפני האהל ּבתֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹעֹומד

נכנס לא הּמׁשּכן את מלא הּׁשם ּכבֹוד ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹהיֹות

לאחר זה ׁשהיה יאמרּו ּולכ ּבתֹוכֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּכל מּלכּסֹות ׁשּנסּתּלק ּכלֹומר הענן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנסּתּלק

לא ּכי הּמׁשּכן, את מלא הּכבֹוד ואין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאהל

הּכבֹוד. ׁשם ּברדת הּׁשמיני ּבּיֹום רק זה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָהיה

ה' וידּבר מׁשה אל וּיקרא ׁשאמר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּקריאה

ּדעּתם על א'.), א', (וּיקרא מֹועד מאהל ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאליו

(לעיל למעלה ּפרׁשּתי ּכאׁשר היתה, לכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקדם

ּפעם ׁשּיאמר ׁשהּכתּוב ויּתכן ב'.). ְִֵֶֶַַַַָָָֹּפסּוק

(ּפסּוק המׁשּכן את מלא ה' ּוכבֹוד ְְִֵֶֶֶַַָָָאחרת

ּבקרּבֹו. הּׁשֹוכן הּכבֹוד אל ירמז ְְְִִֵֶַַָֹל"ה.)

יׂשראל אלהי ה' אׁשר הּגאּלה ספר נׁשלם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻוהּנה

ב'.) מ"ד, (יחזקאל בֹו קרבֹוּבא עם יׂשראל לבני ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

ּוגאלֹו מּׂשֹונאֹו הֹוׁשיעֹו י"ד.) קמ"ח, ְְְִִִִָ(ּתהּלים

יבא ואליו י'.), ק"ו, ּתהּלים (ע"פ אֹויבֹו ְְְִִִֵַָָֹמּיד

ס"ח, ּתהּלים (ע"פ רּבֹוא ורכב ׁשנאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָּבאלפי

ו'.), ב', מלאכי (ע"פ אמת ּתֹורת לֹו לתת ְֱִֵֶַַָָי"ח.),

כ"א.), ח', מׁשלי (ע"פ אֹוהבֹו את יׁש ְְְֲִִֵֵֶַלהנחיל

(ע"פ ּכרּובֹו על ׁשכינתֹו לׁשּכן זבּול ּבית ְְְְִִֵַָָָֹּבנה

ׁשהּמל למקּדׁש ּומקּדׁש ט"ו.), י"ט, ְְְְִִִֶֶֶַָָָמלכיםֿב'

(ע"פ עבּדֹו ׁשלֹום החפץ ה' ּוברּו ְְְִִֵֶַָָּבמסּבֹו.

לבא עזרֹו הּנה עד אׁשר כ"ז.), ל"ה, ְֲֲִִֵֶַָָָֹּתהּלים

נעּוריו המחּדׁש י"ב.), ז', ׁשמּואלֿא' ְְְֵֵַַָ(ע"פ

ּבתֹורתֹו הּמׂשּביע ה'.), (ע"פּתהּליםק"ג, ְְְְִִִֵַַַָּבׂשיבֹו

ל"ב, (ּדברים וחלּבֹו דבׁש וּינקהּו (ׁשם), ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָרעבֹו

י"ט.), ל', ד"הֿב' (ע"פ לבבֹו ּכל הכין ּכי ְִִֵָָי"ג.),

מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו וערּבֹו, ּבקרֹו יבר ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹולׁשמֹו

נ'.), ּברכֹות (ע"פ ּבטּובֹו וחיינּו ח'.), מ"ג, ְְְִָָ(ב"ר

ּברּו אמתיה, ּבר לעבּדיה חילא ּדיהב ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָּברּו

ירּבה. עצמה אֹונים ּולאין ּכח לּיעף ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן
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הענן, עליו ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאהל
עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה .לא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìëa ìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ
íäéòñî: ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

(çì)Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ È�ÈÚÏ∑.ׁשם יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קרּוי הּוא אף חנּיתן וכןמקֹום יג)מּסע, וכן(בראשית למּסעיו", וּיל" לג): החנּיה(במדבר ׁשּמּמקֹום לפי מסעי", "אּלה : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. ְְְְְְִַָָָָָֻחזרּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל מּסעֹות(מ, ּכּלן נקראּו לכן ונסעּו, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ּגדֹולה(רש"י)לפי ירידה על מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות –ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּובסּיּום

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, פקודיצ"ב פרשת חסלת

�ÔÈÏËלו ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז ÔÈÏË� ‡ÏÂ ‡��Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח ‡�kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡��Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ È�ÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

ú"åîùì ìä÷éå äøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåãééøö-Léà åéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦«Ÿ¦»

Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä-úà àìniå úLçð LøçŸ¥´§Ÿ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ¨§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤

:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìLåèãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä éðL-úà øöiå §Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´

Nr-íézL èeçå ãçàä:éðMä ãenrä-úà áñé änà äøæèíéãenrä éLàø-ìr úúì äùr úøúë ézLe ¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬¨«©¦−

:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öîæéäNrî íéëáN ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´

úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤

:úéðMäçéøLà úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìrèéíìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®

:úBnà òaøàëíéðBnøäå äëáOä øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr úøúëå ©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³

:úéðMä úøúkä ìr áéáñ íéøè íéúàîàëéðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä-úà í÷iå ¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iåáëäNrî íéãenrä Làø ìrå ©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨«©¦−©«£¥´

:íéãenrä úëàìî ízzå ïLBLâëìâr BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå|áéáñ ®̈©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«©©¬©¤©−̈®̈¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À

ìL å÷å BúîB÷ änàa Lîçå:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëBúôNì úçzî íér÷ôe|íéááñ áéáñ §¨¥³¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr BúàäëøNr éðL-ìr ãîò Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯¨¨´
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לשבת פרשת ויקהל פקודי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז אדר
מפרק פג  

עד סוף פרק פז 

יום רביעי - כ' אדר
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח אדר
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א אדר
מפרק קד

עד סוף פרק קה
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מפרק צ 
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פרק כ 
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קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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.`wec miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d

?onyk eynyi mdy,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîxiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl

cr ,ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id oi` - mibeprza dad`ae d`xia

ze`ivn efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick

ixdy -in yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`yipy,mixac

dleki dnypd oi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy

xiaqiy itky ,miaeh miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl

xac md ,oldlcg`'d xe`l onyk ynyl mileki - 'd xe` mr

:"`ipz"a xne` `ed jk lre .icedia xi`nd,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨
íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä elôà- £¦©¦¨¥§¦§¨§©£¨§©£¦

dbixcnl aygpd xac ,zewl`n beprzd z` dad`a yibxn `edy

;xzeia zilrpdðéà ïë¯ét¯ìò¯óàdppi` eznyp -äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§

;BáäBàå 'ä àøé-`ed,'d z` `xi`edoi` :xnelk .'d z` ade` §¥§£
xe`l jtdpe ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd

.'d xe`l "ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpdäî©
Cøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk ïéàMd"awd - ¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§¦§¨¥

dze` miiwi icediy ,dvex

;devnàeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥
ìëì íéiçä øB÷î§©©¦§¨

,íéàeøaäå úBîìBòä- ¨¨§©§¦
zenlerd lk mb mpn`

oeikn wx miig mi`xapde

;eigi mdy dvex d"awdy

oevxd oia lcadd j`

oial d`ixad z` dignd

`hazn zeevnay oevxd

mi`xapde zenlerdy ,jka

oevxdn mzeig z` mia`ey

ici lr ,oeilrdãøBiL- ¤¥
,oeilrd oevxdìò íäéìà£¥¤©

íéaø íéîeöîö éãé§¥¦§¦©¦
ïBöø ìL íéðt øzñäå§¤§¥¨¦¤§

àeä¯Ceøa ïBéìòä"mipt" - ¨¤§¨
ly ezeinipt ,zeinipt epiid

,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei

oevxd,úBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥
,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnnúBeäúäì eìëeiL ãò©¤§§¦§©

ïéàî Lé úBàøaäìezeidl elkeiye -,Bîöò éðôa ãøôð øáãå §¦¨§¥¥©¦§¨¨¦§¨¦§¥©§
úeàéöna eìèaé àìådzid oeilrd oevxdn mzeedzd eli` ,oky - §Ÿ¦¨§©§¦

md eid `l - 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly

.ixnbl ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva

oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec

- zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a oeilrd

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt` zniiwìéòì økæpk17, ©¦§¨§¥
íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨

ììk íéðt øzñäd"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¤§¥¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka

oevx epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn

- ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig

dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae

ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl

ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa d"awd

df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi eidiy

oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk wx ize`ivn

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meye ,izin`de iniptdïéà¥
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íéøîà éèå÷éì
øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
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כב.17. כא, י, פרק



נז xc` f"i oey`x mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"ז ראשון יום
פרקלה ,cn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìùî øåàéá äðäå,88 'nr cr.øåîâ ãåçéá

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -øBàì äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨§
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥©§¦¨
íéNòî éãé ìò àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨©§¥©£¦

,à÷åc íéáBèeze`l "ony"k miynynd ,dyer mc`dy -,xe` ¦©§¨
àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦
úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©¦§

àéädidz dnypdy - ¦
äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨

"ony" ynyz dnypdy

rah ixdy ,sebd ,dliztl

oi`e ,dlrnl jynidl y`d

m` ik ,dhnl zfg`p `id

dlizta dzfig` ici lr

j` ;xread ura e` zxread

dnvr dliztd jci`n

y`de ,zexidna zlk`p

z`f ;xdn dpnn zwzrp

d`ad efk y` :cere

witz `l cala dliztdn

dliztd oi`y oeikn ,jf xe`

jtdidl ixnbl zn`zen

,onyl miwwfp okle - y`l

ixnbl jtdpd xneg `edy

y`d zniiwzn f`e ,y`l

oaen o`kn .jf xe` dxi`ne

,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd oi` recn

la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd ,oky

xe`l onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd

lr dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd

.`wec miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d

?onyk eynyi mdy,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîxiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl

cr ,ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id oi` - mibeprza dad`ae d`xia

ze`ivn efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick

ixdy -in yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`yipy,mixac

dleki dnypd oi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy

xiaqiy itky ,miaeh miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl

xac md ,oldlcg`'d xe`l onyk ynyl mileki - 'd xe` mr

:"`ipz"a xne` `ed jk lre .icedia xi`nd,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨
íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä elôà- £¦©¦¨¥§¦§¨§©£¨§©£¦

dbixcnl aygpd xac ,zewl`n beprzd z` dad`a yibxn `edy

;xzeia zilrpdðéà ïë¯ét¯ìò¯óàdppi` eznyp -äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§

;BáäBàå 'ä àøé-`ed,'d z` `xi`edoi` :xnelk .'d z` ade` §¥§£
xe`l jtdpe ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd

.'d xe`l "ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpdäî©
Cøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk ïéàMd"awd - ¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§¦§¨¥

dze` miiwi icediy ,dvex

;devnàeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥
ìëì íéiçä øB÷î§©©¦§¨

,íéàeøaäå úBîìBòä- ¨¨§©§¦
zenlerd lk mb mpn`

oeikn wx miig mi`xapde

;eigi mdy dvex d"awdy

oevxd oia lcadd j`

oial d`ixad z` dignd

`hazn zeevnay oevxd

mi`xapde zenlerdy ,jka

oevxdn mzeig z` mia`ey

ici lr ,oeilrdãøBiL- ¤¥
,oeilrd oevxdìò íäéìà£¥¤©

íéaø íéîeöîö éãé§¥¦§¦©¦
ïBöø ìL íéðt øzñäå§¤§¥¨¦¤§

àeä¯Ceøa ïBéìòä"mipt" - ¨¤§¨
ly ezeinipt ,zeinipt epiid

,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei

oevxd,úBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥
,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnnúBeäúäì eìëeiL ãò©¤§§¦§©

ïéàî Lé úBàøaäìezeidl elkeiye -,Bîöò éðôa ãøôð øáãå §¦¨§¥¥©¦§¨¨¦§¨¦§¥©§
úeàéöna eìèaé àìådzid oeilrd oevxdn mzeedzd eli` ,oky - §Ÿ¦¨§©§¦

md eid `l - 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly

.ixnbl ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva

oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec

- zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a oeilrd

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt` zniiwìéòì økæpk17, ©¦§¨§¥
íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨

ììk íéðt øzñäd"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¤§¥¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka

oevx epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn

- ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig

dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae

ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl

ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa d"awd

df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi eidiy

oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk wx ize`ivn

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meye ,izin`de iniptdïéà¥
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íéøîà éèå÷éì
øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
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כב.17. כא, י, פרק



`xcנח g"i ipy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"ח שני יום

,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr:('åëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå

íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú

úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

íäaL úeiçä,zeevnay -àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác ©©¤¨¤¨¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨
ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ììëðå ãçéî àeä§ª¨§¦§¨¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦

.øeîbxe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd oaen okle - ¨
zektdp od ,oky ,dpikyd

ly exe`a zebfnzne ynn

onyd enk ,oeilrd oevxd

xpd y`a bfnzne jtdpy

ilrd oevxa llkp jk ici lr]ziwl`d ytpd ly gekd wx `l oe

d ly dyrnd gek mb m` ik ,devnd z` miiwndsebz` miiwnd

z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny gekd enk ,ziyrnd devnd

`ed ixd ,dnecke bexz`d

oevxd ly 'd xe`a llkp

epax xiaqiy itk ,oeilrd

.[jynda owfd

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl

ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

d"awd `vnp ixd mvra

mixne`yke ,mewn lka

,dpikyd dxey df xac lry

`id dpeekdzelbzdl

,xac eze` lr ziwl`d

,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe 'ä¨¥©§¦
äøBML àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨¤¤
.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨

- dyexit dpikyd z`xyd

,dpikyd zelbzd

okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìk ìáà£¨¨
åéìà ìèa àlM äî©¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥
.Ba älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
÷acúnL øeîb ÷écö óàå§©©¦¨¤¦§©¥

Ba,d"awda -äáäàa§©£¨
äaødlrp dbixcn `idy - ©¨

dad`d zebxca xzeia

lka ,d"awdl zewacde

:z`fäáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨
,úîàa ììk déa àñéôz§¦¨¥§¨¤¡¤

.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` -ék¦
úzîàly oiprd -,Búecçàå Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦§©§

,d"awd ly -,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLitk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly

miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy

.d"awdl lha lkd ik -,áäBàä äæ ïk íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
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.dad`e zewac ly

onvr zeevnay xaqei oldl
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lr dpikyd z`xyd d`a
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,zindad ytpde sebd lr

zeevn ici lr `wec df ixd

,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn

ytpd gek ly xzi levipae
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øeacä çk íäL ,ícáì§©¨¤¥Ÿ©©¦
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yeal `id ,aeygl gekd
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z`vnp ixd ytpde -cinzinipt yeal `ed ,xeaicd gek mb jk .

cxtp `edy xaca lretd dyrnd gekl d`eeyda - ytpd ly

ziwl`d ytpd ixd ,dxez cnel mc`y dryae .mc`d on ixnbl

,daygne xeaic :miyeald ipye'ä øBàa úBììëð`edy -óBñ¯ïéà ¦§¨§¥
Lä àéäå .øeîb ãeçéa Ba úBãçéîe àeä¯Ceøaìò äðéëMä úàø ¨§ª¨§¦¨§¦©§¨©©§¦¨©

ì"æø øîàîk ,úéäìàä BLôð19÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ©§¨¡Ÿ¦§©£©©©¤£¦¤¨¤¥§¥
.Bnò äðéëL äøBzaipye ziwl`d eytp lr f` dxey dpikyd - ©¨§¦¨¦

xacne ayeg `edyk zyalzn `id mda ,xeaice daygn ,diyeal

.dxezéLîäì éãk CàBLôðå Bôeb ìò íb äðéëMä úøàäå øBà C ©§¥§©§¦§¤¨©©§¦¨©©§©§
àéäL ,úéîäaä,zindad ytpd -Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçä ©§¥¦¤¦©¦¦©§ª¤¤§

Lnî- miinybd eiiga sebd z` dign `id -éøöúBöî íi÷ì C ©¨¨¦§©¥¦§
,Lnî óebä éãé ìò úBNòpä úBiNòî.dyrnd geka -çk æàL ©£¦©©£©§¥©©¨¤¨Ÿ©

Bæ äiNòaL Lnî óebäo`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ©©¨¤©£¦¨

lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd gekd

gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitz,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦¨
àeäå,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáìenk - §§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

dyrny ,'c wxta epcnly

ici lr rvean zeevnd

yeal - iyilyd yeald

ytpd ly - dyrnd

.ziwl`déæàågekyk - ©£©
mr cge`ne llkp dyrnd

,oeilrd oevxdLôð çk íb©Ÿ©¤¤
Lnî BôeâaL úéðeiçä©¦¦¤§©¨

,dâð útìwnLitk - ¤¦§¦©Ÿ©
ytpdy '` wxta epcnly

,dbep ztilwn `id zindad

ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨
Lôðk äMãwa Lnî©¨©§ª¨§¤¤
øçàî ,Lnî úéäìàä̈¡Ÿ¦©¨¥©©

àeäL,df gek -àeä ¤
äNòî äNBòå ìòBtä©¥§¤©£¥

,äåönäziiyry s` - ©¦§¨
ytpdn d`a devn

epax o`k xirn ,ziwl`d

ziwl`d ytpdy ,owfd

lr lertl dgeka oi` dcal

,zinyb dlert rval sebd

,`wec ,`l` .oilitz zgpdk

,zindad ytpd ici lr

ytpd oia "rvenn"d `idy

,ziwl`d ytpdn lrten zeidl sebd leki ,sebd oial ziwl`d

BãòìaL,zipeigd ytpd ly dgek ila -úéäìàä Lôð äúéä àì ¤¦§¨Ÿ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦
àéä ék ,ììk óeba úìòBt,ziwl`d ytpd -óebäå ,úéiðçeø ¤¤©§¨¦¦£¦¦§©

,éøîçå éîLb;micbep mixac ipy od zeinybe zeipgexe -òvînäå ©§¦§¨§¦§©§ª¨
íäéðéa,sebd oial ziwl`d ytpd oia -úéðeiçä Lôð àéä ¥¥¤¦¤¤©¦¦
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`"hily x"enc`oiipr `ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd" :dlertd.

(zindad ytpd mb) ytpd zexagzdc iptn `edy ok mb xnel yie

`"hily x"enc` w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd gka `ed seba

zipeigd ytp"dy o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl) oeekzn

`id dpeekd ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id "zindad

a jeeizl (ybcene rbep df o`ke)zlertytpd :seba ziwl`d ytpd

wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd ziwl`d

`idy ,zindad zipeigd ytpd zervn`amvraynn zyaelnd

ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd mca
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.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa úLaìîä úéîäaä] -w"k zxrd ©§¥¦©§ª¤¤§©¨¨¨¤§¦§¨©
`"hily x"enc`oiipr `ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd" :dlertd.

(zindad ytpd mb) ytpd zexagzdc iptn `edy ok mb xnel yie

`"hily x"enc` w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd gka `ed seba

zipeigd ytp"dy o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl) oeekzn

`id dpeekd ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id "zindad

a jeeizl (ybcene rbep df o`ke)zlertytpd :seba ziwl`d ytpd

wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd ziwl`d

`idy ,zindad zipeigd ytpd zervn`amvraynn zyaelnd

ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd mca
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íéøîà éèå÷éì
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä

óåâä ìëå åáìáù
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קארף.18. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.19.ראה ג, אבות



`xcס 'k iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ' רביעי יום

,dn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äúåîöòå äúåäîù óàå,90 'nr cr:ïéáé

mr zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad

`"hily x"enc` w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln) siqenxaqdllk o`k jiiy `ly ,

zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad ytpd zece` xacl

ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky - sebd mr ytpd

,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd ly mb)

ici lr xyt`zn dfy `le) zirah-lre zi`lt dxeva :xnelk

yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn

mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl

ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd

z` dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d

ek mb llkp okl - devnd dyrn.devnd ziiyr zrya dyecwa dg

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xydìL dúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤
eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§

,äMã÷a,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§ª¨
,ziyrp devnd mci lry

`le ,dyecwa millkp

mvr zeednd ody zecnd

itk - zindad ytpd

,a"i wxta epcnly

zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecndìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìzecndy oeeikn - ©§ª¨
,dyecwl zerpkp zerxd

,ïîà ïéðBò ïçøk ìòáe- §©¨§¨¦¨¥
ytpd ly diyrnl

,ziwl`dïéîékñîe©§¦¦
,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨
BLôð úeøabúä éãé ìò©§¥¦§©§©§

,álä ìò èélML çnaL úéäìàälry ,a"i wxta epcnly itk - ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦©©¥
gekd ,la` ,ea yi ,dyecwa ellkp `l "ipepia"a ald iybxy s`

,egena `ed jexa 'ied zelcba zeppeazd ici lr ,mdilr helyl

,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertleïäåzerxd zecnd - §¥
od ,zindad ytpd lyBæ äòLazppeazn ziwl`d ytpdyk - §¨¨
,d"awd ly ezelcba,äðLå úeìb úðéçáazepyi eli`k od - ¦§¦©¨§¥¨

,zelba ze`vnpe,ìéòì økæpk.a"i wxta -äòéðî Bæ ïéà Cëìe- ©¦§¨§¥§¨¥§¦¨
,dripn meyn jka oi`äòLa íãàä óeb ìò äðéëMä úàøLäî¥©§¨©©§¦¨©¨¨¨§¨¨

.Bæz`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl owfd epax jiynn oldl -

.zg` devn ici lr mc`d seb lk lr dpikyd,eðéäc:xnelk - §©§

,äåönä úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkLgek :lynl - ¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©©¦§¨
,oilitz dgipnd cid ly dyrndãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëð àeä¦§¨©¨§§ª¨

,øeîb ãeçéa Ba'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnzn dfd gekd - §¦¨
,devnayéLîî äæ éãé ìòåäøàä Czpigaay iwl` xe` - §©§¥¤©§¦¤¨¨

,"dx`d"Lôð úeììëì¦§¨¤¤
íâå ,óebä ìëaL úéðeiçä©¦¦¤§¨©§©

,éîLbä óebä ìòwx `le - ©©©©§¦
z` miiwnd xa`d lr

zkynp dxev efi`a ,devnd

zipeigd ytp lk lr dx`dd

- ?sebd lk lreúðéçáa¦§¦©
éwîBLàøî äìòîlî ó ©¦¦§©§¨¥Ÿ

.åéìâø ãòåz` dtiwda - §©©§¨
.sebd z`e zindad ytpd

áeúkL eäæå20àzðéëLå" : §¤¤¨§¦§¨
"déLéø ìò àéøL21"ìò" ¯ ©§¨©¥¥©

.à÷éc-lr,`weclr ©§¨
zpigaa ,y`xdsiwn;ïëå§¥

àzðéëL äøNò éa ìkà"©¨¥£¨¨§¦§¨
."àéøLmicedi dxyr lk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - ©§¨

zybxen dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxeymkeza,

dxey `id `l`mdilrsiwn ly ote`a ,22,xen`d itly oeeikn .

`idy itk :dpikyd z`xyd ly zepeyd zebxca milcad miniiw

z` dyerd zindad ytpd geka `idy itk ,ziwl`d ytpa

devnd23`idy seba `idy itke ,llka zindad ytpa `idy itk ,

,cala siwn zpigaamiwqer mpi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici lr

devna wqer epi`y cg` lr ,devna`"hily x"enc` w"k zxrd)

mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xyda :xnelk -oia wlgl

l`xyin dxyr lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd
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íéøîà éèå÷éì
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
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.20- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון

תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם -„ÈÓ˙„ולכן מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:22.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מתרץ שליט"א הרבי כאן)". השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם

הגוף ועל הבהמית הנפש על הנמשך המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו

אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשון שאומר (כפי הגוף

ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל - במצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה פנים.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקיף בדרך -

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - "שנכלל�ÏÏÎ"צ"ע - עוד ולא ה'. ".ÓÓ˘באור

xc` `"k iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"א חמישי יום
פרקלו ,90 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå åì ÷øô,en 'nr cr:ì"æ é"øàäî

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'ekecg` lkz`xyd ipte`n

,jka wx `ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd

.dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`eìk ,äpäå§¦¥¨
øBà úëLîä úðéça§¦©©§¨©
úðéça àéäL ,äðéëMä©§¦¨¤¦§¦©
óBñ¯ïéà¯øBà éelb¦¥

àeä¯Ceøad"awd ,oky - ¨
`l` ,mewn lka `vnp ixd

- mi`xapdn xzqen `edy

ay yecigdz`xyd

dpyiy ,`ed dpikyd

,seq oi` xe` ly zelbzdd

seq oi` xe` ly df ielib

,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ð Bðéàdcaerd - ¥¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦
dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy

,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne`

ïéøãäðña àúéàãk24:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"coaxl xn` miieqn "oin" - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmixne` mz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lryúéà àzðéëL änk©¨§¦§¨¦

?"eëì?mkl yi zepiky dnk ,jk m` -Bì áéLäå:l`ilnb oax - §§¥¦

,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMä øBàî ìLîxe`y s` - ¨¨¥©¤¤©¦§¨§©©¦
ly "ieaix" meyn jka oi` ,xetq-oi` zepelg ici lr xi`n ynyd

ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` m` ik ,zexe` ipin lk

ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de ,dreav zikekf jxc xi`n

"iepiy" meyn jka oi`y

ynyd xe` - envr xe`a

.invrd epeeba cinz x`yp

d`xp lkzqnd ipiray wx

`edy iptn ,xg` oeeba xe`d

ici lr xe`d z` lawn

zikekfa ezetwzyd

"iepiy"d o`kne .dreavd

lyn .el d`xpd ,lekiak

xzei aexw) jk lr sqep

rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd min :(mc` ly eyegl

mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr mindy ixd - ilkd

z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei mdl oi` ,ilkdn

lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd

`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep lcadd

,dxey:ïéáé ìékNnäådtqed ,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia lyyibxnz`

.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd

.åì ÷øtzln) "ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
- ("ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd

ici lry meyn z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy

ytpd lr wx `le sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn

mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d

dlrnd idn :dxaqd miperh

zkynda zcgeind dlecbd

,sebde zindad ytpd lr xe`d

z` dyrnd deedn dllbay

epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd

zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky ,e"l wxta owfd

,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza dxic" el

`id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd `edy

xy`n xzei daexn dcna seq oi` xe` ea xi`iye ,xe`l jyegd z` jetdl

.`wec dyrna zeevn meiwa ,"zilkz"d z`hazn ,okle .mipeilrd zenlera

,sebae zindad ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn jk ici lr ,oky

.seq oi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwäjezay :xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
lk ila ,`edy enk seq oi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd

`vnp mc`d mvry ,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal

:`id "mipezgza (dxic)" zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica

micwdl ie`xd on ,cenild jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera

zeidl d"awd de`zpy ,mixne` l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd

oi` :"mipezgza dxic" el

miaygp d"awd iably xnel

mipezgzk dl` zenler

xzei dzegt dbixcn ilrake

mixg` zenler znerl

mipeilrl eli`k miaygpd

iably ,`id efk driaw zernyn ,oky - xzei dlrp dbixcn ilrake

"awddbixcna mdy iptn eil` miaexw mipeilrd zenlerd d

mdy iptn epnn miwegxy mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr

lk ,d"awd iabl ,oky ,zn` epi` dfe - xzei dzegt dbixcna

zenlerd oi` d"awd iabl :xacd yexit .mieey zenlerd

,llk mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcndeweicaxacdy itk

mipezgza `vnp d"awd ;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia

,xnel gxkdd on ,okl .mipeilra `vnp `edy dcn dze`a

:zenlerd iabl `id "mipezgza" zernynymdamdiablemiiw

dlrna mipezgze mipeilr mdy zenler ly zelylzyd xcq

zenleray jka ze`hazn zezigpde zepeilrd .dbixcnae
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א.24. א.1.לט, ז, נשא, תנחומא מדרש



סי xc` `"k iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"א חמישי יום
פרקלו ,90 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå åì ÷øô,en 'nr cr:ì"æ é"øàäî

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'ekecg` lkz`xyd ipte`n

,jka wx `ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd

.dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`eìk ,äpäå§¦¥¨
øBà úëLîä úðéça§¦©©§¨©
úðéça àéäL ,äðéëMä©§¦¨¤¦§¦©
óBñ¯ïéà¯øBà éelb¦¥

àeä¯Ceøad"awd ,oky - ¨
`l` ,mewn lka `vnp ixd

- mi`xapdn xzqen `edy

ay yecigdz`xyd

dpyiy ,`ed dpikyd

,seq oi` xe` ly zelbzdd

seq oi` xe` ly df ielib

,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ð Bðéàdcaerd - ¥¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦
dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy

,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne`

ïéøãäðña àúéàãk24:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"coaxl xn` miieqn "oin" - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmixne` mz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lryúéà àzðéëL änk©¨§¦§¨¦

?"eëì?mkl yi zepiky dnk ,jk m` -Bì áéLäå:l`ilnb oax - §§¥¦

,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMä øBàî ìLîxe`y s` - ¨¨¥©¤¤©¦§¨§©©¦
ly "ieaix" meyn jka oi` ,xetq-oi` zepelg ici lr xi`n ynyd

ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` m` ik ,zexe` ipin lk

ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de ,dreav zikekf jxc xi`n

"iepiy" meyn jka oi`y

ynyd xe` - envr xe`a

.invrd epeeba cinz x`yp

d`xp lkzqnd ipiray wx

`edy iptn ,xg` oeeba xe`d

ici lr xe`d z` lawn

zikekfa ezetwzyd

"iepiy"d o`kne .dreavd

lyn .el d`xpd ,lekiak

xzei aexw) jk lr sqep

rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd min :(mc` ly eyegl

mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr mindy ixd - ilkd

z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei mdl oi` ,ilkdn

lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd

`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep lcadd

,dxey:ïéáé ìékNnäådtqed ,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia lyyibxnz`

.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd

.åì ÷øtzln) "ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
- ("ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd

ici lry meyn z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy

ytpd lr wx `le sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn

mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d

dlrnd idn :dxaqd miperh

zkynda zcgeind dlecbd

,sebde zindad ytpd lr xe`d

z` dyrnd deedn dllbay

epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd

zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky ,e"l wxta owfd

,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza dxic" el

`id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd `edy

xy`n xzei daexn dcna seq oi` xe` ea xi`iye ,xe`l jyegd z` jetdl

.`wec dyrna zeevn meiwa ,"zilkz"d z`hazn ,okle .mipeilrd zenlera

,sebae zindad ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn jk ici lr ,oky

.seq oi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwäjezay :xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
lk ila ,`edy enk seq oi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd

`vnp mc`d mvry ,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal

:`id "mipezgza (dxic)" zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica

micwdl ie`xd on ,cenild jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera

zeidl d"awd de`zpy ,mixne` l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd

oi` :"mipezgza dxic" el

miaygp d"awd iably xnel

mipezgzk dl` zenler

xzei dzegt dbixcn ilrake

mixg` zenler znerl

mipeilrl eli`k miaygpd

iably ,`id efk driaw zernyn ,oky - xzei dlrp dbixcn ilrake

"awddbixcna mdy iptn eil` miaexw mipeilrd zenlerd d

mdy iptn epnn miwegxy mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr

lk ,d"awd iabl ,oky ,zn` epi` dfe - xzei dzegt dbixcna

zenlerd oi` d"awd iabl :xacd yexit .mieey zenlerd

,llk mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcndeweicaxacdy itk

mipezgza `vnp d"awd ;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia

,xnel gxkdd on ,okl .mipeilra `vnp `edy dcn dze`a

:zenlerd iabl `id "mipezgza" zernynymdamdiablemiiw

dlrna mipezgze mipeilr mdy zenler ly zelylzyd xcq

zenleray jka ze`hazn zezigpde zepeilrd .dbixcnae
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'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
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`xcסב `"k iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epyi mipeilrdielibeli`e ;zelbzda my `id zewl` ,zewl`

- jkl m`zdae .znlrpe zxzqen zewl`d mipezgzd zenlera

zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed ,dfd mlerd ,ep` epnler

.zenlerd x`y lka xy`n xzei znlrpe zxzqeniL àì ,äpäåC §¦¥Ÿ©¨
úðéça Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§¦©

,ähîe äìòîoeilr - ©§¨©¨
,dbixcna oezgzeàeä ék¦

ïéîìò ìk àlîî Cøaúé¦§¨¥§©¥¨¨§¦
.äåLa`vnp `ed - §¨¤

dze`a mipezgzd zenlera

`vnp `edy enk dcn

,okle ,mipeilrd zenlera

oia eiabl lcad oi`

mipeilrd zenlerd

,mipezgzd zenlerdeàlà¤¨
,ïéðòä øeàadn - ¥¨¦§¨

,mixne` l"f epinkgy

el zeidl de`zp d"awdy

oi`y ,"mipezgza dxic"

eiabl mipezgzl dpeekd

,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi

iablyzenlerdmd mnvr

,mipezgz mi`xwpíã÷ ék¦Ÿ¤
íìBòä àøápL,xnelk -lk,zenlerdCøaúé Bcáì àeä äéä ¤¦§¨¨¨¨¨§©¦§¨¥

,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîe ,ãçéîe ãéçélk - ¨¦§ª¨§©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨
did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl did lekiy

;seq oi` xe`a `lennäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìd`ixad iptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

jxazi ea iepiy mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial

.hlgend ecegiiaeBøBàå Búeiç íéìa÷îä ìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤©§©§¦©§
,Cøaúé`vnpa eid `l d`ixad iptl :iepiy deedzp mabl - ¦§¨¥

mpyi - d`ixad ixg`l eli`e ,xe`de zeigd z` lawl "milawn"

,"milawn"íéìa÷nL,jxazi epnn xe`de zeigd z` -éãé ìò ¤§©§¦©§¥
,Cøaúé BøBà íéøézñîe íéqëîä íéaø íéLeáìila ,oky - §¦©¦©§©¦©§¦¦¦§¨¥

milhazn eide xe`de zeigd z` lawl mileki eid `l miyeal mze`

.ixnbl ze`ivna:áéúëãkaezky enk -2:íãàä éðàøé àì ék" §¦§¦¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
,"éçåmi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx `le - ¨¨

iwl`d zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

;mixizqnd miyeal ilaì"æø eLøôãëå3íéëàìî elôàL §¦§¥§©©¤£¦©§¨¦
"úBiç" íéàø÷pä,ycewd -.'eë ïéàBø ïéàlr m` ik ,zewl` - ©¦§¨¦©¥¦

lky ,ixd .lawl elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal ici

miyeal ici lr ziwl`d mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd

zenlerd oia lcadd `hazn ,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde

mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd :mipezgzd zenlerl mipeilrd

eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde ,zelbzda xzei `id

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd - mipezgzd zenleraïéðò eäæå§¤¦§©

ìzLä,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL,xnelk - ¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨
,mlerl mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd

,mdly dxzqdd zcna z`hazníéLeálä éeaø éãé ìò©§¥¦©§¦
,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥

- dlcb dxzqdde miyeald

,dcixid dlcb jkãò©
éîLbä äfä íìBò àøápL¤¦§¨¨©¤©©§¦

,Lnî éøîçäåmlerd - §©¨§¦©¨
`l okly - "inyb" `ed dfd

zn`d llk ea zi`xp

lk dign ziwl`d zeigdy

mb `ed jkl sqepe ,xac

mb d`xp okly ,"ixneg"

,zn`k xwydàeäå- §
mlerddfd,ïBzçzä©©§

,äâøãnalk oia - ©©§¥¨
,zenlerdïBzçz ïéàL¤¥©§

øzñä ïéðòa ,epnî ähîì§©¨¦¤§¦§©¤§¥
ìeôk CLçå Cøaúé BøBà¦§¨¥§Ÿ¤¨

,ìtëîeeay mler oi` - §ª¨
enk xzqen jk lk xe`d

,dfd mlera `edyãò©
àeäL,dfd mler -àìî ¤¨¥

éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà àøèñå úBtì÷§¦§¦§¨¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦§©§¦
."ãBòzicrlad ze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd -

,"mipezgza" ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` - ocalne

ezeida ,dfdÎmlerd - `idoezgzdoeeik ,dzrn .dbixcna xzeia

zelylzyd zniiwyzg`mewn yi ,mipezgze mipeilr zenler ly

mipeilrd zenlerd :zelylzydd zilkze xwir md mdn el` ,oecl

ick wx mi`a mipezgzd zenlerd eli`e ,zewl` ielib epyi mday

f` zxkip mlrde jyeg miiwyk ,oky ,mipeilrd zlrn hiladl

mda mipezgzd zenlera `id zilkzdy e` ,ielibde xe`d zlrn

jixv did ,mipezgz zenler exveeiy icky ,`l`) mlrda zewl`

zenlerd ly zncwend mze`xaide ,zelylzydd xcq zeidl

ixd - iwl`d xe`d znlrda zilkz mey oi`y oeeik j` ,(mipeilrd

okez edfe - .ielibe xe`l mlrdde jyegd z` jetdl `id dpeekd

:"mipezgza dxic el zeidl d"awd de`zp"y l"f epinkg xn`n

jyeg xxey mda ,mipezgzd zenlerd lkay `id zilkzdy

zenlera xy`n xzei daexn dcna ielibe xe` jynei - mlrde

i el "dxic"l zeidl elkeiy ick cr ,mipeilrdxaqeiy itk - jxaz

.oldlìzLä úéìëz ,äpäåäâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨
,íéðBéìòä úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîìielib epyi mda - §©§¥¨¥¦§¦¨¨¤§¦

,zewl`íäìå ìéàBäxacd deedn mipeilrd zenlerl -äãéøé ¦§¨¤§¦¨
,Cøaúé åéðt øBàîoi` ,mlrd oeyln ,"mler" mzeida ,oky - ¥¨¨¦§¨¥

ixde ,miyeal el` i` ici lr m` ik ,mda dxenb zelbzda zewl`d

dzid f`y ,dl` zenler z`ixa iptl didy dn iabl dcixi ef

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

íéøîà éèå÷éì
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
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éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå .ãåò éñôàå
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי

xc` `"k iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id zilkzdy xnel ,okl ,xyt` i`e - dxenb zelbzda zewl`

mlrd epd df ieliby xg`n ,mipeilrd zenleray zewl`d ieliba

`le xe`d ieliba ixd `id zilkzde ,mcew didy dn iabl dcixie

,xe`d zcixiae mlrda,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzä àlà¤¨©©§¦¨©¤©©§
mipeilrd zenlerd lke -

xe`dy ,dnbna e`xap

zelylzyda cxi iwl`d

dpezgzl dpeilr dbixcnn

mler zexveeidl cr ,dpnn

mler - mlrde jyeg ly

mlerd `wece - dfddfd

iptn ,zilkzd `edCkL¤¨
,Cøaúé BðBöøa äìò̈¨¦§¦§¨¥
åéðôì çeø úçð úBéäì¦§©©©§¨¨
àéôkúà ãk ,Cøaúé¦§¨¥©¦§©§¨

àøçà àøèñ`xhqdyk - ¦§¨¨¢¨
zrpkpe zttkp `xg`

,dyecwlàëBLç Ctäúàå§¦§©¥£¨
,àøBäðìzetilwd jyege - ¦§¨

,dyecw ly xe`l jtdp

óBñ ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥
CLçä íB÷îa àeä-Ceøä¦§©Ÿ¤
ìk ìL àøçà àøèqäå§©¦§¨¨¢¨¤¨

æò øúéå úàN øúéa ,Blk äfä íìBòxziae zepeilr xzia - ¨©¤ª§¤¤§¥§¤¤¨
,wfeg,CLçä ïî øBà ïBøúéåd`a ,xe`l jtdp envr jyegdyk - §¦§¦©Ÿ¤

xzia dfd mlera xi`n xe`d :xnelk .xe`a ztqep dlrn jkn

,swez,íéðBéìò úBîìBòa Búøàäîiwl`d xe`d zx`d xy`n - ¥¤¨¨§¨¤§¦
mipeilrd zenlera4,,íéðt øzñäå íéLeáì éãé ìò íL øéànL¤¥¦¨©§¥§¦§¤§¥¨¦
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ה.17. מ, כא.18.שם, ב, השנה.19.שם, ראש של התפילה א.20.בנוסח קה, שבת ראה
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ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)

äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyn dzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik

:(dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okleïðéàL ä÷ãvä úBòîe¨©§¨¨¤¥¨
,íäa àöBiëå ,ìæb,devn dyer mda mixg` miinyb mixac - ¨¥§©¥¨¤
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oneiwa mb - dyrnd geka `le ,cala xeaicaodlymiynzyn

d zipeigd ytpd gekagek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
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י.21. לה, תהלים
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d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd on zeig jiynn

`l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke .zewl` zelbzd
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א.22. נד, עירובין
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äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL22íà" :,dxezd -äëeøò- ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦£¨
,dxecg,úønzLî ¯ íéøáà ç"îø ìëamc`d ly epexkfa - §¨§©¥¨¦¦§©¤¤

,dxez cneld,"úønzLî dðéà ¯ åàì íàå,gkyidl dlelre -ék §¦©¥¨¦§©¤¤¦
äçëMä,dxez ipipr ly -àéä,dxewn -Lôðå óebä útìwî ©¦§¨¦¦§¦©©§¤¤
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,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr

oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk

ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp
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ztilw zlynn zgz eid dl` milk`n mb - mdn dzeig zlawne

devn zniiwn zipeigd ytpdyk ixd - dpnn mzeig elaiwe dbep

zyecwa f` zllkp ,dl` milk`nn dlaiwy gekd zervn`a

ji` ,owfd epax xiaqi mb jka .milk`n mze` ly zeigd mb devnd

jtdiz ,dbep ztilwl dzr zkiiyd ,dfd mlerd lk ly zeigdy

- zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr :`eal cizrl dyecwl

d"qy lr xearln xnyidl

,dyrzÎ`l zeevn (365)

icib (365) d"qy cbpk ody

ly mciwtzy myke ,mc`d

xenyl `ed mc`a mcd icib

mewnl mexfi `l mcdy

jk - eil` jiiy `ed oi`y

zeevn d"qy mixney mb

ly) zeigdy dyrzÎ`ld

dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz `l (dyecw

ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248) g"nx miiwz

`ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky myky ,mc`d

d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd on zeig jiynn

`l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke .zewl` zelbzd

ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn zeig dpa`yz

zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd - l`xyi llk

ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd mlerd ly

.ynn lreta zewl`
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א.22. נד, עירובין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxenz(iyiy meil)

,ïäéçñt ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL ,ïéleç åéúBòîe ,Búâéâç ìòå§©£¦¨§¨¦¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥¦§¥¤
.mdly zernd eidie mxknl elkeiy

:dpyna epipy'eëå çaæî éaâì íéøeñàä ìk.mixzen odizecle ¨¨£¦§©¥¦§¥©§
,áø øîà,epipyéðúå ,íéøzeî ïäéúBãìå çaæî éaâì íéøeñàä ìk ¨©©¨¨£¦§©¥¦§¥©©§¥¤¨¦§¨¥

dìò,`ziixaa.øñBà øæòéìà éaøåote` dfi`a mi`xen` ewlgpe £¨§©¦¡¦¤¤¥
:xfril` iaxe minkg miwlegáø øîà àðpéç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨¨©©

ú÷Bìçî ,ïîçðzedn`d elqtpyk `weec `id xfril` iaxe minkg ©§¨©£¤
oebk ,oxeair zryaøáñ øæòéìà éaøc ,eòaøð óBqáìe eøaéòL¤¦§§©¦§§§©¦¡¦¤¤¨©

,àeä Bnà Cøé øaeòxq`pe raxp dxaer s` m`d draxpy oeike ¨¤¤¦
,gafnl,éøáñ ïðaøåxaerBnà Cøé åàì,àeädraxp en`y s`e §©¨¨¨§¦¨¤¤¦

.raxp `l `edìáàm`eòaøðdligz,eøaéò óBqáìelìkä éøác £¨¦§§§©¦§¦§¥©Ÿ
zecled,ïéøzeîj` .driaxd zrya eid `l ixdy,øîà àáø ¨¦¨¨¨©
ú÷Bìçî`id xfril` iaxe minkgeòaøpLkdligz,eøaéò óBqáìe ©£¤§¤¦§§§©¦§

øeñà íøBb äæå äæ øáñ øæòéìà éaøcxeqi` gkn mxbpd xac - §©¦¡¦¤¤¨©¤¨¤¥¨
,xzen eia`e gafnl dxeq` en`y ,zraxp ly cle oebk ,cgi xzide

,xeq` `ed ixd,øzeî íøBb äæå äæ éøáñ ïðaøåxzen eia`y oeike §©¨¨¨§¦¤¨¤¥¨
.dxeq` en`y s` xzen cled mbìáàm`eøaéòdligzóBqáìe £¨¦§§©

eòaøðl ,zexaern odykìkä éøáczecledïéøeñàjxi xaery oeik ¦§§¦§¥©Ÿ£¦
.`ed en`

:`xnbd dtiqenàáøålkd ixacl eraxp seqale exairay xaeqd §¨¨
`ed ,mixeq` zecleddéîòèì,ezhiyl -úòaøð ãìå ,àáø øîàc §©£¥§¨©¨¨§©¦§©©

äøeñày oeik dn`k gafnl,eòaøð dãìåe àéäokeøeñà úçâBð ãìå ¨¨¦§¨¨¦§§§©©©¨
y oeik en`k,eçâð dãìåe àéä.`ed en` jxi xaery ¦§¨¨¨§

:ef drenya zxg` oeylàðeä áø øîà ,dì éøîà àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©¨
ú÷Bìçî ,ïîçð áø øîà àðpéç øawx `id xfril` iaxe minkg ©¦¨¨¨©©©§¨©£¤

kïéLc÷eî ïäLk eòaøpL,ecli jk xg`e xakøæòéìà éaøcxqe`d ¤¦§§§¤¥§¨¦§©¦¡¦¤¤
cled z`àúléî éeféa øáñmiycw znda cley xacd iefa - ¨©¦¦§¨

,gafnl axwi draxpyïðaøåmixizndàì éøáñ,oeifa jka oi` - §©¨¨¨§¦Ÿ
ïéleç ïäLk eòaøð ìáà,eclie oyicwd jk xg`eepzLàå ìéàBä- £¨¦§§§¤¥¦¦§¦§©

l ,ycwdl oilegn epzypy oeikìkä éøáczecled,ïéøzeîote`ay ¦§¥©Ÿ¨¦
.ycwdd mcew m`a dzyrpy dxiara oeifa oi` df

j` ,`ppig xa `ped ax ixac el`ú÷Bìçî ,ïîçð áø øîà àáø̈¨¨©©©§¨©£¤
`weec `id xfril` iaxe minkgïéleç ïäLk eòaøpLk,exarzpe §¤¦§§§¤¥¦

øæòéìà éaøccled z` xqe`dàúléî éeféa ,øáñzraxpd cley §©¦¡¦¤¤¨©¦¦§¨
,ycwdl oilegn dzpzypy s` gafnl axwiïðaøåmixiznd,éøáñ §©¨¨¨§¦

cepzLàå ìéàBämd ixd ycwdl oilegnìáà .ïéøzeîaeòaøð ¦§¦§©¨¦£¨¦§§
ïéLc÷eî ïäLkl ,exarzp jk xg`e,ïéøeñà ìkä éøácote`ay §¤¥§¨¦¦§¥©Ÿ£¦

.maixwdl xacd iefa i`ce ycwdd xg`l dxiard dzyrpy
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . סח

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
דָאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער הָאט געפועלט אזא התלהבות והתלהטות 

בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ֶאל  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַעם  ּפַ ָיָצא  תקנ"ט(  ַנת  ׁשְ ּבִ ֲאָסר  ַהּמַ ָהָיה  ם  )ׁשָ עֶטְרּבּוְרג  ּפֶ ִלְפֵני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ה; ֹלא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ָהל ְוָאַמר: ּבְ ַהּקָ
ָכל ּכֹחֹו,  אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ ָהִראׁשֹוִנים – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ָכל ּכַ ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ּכְ
ָנה ָאְמרּו  ל ַהּשָׁ ּכָ זֹו, ׁשֶ ַעל ֵאֶצל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתַלֲהטּות ּכָ ֲאָמר. ְוהּוא ּפָ ל ַהּמַ ֶזה ָהָיה ּכָ

ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  זֹון – ַהּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ ָקַמץ. ּבְ "ף ּבְ ל ַמְעָיַני" – ַהּכָ ים )פז, ז( אֹוְמִרים "ּכָ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה ה'  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ָכל יֹום ּתֹוָרה  ֲאָמָריו: ְצִריִכים ִלְלֹמד ּבְ ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכֹוֵתב ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ִלְלֹמד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  חֹות  ַהּפָ ּוְלָכל  ַרַז"ל...  י  ִמְדְרׁשֵ רּומֹות  ּתְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "י,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ֶכת ּגְ ַמּסֶ

יום 
ראשון

יום 
שני



סט היום יום . . . 

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ר ָהָיה  ּוִמְנָהג ְמֻסּדָ "ְך ]=ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים[.  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ינֹוִנים, ָהיּו  ַהּבֵ ַהֲחִסיִדים, ֲאִפּלּו 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
זיין  זָאל  העבודה  ראשית  און  עבודה.  אין  טבעיות  די  אויסצוניצען  איז,  חסידות  פון 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמׁשֶ
ל  ַבע ׁשֶ ל ֶאת ַהּטֶ מֹו ְלָמׁשָ ל ֶאת ֶטַבע ַהּכֹחֹות, ּכְ ְהֶיה ְלַנּצֵ ית ָהֲעבֹוָדה ּתִ 'ֲעבֹוָדה'; ְוֵראׁשִ ְבִעּיּות ּבַ ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די נעגעל 
זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל על פניו.

ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ א ָהֱאֶמת ַעְצָמּה ִהיא ֲעבֹוָדה, ׁשֶ ֱאֶמת, ֶאּלָ ְהֶיה ּבֶ 'ֲעבֹוָדה' ּתִ ל 'ֲעבֹוָדה', ׁשֶ ָמעּוָתּה ׁשֶ ֵאין ַמׁשְ
ָניו. ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל ּפָ ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ִהּנָ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ַח הּוא "ָאָדם  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֵאׁש ַעל 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ְכּבֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה ֹלא ּתִ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . ע
י – ַוּיֹאֶמר  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
דֹול.  ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ל ְלַכּבֹות "ֹלא" )ׁשֶ ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד, ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָהֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ ִלי: ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשֵׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(,  ּגַ ַרַז"ל  י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְמָצא  ַהּנִ ם ָקדּום  ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
תֹוַרת ֲחִסידּות  ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ַאר ַהּשְׁ ְוהּוא ּתֹ
ִקּיּום  בֹו ּבְ יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה ּוַמּצָ יר ַמהּותֹו ָהַעְצִמי ּוַמֲעָמדֹו ּבִ ּכִ ּמַ ַאר "ָחִסיד" הּוא ִמי ׁשֶ "ד ּתֹ ַחּבַ
ֶדֶרְך  ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ְצֹות. יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשֶׁ ַהּמִ

ַלת ֹעל. ַקּבָ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ה ַרּבֵ ֵקן – הּוא ֹמׁשֶ נּו ַהּזָ ִני( : ְזֵקִני – ַרּבֵ ר ׁשֵ "ל )כ ַאּדָ ִסיּום ִסּפּור ַהּנַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ּבְ ַה"ּצֶ
ִמיד  ּה טּוב ַעִין. ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמׁשֶ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה  ּתְ ּה טּוב ַעִין ַוּיִ יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאֹלִקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד  ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ְלָכל ָהעֹוְסִקים ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותֹו ֶזה ֹלא ּתִ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאֹלִקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום ֹלא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ְנָחה". ִיְתרֹון  ת ַהּמִ ְתִפּלַ ת ּבֹואֹו ְלִליָאְזנָא: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ְתִחּלַ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ּתֹוַרת ַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶאְמַצע ַהּיֹום, ּבְ ִהיא ּבְ ֶזה, ׁשֶ ֲחִרית ְוַעְרִבית הּוא ּבָ ׁשַ ִפּלֹות ּדְ ְנָחה ַעל ַהּתְ ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  רּות ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְוֶזה ִנּכָ ּבְ ּדֹות, ָזִהיר ָיִאיר, ַהְינּו ִהְתּגַ ּמִ ִאיר ּופֹוֵעל ּבַ ֶכל ַהּמֵ ֵהא ָאָדם ׂשֵ ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  ַדִים הּוא  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ ּכֲֹהִנים הּוא  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxenz(ycew zay meil)

,dpyna xn`p jkly -,'úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò'meyn ¦§¨§¨¦§¤¤©©¦
.mixg` miqkp eidy ote`a `weec xaecnyàn÷ àðMéìì àlà- ¤¨§¦¨¨©¨

yicwd `lyk ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,oey`xd oeyld itl
,cala zenda `l`éðúéì-wx zepyl jixv `pzd did÷ãáì eìté' ¦§¥¦§§¤¤

,'úéaä:`xnbd zvxzn .'miqkp x`y' xikfdl `le(éîð àéðú) ©©¦
éëä [éðz]dpyna zepyl yi jk `nw `pyill ok` -eìté ïäéîãe' §¦¨¦§¥¤¦§

,'úéaä ÷ãáì.'miqkp x`y' zxkfd `la §¤¤©©¦
:dpyna epipy.ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ

lgy sqep xac lr fenxl d`a ,'lkd' lr lg oeyldy ,dpiad `xnbd
:`xnbd zl`eye .heyt epi`y ,ziad wca ycwd eilréàî ééeúéàì§¥¥©

lr lg ziad wca ycwdy dxn`y dna zeaxl dpynd d`a dn -
:`xnbd zvxzn .lkdééeúéàì ,àðéáø øîàyicwd m`y zeaxl - ¨©©¦¨§¥¥

lr mb ycwdd lg ,ziad wcal oli`ééeôLzltepy zxeqpd - §¥
,eze` mixqpnyk oli`dnålr mbàáéð,oli`dn mixyepy oilrd - §¦¨

,mda dlirn oi` ,gafn iycwa la` .oli`l lafk miynyn mdy
,gafn zyecwa miyecw mdy ,dkxrnl mivr ixfb ipy yicwd m`y
mixyepy milra `le ,mze` mixqpnyk mdn ltepy dna dlirn oi`

.mdn

:dpyna epipy.ïäéìecéâa ïéìòBîe£¦§¦¥¤
:`xnbd zl`eyéàî ééeúàìdna zeaxl dpynd d`a dn - §¥¥©

:`xnbd zvxzn .odileciba milren ziad wca iycwy exn`yøîà̈©
ééeúàì ,àtt áø-zeaxl d`a dpyndymb dlirn yiúLeã÷a) ©¨¨§¥¥¦§©

(çaæîaïéLc÷enä áìç,ziad wcal meyicwdy zenda -éöéáe ¦§¥©£¥©§¨¦¥¥
ïéøBz.ziad wca ly[ïðzãk] (àéðúãë)(:ai dlirn),ïéLc÷enä áìç ¦§¦§©£¥©§¨¦

ïéðäð àì ,ïéøBz éöéáe,mdn zepdl xeq` -ïéìòBî àìåm` la` - ¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
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,miviae alg zeaxl dpynd d`ay epxn`y dn :`xnbd zxne`

,ok xnel xyt` mlek zhiyløîàc ïàîì eléôàåxaeqy inl - §£¦§©§¨©
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עי היום יום . . . 

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ִריא ֲאַזי  ּבָ ָהֹראׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י ַאְלֵפי  ִנים ּוַבֲעֵלי ּתֹוָרה ִנְקָרִאים ֵעיֵני ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ ָהַרּבָ
ִריא. ם ַהּגּוף ּבָ ּגַ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל 
רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים און 
ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים 

בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ָצִריְך  ִלּמּודֹו: ַרב  ּבְ ּוַמְתִמיד  ַעל ֲעבֹוָדה  ּבַ ֶאָחד –  ְלַרב  ָאַמר  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
לֹום, ַמֲחִטיֵאי  ים, ְוַחס ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ִלְזּכֹר ּבְ
ֶפׁש  ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ים; ַעל ַהּסַ ָהַרּבִ

ַנְפׁשֹו הּוא. י ּבְ ׁש, ּכִ ַמּמָ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxenz(ycew zay meil)

,dpyna xn`p jkly -,'úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò'meyn ¦§¨§¨¦§¤¤©©¦
.mixg` miqkp eidy ote`a `weec xaecnyàn÷ àðMéìì àlà- ¤¨§¦¨¨©¨

yicwd `lyk ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,oey`xd oeyld itl
,cala zenda `l`éðúéì-wx zepyl jixv `pzd did÷ãáì eìté' ¦§¥¦§§¤¤

,'úéaä:`xnbd zvxzn .'miqkp x`y' xikfdl `le(éîð àéðú) ©©¦
éëä [éðz]dpyna zepyl yi jk `nw `pyill ok` -eìté ïäéîãe' §¦¨¦§¥¤¦§

,'úéaä ÷ãáì.'miqkp x`y' zxkfd `la §¤¤©©¦
:dpyna epipy.ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ

lgy sqep xac lr fenxl d`a ,'lkd' lr lg oeyldy ,dpiad `xnbd
:`xnbd zl`eye .heyt epi`y ,ziad wca ycwd eilréàî ééeúéàì§¥¥©

lr lg ziad wca ycwdy dxn`y dna zeaxl dpynd d`a dn -
:`xnbd zvxzn .lkdééeúéàì ,àðéáø øîàyicwd m`y zeaxl - ¨©©¦¨§¥¥

lr mb ycwdd lg ,ziad wcal oli`ééeôLzltepy zxeqpd - §¥
,eze` mixqpnyk oli`dnålr mbàáéð,oli`dn mixyepy oilrd - §¦¨

,mda dlirn oi` ,gafn iycwa la` .oli`l lafk miynyn mdy
,gafn zyecwa miyecw mdy ,dkxrnl mivr ixfb ipy yicwd m`y
mixyepy milra `le ,mze` mixqpnyk mdn ltepy dna dlirn oi`

.mdn

:dpyna epipy.ïäéìecéâa ïéìòBîe£¦§¦¥¤
:`xnbd zl`eyéàî ééeúàìdna zeaxl dpynd d`a dn - §¥¥©

:`xnbd zvxzn .odileciba milren ziad wca iycwy exn`yøîà̈©
ééeúàì ,àtt áø-zeaxl d`a dpyndymb dlirn yiúLeã÷a) ©¨¨§¥¥¦§©

(çaæîaïéLc÷enä áìç,ziad wcal meyicwdy zenda -éöéáe ¦§¥©£¥©§¨¦¥¥
ïéøBz.ziad wca ly[ïðzãk] (àéðúãë)(:ai dlirn),ïéLc÷enä áìç ¦§¦§©£¥©§¨¦

ïéðäð àì ,ïéøBz éöéáe,mdn zepdl xeq` -ïéìòBî àìåm` la` - ¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
,lrn `l mda dpdpíéøeîà íéøác äna,dlirn mda oi`yaalg ©¤§¨¦£¦§

ly miviaea ìáà ,çaæî éLã÷ly miviae alg,úéaä ÷ãa éLã÷ ¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦
m`y ,dlirn mda yiúìBâðøz Léc÷ä,ziad wcalïéìòBî ¦§¦©§§¤£¦

,dúöéáayicwd m`e.dáìça ïéìòBî ,äøBîç §¥¨¨£¨£¦©£¨¨
,miviae alg zeaxl dpynd d`ay epxn`y dn :`xnbd zxne`

,ok xnel xyt` mlek zhiyløîàc ïàîì eléôàåxaeqy inl - §£¦§©§¨©
yéìecéâa ïéìòBîzyecw mdy mixaca ycwdéléî éðä ,çaæî- £¦§¦¥¦§¥©¨¥¦¥

ixaca `weec dhiy dze` zxaeq el` meæçc ïéìecéb[miie`xd-] ¦¦©£
ìlr daxwdd,çaæî,miycwd zecle oebkeæç àìc ïéìecéb ìáà §¦§¥©£¨¦¦§Ÿ£
ìd lr daxwd.ïäa ïéìòBî ïéà ,çaæîmiie`x mpi` miviae alge §¦§¥©¥£¦¨¤
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ה'תשע"ב אדר י"ז ראשון יום לקדוש חוטא בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ïðéà ¯ ãéîz ïépòúnL elà¥¤¦§©¦¨¦¥¨

bñî íãà àäiL íéîëç eøñàå ,äáBè Cøãa.úéðòúa Bîöò ó §¤¤¨§¨§£¨¦¤§¥¨¨§©¥©§§©£¦

שמואל כדעת היא זו יא,א)הלכה בתענית(תענית היושב ש"כל

היין מן אלא עצמו ציער "שלא מנזיר קלֿוחומר חוטא", נקרא

כמה אחת על ודבר דבר מכל עצמו המצער חוטא, שנקרא

וכמה".

התוספות אמר)אך ד"ה אחר(שם, במקום שמואל מדברי הקשו

ב) צא, קמא חוטא.(בבא נקרא ואינו בתענית לשבת אדם שרשאי

תעניות בהלכות מדבריו הרמב"ם על להקשות יש ה"ט)וכן (פ"א

צרתו"? על מתענה היחיד כך צרתן על מתענים שהצבור "כשם

והביאור:

"אלו על רק הוא שהאיסור להבין יש הרמב"ם מלשון

תענית אבל מתמשך באופן עצמי סיגוף היינו תמיד" שמתענין

'דרך זו הרי צרה, תבוא שלא כדי או חטא על תשובה לצורך

שם)טובה' תענית אורה .(קרן

ערוך' ה'שלחן דברי פי על אחר באופן ליישב (או"חויש

א) קדוש,תקע"א, נקרא התענית לסבול יכול אם בתענית, "היושב :

מי כלומר, חוטא". נקרא – וחזק בריא שאינו כגון לא ואם

הבריא אך שמואל, כדעת 'חוטא' נקרא ומתענה בריא שאינו

שם), בתענית אלעזר ר' (כדעת יחשב ול'קדוש' להתענות רשאי

עוונותיו מתמרקין כך מתוך שם)כי תענית ה'מגן(רש"י והוסיף .

א)אברהם' ס"ק שם מקום.(או"ח מכל להתענות יש ידוע חטא שעל

תשובה' ב'אגרת הזקן אלה(פ"ג)ואדמו"ר שבדורותינו כתב

ח"ו, מיחוש או חולי לידי לבוא ו"אפשר מזיק הצומות ריבוי

בצדקה "וחטאך היא, והתקנה בתעניות. להרבות אסור ולכן,

התשובה'פרוק" ב'אגרת וראה ס"א. עמ' ב' כרך לאדמו"ר, אגרו"ק לגבי(ראה שם

ה'") בקרבת החפץ נפש "בעל .הנהגת

ה'תשע"ב אדר י"ח שני יום בזה זה ערבין ישראל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰Bà ,àèçL Bøáç úà äàBøä̈¤¤£¥¤¨¨

BòéãBäìe ,áèeîì Bøéæçäì äåöî ¯ äáBè àì Cøãa CìBä àeäL¤¥§¤¤Ÿ¨¦§¨§©§¦§¨§¦

úà çéëBz çëBä" :øîàpL ,íéòøä åéNòîa Bîöò ìò àèBç àeäL¤¥©©§§©£¨¨¨¦¤¤¡©¥©¦©¤

."Eúéîò£¦¤

הכיפורים יום בהלכות הרמ"א כתב המחאה חובת אודות

ס"ב) תרח סי' שוגגין(או"ח שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר "בכל :

שהוא אע"פ בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידין, יהיו ואל

בידם. מוחין בתורה מפורש אם אבל דאורייתא

בדבר שבחוטאים ברורה' ה'משנה מפרש דבריו ובכוונת

הם ומוטעין ששוגגין לתלות יכולין "אנו בתורה מפורש שאינו

שוגגים שיהיו ומוטב להם ידוע לא שהאיסור יתכן כי בזה...",

בתורה המפורש בדבר אבל בהם למחות ואין מזידים יהיו ואל

ויש עוברים הם ובמזיד האיסור על יודעים שהחוטאים מסתבר

בהם. למחות

אבל)ומוסיף ד"ה הרמ"א(ביה"ל שפסק דמה דמסתברא "ודע :

באקראי. שהוא דווקא למחות, חייב בתורה המפורש דבדבר

או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי, עול הפורקי אלו אבל

מחויב ואינו עמיתך מכלל יצאו כבר להכעיס, נבלות אוכל

.". להוכיחו.

כתב הזקן אדמו"ר )אולם ס"ה שם שאיסורו(או"ח "דבר :

יקבל לא הזה שהחוטא לנו שידוע פי על אף בתורה, מפורש

בידו למחות צריך כן פי על אף האיסור, לו נודיע אם אף ממנו

הוא בידו שמוחה ידי ועל בזה, זה ערבין ישראל שכל לפי

מהערבות". עצמו את מוציא

"הדגשת מצד בנושא: הרבי של גישתו תמצית גם ezlrnוזו

zizin`dמצד יעקב) של (זרעו מישראל ואחד אחד כל של

eze`ivnומצבו מעמדו על הבט מבלי שלכן, הוא', ש'ישראל

זה ידי האמיתית...שעל מעלתו את לגלות וצריך יכול בגלוי,

('זרעו חיים של ומצב למעמד לבוא רוחו את ומעודדים מחזקים

ובגלוי" בפועל גם אמיתיים 113)בחיים') עמ' ח"ב, תשנ"א, מנחם .(תורת

הקב"ה, של בנו קדושה, נשמה הוא יהודי שכל מאחר כלומר,

לו ערבים להיות חייבים – 'רשע' בבחינת שהוא מי גם הרי

רוחנית. אחריות כלפיו ולחוש

ה'תשע"ב אדר י"ט שלישי יום הגוף חובת - שבת צרכי הכנת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰úiNò åéðôì äéä̈¨§¨¨£¦©

,íéøçà éãé ìò úBNòäì äåönì øLôà íà ¯ äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨¦¤§¨©¦§¨§¥¨©§¥£¥¦

.Bãeîìz ÷éñôé àìŸ©§¦©§

הזקן אדמו"ר ה"ג)ומוסיף פ"ד תורה תלמוד עוסק(הל' "אפילו :

תלמודו יפסיק לא - עכשיו" נוהגין שאין וטהרות בקדשים

מצוות כי אחרים, ידי על לעשותה שאפשר מצוה לצורך

ולא מצוות", משאר גדולה כן גם היא עצמה מצד תורה "תלמוד

להפסיק יש כן אם (כי מעשה לידי מביא שהתלמוד משום רק

וטהרות). בקדשים הוא אם הלימוד את

ולהפסיק בעצמו לעשותה אדם שחייב אחת מצוה ויש

בשבילה: תלמודו

שבת בהלכות הרמב"ם כתב ו)וכך הל' ל פי(פרק על "אף :

לצורך שהן דברים לעשות חייב ביותר... חשוב אדם שיהיה

ומוסיף כבודו". הוא שזה בגופו, שבתהשבת א)(מגמרא :קיט,

בהן לבשל העצים מפצל שהיה מי מהם הראשונים, "חכמים

בשר מולח או זירא) (ר' מבשל שהיה מי ומהן, יוסף), ורב (רבה

(רבא)".

הזקן אדמו"ר ב)ומבאר ס"ק קו"א ר"נ סי' מיוחד(או"ח דין שהוא

הרי מבשלוחו", יותר בו ש"מצוה אף המצוות, בשאר כי בשבת

על לעשותה שאפשר המצווה את עושה אומנותו, שתורתו מי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כדי מתורתו להתבטל לו אסור כי שליח, ידי על אחרים ידי

זאת ובכל אחרים), ע"י לעשותה (שאפשר כזו מצוה לעשות

הגוף "חובת כי ושבת, שבת בכל תורתן את אלו אמוראים בטלו

כמו השבת", של כבודו שזהו משום בעצמו דווקא להתעסק היא

השבת לצורך שהן דברים לעשות ש"חייב הרמב"ם שכתב

בגופו".

היא בגופו שבת בצרכי לעסוק האדם וחובת שמאחר אלא

פעולתו ניכרת בזה כי אחד, דבר בתיקון די השבת, כבוד משום

ערוך' ה'שולחן ובלשון השבת, א)(שםלכבוד להכיןסע' "ישתדל

לכבדו". כדי שבת לצרכי מסוים) דבר (כלומר, דבר שום בעצמו

ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום רבו? מפני לעמוד צריך פעמים כמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰áLBé àeäL ãéîìz©§¦¤¥

úéáøòå úéøçL àlà åéðtî ãîòì éàMø Bðéà ,ãéîz Baø éðôì¦§¥©¨¦¥©©©£Ÿ¦¨¨¤¨©£¦§©§¦

.íéîL ãBákî äaøî BãBák àäé àlL ,ãáìa¦§©¤Ÿ§¥§§ª¤¦§¨©¦

ב)בגמרא לב, כאשר(קדושין תלמידיו על הקפיד שרבא מסופר

והקשו בנו. נשואי שמחת בעת מפניו עמדו לג,התוספותלא (שם

אין) ד"ה כברב ושמא וערבית, שחרית רק הוא לעמוד החיוב הרי :

יום? באותו כן עשו

הרב בבית הנמצאים בתלמידים רק נוהג זה דין ותירצו:

פעם בכל לקום חייבים אחרים תלמידים אך היום, במשך

שמזלזלים בהם יחשדו יקומו לא אם כי הרב, את שרואים

הנמצאים באלו (ורק מפניו קמו שכבר יידעו ולא רבם בכבוד

יוסף' וה'בית מפניו). קמו כבר הסתם מן כי יבינו הרב בבית

רמב) סי' ב"תלמיד(יו"ד זה דין שכתב הרמב"ם מדברי גם כן מדייק

תמיד...". רבו לפני יושב שהוא

שיתחייבו יתכן תמיד, רבם לפי היושבים בתלמידים וגם

רשאי חכם תלמיד "אין נאמר לא שהרי מפעמיים יותר לעמוד

ערבית", אחת ופעם שחרית אחת פעם אלא רבו מפני לעמוד

יתכן עצמם וערבית שבשחרית ומכאן וערבית", "שחרית אלא

בשעת רבו מפני שעמד כגון אחת, מפעם יותר לעמוד שיתחייב

יקום רבו כאשר מעט, התיישב או נעצר כך ובתוך הליכתו

סיום עד שוב מפניו לעמוד התלמיד יתחייב בדרכו להמשיך

מכבוד גדול רבו כבוד יהא "שלא הוא הטעם שהרי ההליכה

היא שמע בקריאת יום בכל שמים מלכות עול וקבלת שמים",

וערבית. שחרית

הטור דברי את לבאר יש זה קמו)ולפי סי' לעמוד(או"ח שצריך ,

זה ולפי החזרה. בשעת ובין ההוצאה בשעת בין הס"ת מפני

ספר מפני שעומדים נמצא במנחה גם בתורה קוראים כאשר

מפני העמידה חיוב קשה: ולכאורה ביום. פעמים ארבע תורה

ת"ח מפני העמידה מחיוב נלמד ב)ס"ת לג, העמידה(קדושין וחיוב

מובן: האמור לאור אך ביום! פעמיים רק הוא הרב מפני

ובכך אחת כעמידה נחשבת וההכנסה ההוצאה בשעת העמידה

במנחה והכנסה ובהוצאה 'שחרית', העמידה חיוב מתקיים

'ערבית' העמידה חיוב קלט)מתקיים סי' ח"ה החכמה .(בצל

ה'תשע"ב אדר כ"א חמישי יום בה' לאמונה הדרך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰éða eòè LBðà éîéa¦¥¡¨§¥

íélbìâå elà íéáëBk àøa ìàäå ìéàBä ,eøîà ...äìBãb úeòè íãàä̈¨¨¨§¨¨§¦§¨¥¨¨¨¦¥§©§©¦

ì íä ïééeàø ...íìBòä úà âéäðäì elàãìBpL ãò ...íøàôìe íçaL ¥§©§¦¤¨¨§¦¥§©§¨§¨£¨©¤©

.eðéáà íäøáà àeäL ,íìBò ìL Bãenò©¤¨¤©§¨¨¨¦

המאורעות השתלשלות את באריכות מתאר הרמב"ם

אבינו אברהם שבא עד האלילים עבודת להתפשטות שהביאו

עולם. בבורא לאמונה הגיע בבריאה התבוננות ומתוך

של בספרו זה מפורט תיאור של עניינו מה ולכאורה,

הלכות"? "הלכות בהקדמתו) (כאמור שהוא הרמב"ם

והביאור:

ללמד הרמב"ם ביקש הדברים השתלשלות סיפור באמצעות

חטא של עיקרו זרה: עבודה להלכות כהקדמה עיקרי יסוד

מלבד עצמאית מציאות ח"ו שיש במחשבה הוא זרה עבודה

האיסור בהגדרות להסתפק אפשר אי אלו בהלכות ולכן הקב"ה,

האסורות. המחשבות את גם לשלול יש אלא במעשה,

שהובילו המחשבתיות הטעויות את הרמב"ם מתאר כך לשם

וכדי שבדבר ההיגיון חוסר את להבהיר כדי זרה, לעבודה

דומות. למחשבות אפשרות לשלול

שגדל אבינו אברהם של סיפורו את גם הרמב"ם מביא ולכן

העולם בבורא להכרה הגיע זאת ובכל זרה עבודה עובדי בין

אמונה מחייב השכל שגם להדגיש כדי בבריאה, התבוננות מתוך

זרה. העבודה ושלילת בקב"ה

לישראל הימים שארכו "עד ומסיים: ממשיך והרמב"ם

כיוון כמותן... כוכבים ולעבוד ממעשיהן ללמוד וחזרו במצרים

במצוות הכתירן נחלה, ישראל ה' ובחר רבינו משה שנתנבא

הטועים וכל זרה עבודה משפט יהיה ומה עבודתו דרך והודיעם

על מסתמכת האמונה עוד כל כי להדגיש כדי וזאת אחריה".

אמונה ורק קיומה את להבטיח ניתן לא בלבד האנושי השכל

קיום. לה יש במצוות") ("הכתירן האלוקי הציווי על המבוססת

(15 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום השואה לקדושי זכרון מצבת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøBz äøñàL äávî©¥¨¤¨§¨¨

ïkL ,'ä úà ãáòì elôàå ,dìöà ïéöa÷úî ìkä eéäiL ïéða àéä ¯¦¦§¨¤¦§©Ÿ¦§©§¦¤§¨©£¦©£Ÿ¤¤¥

øLà ,äávî Eì íé÷ú àìå" :øîàpL ,äøæ äãBáò éãáBò Cøc äéä̈¨¤¤§¥£¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¨¦§©¥¨£¤

éäìà 'ä àðN."E ¨¥¡Ÿ¤

הסמ"ג מ"א)לדעת מל"ת הנעשית( היא תורה שאסרה מצבה ,

'דברי ובספר לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב

מתקבצין הכל שיהיו "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו'

לרואים וזכרון לנס "העומדת במצבה גם הוא שהאיסור אצלה"
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כדי מתורתו להתבטל לו אסור כי שליח, ידי על אחרים ידי

זאת ובכל אחרים), ע"י לעשותה (שאפשר כזו מצוה לעשות

הגוף "חובת כי ושבת, שבת בכל תורתן את אלו אמוראים בטלו

כמו השבת", של כבודו שזהו משום בעצמו דווקא להתעסק היא

השבת לצורך שהן דברים לעשות ש"חייב הרמב"ם שכתב

בגופו".

היא בגופו שבת בצרכי לעסוק האדם וחובת שמאחר אלא

פעולתו ניכרת בזה כי אחד, דבר בתיקון די השבת, כבוד משום

ערוך' ה'שולחן ובלשון השבת, א)(שםלכבוד להכיןסע' "ישתדל

לכבדו". כדי שבת לצרכי מסוים) דבר (כלומר, דבר שום בעצמו

ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום רבו? מפני לעמוד צריך פעמים כמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰áLBé àeäL ãéîìz©§¦¤¥

úéáøòå úéøçL àlà åéðtî ãîòì éàMø Bðéà ,ãéîz Baø éðôì¦§¥©¨¦¥©©©£Ÿ¦¨¨¤¨©£¦§©§¦

.íéîL ãBákî äaøî BãBák àäé àlL ,ãáìa¦§©¤Ÿ§¥§§ª¤¦§¨©¦

ב)בגמרא לב, כאשר(קדושין תלמידיו על הקפיד שרבא מסופר

והקשו בנו. נשואי שמחת בעת מפניו עמדו לג,התוספותלא (שם

אין) ד"ה כברב ושמא וערבית, שחרית רק הוא לעמוד החיוב הרי :

יום? באותו כן עשו

הרב בבית הנמצאים בתלמידים רק נוהג זה דין ותירצו:

פעם בכל לקום חייבים אחרים תלמידים אך היום, במשך

שמזלזלים בהם יחשדו יקומו לא אם כי הרב, את שרואים

הנמצאים באלו (ורק מפניו קמו שכבר יידעו ולא רבם בכבוד

יוסף' וה'בית מפניו). קמו כבר הסתם מן כי יבינו הרב בבית

רמב) סי' ב"תלמיד(יו"ד זה דין שכתב הרמב"ם מדברי גם כן מדייק

תמיד...". רבו לפני יושב שהוא

שיתחייבו יתכן תמיד, רבם לפי היושבים בתלמידים וגם

רשאי חכם תלמיד "אין נאמר לא שהרי מפעמיים יותר לעמוד

ערבית", אחת ופעם שחרית אחת פעם אלא רבו מפני לעמוד

יתכן עצמם וערבית שבשחרית ומכאן וערבית", "שחרית אלא

בשעת רבו מפני שעמד כגון אחת, מפעם יותר לעמוד שיתחייב

יקום רבו כאשר מעט, התיישב או נעצר כך ובתוך הליכתו

סיום עד שוב מפניו לעמוד התלמיד יתחייב בדרכו להמשיך

מכבוד גדול רבו כבוד יהא "שלא הוא הטעם שהרי ההליכה

היא שמע בקריאת יום בכל שמים מלכות עול וקבלת שמים",

וערבית. שחרית

הטור דברי את לבאר יש זה קמו)ולפי סי' לעמוד(או"ח שצריך ,

זה ולפי החזרה. בשעת ובין ההוצאה בשעת בין הס"ת מפני

ספר מפני שעומדים נמצא במנחה גם בתורה קוראים כאשר

מפני העמידה חיוב קשה: ולכאורה ביום. פעמים ארבע תורה

ת"ח מפני העמידה מחיוב נלמד ב)ס"ת לג, העמידה(קדושין וחיוב

מובן: האמור לאור אך ביום! פעמיים רק הוא הרב מפני

ובכך אחת כעמידה נחשבת וההכנסה ההוצאה בשעת העמידה

במנחה והכנסה ובהוצאה 'שחרית', העמידה חיוב מתקיים

'ערבית' העמידה חיוב קלט)מתקיים סי' ח"ה החכמה .(בצל

ה'תשע"ב אדר כ"א חמישי יום בה' לאמונה הדרך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰éða eòè LBðà éîéa¦¥¡¨§¥

íélbìâå elà íéáëBk àøa ìàäå ìéàBä ,eøîà ...äìBãb úeòè íãàä̈¨¨¨§¨¨§¦§¨¥¨¨¨¦¥§©§©¦

ì íä ïééeàø ...íìBòä úà âéäðäì elàãìBpL ãò ...íøàôìe íçaL ¥§©§¦¤¨¨§¦¥§©§¨§¨£¨©¤©

.eðéáà íäøáà àeäL ,íìBò ìL Bãenò©¤¨¤©§¨¨¨¦

המאורעות השתלשלות את באריכות מתאר הרמב"ם

אבינו אברהם שבא עד האלילים עבודת להתפשטות שהביאו

עולם. בבורא לאמונה הגיע בבריאה התבוננות ומתוך

של בספרו זה מפורט תיאור של עניינו מה ולכאורה,

הלכות"? "הלכות בהקדמתו) (כאמור שהוא הרמב"ם

והביאור:

ללמד הרמב"ם ביקש הדברים השתלשלות סיפור באמצעות

חטא של עיקרו זרה: עבודה להלכות כהקדמה עיקרי יסוד

מלבד עצמאית מציאות ח"ו שיש במחשבה הוא זרה עבודה

האיסור בהגדרות להסתפק אפשר אי אלו בהלכות ולכן הקב"ה,

האסורות. המחשבות את גם לשלול יש אלא במעשה,

שהובילו המחשבתיות הטעויות את הרמב"ם מתאר כך לשם

וכדי שבדבר ההיגיון חוסר את להבהיר כדי זרה, לעבודה

דומות. למחשבות אפשרות לשלול

שגדל אבינו אברהם של סיפורו את גם הרמב"ם מביא ולכן

העולם בבורא להכרה הגיע זאת ובכל זרה עבודה עובדי בין

אמונה מחייב השכל שגם להדגיש כדי בבריאה, התבוננות מתוך

זרה. העבודה ושלילת בקב"ה

לישראל הימים שארכו "עד ומסיים: ממשיך והרמב"ם

כיוון כמותן... כוכבים ולעבוד ממעשיהן ללמוד וחזרו במצרים

במצוות הכתירן נחלה, ישראל ה' ובחר רבינו משה שנתנבא

הטועים וכל זרה עבודה משפט יהיה ומה עבודתו דרך והודיעם

על מסתמכת האמונה עוד כל כי להדגיש כדי וזאת אחריה".

אמונה ורק קיומה את להבטיח ניתן לא בלבד האנושי השכל

קיום. לה יש במצוות") ("הכתירן האלוקי הציווי על המבוססת

(15 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום השואה לקדושי זכרון מצבת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøBz äøñàL äávî©¥¨¤¨§¨¨

ïkL ,'ä úà ãáòì elôàå ,dìöà ïéöa÷úî ìkä eéäiL ïéða àéä ¯¦¦§¨¤¦§©Ÿ¦§©§¦¤§¨©£¦©£Ÿ¤¤¥

øLà ,äávî Eì íé÷ú àìå" :øîàpL ,äøæ äãBáò éãáBò Cøc äéä̈¨¤¤§¥£¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¨¦§©¥¨£¤

éäìà 'ä àðN."E ¨¥¡Ÿ¤

הסמ"ג מ"א)לדעת מל"ת הנעשית( היא תורה שאסרה מצבה ,

'דברי ובספר לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב

מתקבצין הכל שיהיו "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו'

לרואים וזכרון לנס "העומדת במצבה גם הוא שהאיסור אצלה"
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במלחמה, נופלים של לכבודם זכרון מצבת כדוגמת אותה",

ומסיכה. לפסל מצבה בין יחליפו שלא כדי הוא האיסור וטעם

מצבת הערים באחת להעמיד ביקשו השואה לאחר וכאשר

שיטת פי שעל יצחק' ה'מנחת כתב הקדושים, לנספים זכרון

אסור. הדבר הרמב"ם

נפסקה עליה המתים קברי על למצבה כזו מצבה בין ומה

ה"ד)הלכה פ"ד אבל תיקון(הל' והיא הקבר" על [מצבה] נפש "בונין

ב,כ"ד)לנפש החיים גשר ?(ראה

עצמה, בפני עומדת המצבה כאשר רק הוא שהאיסור אלא

כאשר אך זרה, לעבודה שמעמידים למצבה דמיון בה יש ואז

המת את לציין כדי אותה שמעמידים המת, קבר ליד עומדת היא

מהווה המצבה ואדרבה, מותר, – בחייו הטובות פעולותיו ואת

לנפש'. 'תיקון

לקדושי הזכרון מצבת את להעמיד לשואלים התיר ולכן

בדוגמת וכדומה, הקדושים מאפר שהוטמן לקבר בסמוך השואה

לשואה עולם כזכרון וגם ישראל, מתי לכל שעושים מצבות

האיומה.

(h"k 'iq ,`"g wgvi zgpn z"ey)

ה'תשע"ב אדר כ"ג קודש שבת חגם ביום גויים עם מסחר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìLéðôì íéîé äL §Ÿ¨¨¦¦§¥

äna ...íi÷únä øác íäì økîìå íäî çwì øeñà ,íéBb ìL íäéãéà¥¥¤¤¦¨¦©¥¤§¦§Ÿ¨¤¨¨©¦§©¥©¤

àlà øeñà Bðéà ,úBöøà øàLa ìáà ;ìàøNé õøàa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¤¦§¨¥£¨¦§¨£¨¥¨¤¨

.ãáìa íãéà íBé¥¨¦§©

במכירת ירוויח הנכרי שכאשר משום הוא האיסור טעם

לאלוהיו. ויודה ישמח לו הנחוצים הדברים בקניית או סחורתו

שם אלה בימים כי אידם יום לפני ימים שלושה חל והאיסור

השנה מכל יותר פיהם על שגור זרה ד"ההעבודה ב ה, ע"ז (תוס'

אךומי) עצמו אידם ביום רק היא שההודאה אומרים ויש .

ואז מישראל שקנה החפץ את אידו ביום יראה שמא חוששים

לע"ז עליו לפני)יודה ד"ה א ב, ע"ז .(רש"י

יש בו רק כי השני, הטעם לפי המתקיים, בדבר רק והאיסור

הטעם ולפי עליו. יודה ואז אידם יום עד שיישמר לחשוש

חגם, שלפני הימים שלושת בכל קיים ההודאה שחשש הראשון

עליו. מודה ואינו חשוב אינו מתקיים שאינו שדבר לפרש יש

לשאר ישראל ארץ בין הרמב"ם מחלק ההלכה בהמשך

בגמרא ומקורו ב)(שםארצות, יוםז, אלא אסור אין "בגולה :

הגויים אין בגולה א) לדבר: נאמרו ביאורים ושני אידם".

בידיהם. אבותיהם מנהג רק אלא זרה בעבודה כך כל אדוקים

איתם ממסחר להמנע יכולים ואיננו מהם יראים אנו בגולה ב)

רצופים. ימים ארבעה

הטעם האמורות: הדעות לשתי מקבילים אלו טעמים ושני

קודם ימים שלושה המסחר שאיסור הדעה לפי רק שייך הראשון

ולפי פיהם. על שגור הע"ז שם אלו שבימים משום כי הוא חגם

חשש כך כל אדוקים אינם ובחו"ל שמאחר לומר ניתן זה

השני הטעם לפי אך עצמו. יום באותו רק קיים ההודאה

הרי עליו, ויודה החג ביום החפץ את יראה שמא הוא שהחשש

המסחר נאסר עצמו החג ביום שהרי בחו"ל, גם קיים זה חשש

ייאסר סיבה ומאותה לע"ז מודים יום באותו כי בחו"ל אף

לפרש יש זו שיטה לפי ולכן קודם! ימים שלושה אף המסחר

מהם יראים שאנו משום הוא ההיתר שטעם השני (מלאכטעם

ב)הרועי ז, שם .ם

הוא ההיתר הראשון הטעם לפי הטעמים: בין מינה ונפקא

השני הטעם לפי אך כך), כל אדוקים אינם (שם בחו"ל דווקא

בזמן היינו (ו'בגולה' בזמנים אלא במקומות איננו ההבדל

אנו בארצם, שולטים ישראל אין כאשר הגלות בזמן כי הגלות),

שכתב הרמב"ם מלשון עולה וכן ישראל. בארץ אף מהם יראים

יום אלא אסור אינו ארצות בשאר אבל ישראל, בארץ "בד"א

השני לפירוש בהתאם בלבד", משנה)חגם .(לחם

בשו"ע כתוב סי"ב)למעשה קמח סי' כל(יו"ד שאין אומרים "יש :

אינם הזה בזמן אבל זמן, באותו אלא אמורים אלו דברים

ביום עמהם ולתת לשאת מותר לפיכך אלילים, בטיב בקיאים

חגם".

zerc zekld - xc` f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd xc` b"kÎf"i -

ה'תשע"ב אדר י"ז ראשון יום

zFrC zFkld¦§¥
גּפרק ¤¤

ּבהןׁשּמא‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מהןּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת אדםצּוּועל ימנע ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו
אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻעצמֹו
אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים:

אחרים' ּדברים עלי- ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינן
ׁשלמה צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתענית.
לּמה - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָואמר:

ִֵּתּׁשֹומם".
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה[למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
לח הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,
ּכדי ויׁשּתה, ּכׁשּיאכל לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויבעל
ׁשהח ּכל יאכל לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלהברֹות
הּמֹועילין ּדברים יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמתאּוה,
לּגּוף, הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלֹו,
- חם ּבׁשרֹו ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא

מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשיןּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
צמח] אֹוכל[מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ

הֹואיל ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי
הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבכלההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיההּמנהיג‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפניּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלםׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעבד

הּוא ועלּברּו .מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
"ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹיהיּו

ּדעהּו ּדרכי." ְֵֶָָ

דּפרק ¤¤

(עבודת)הֹואיל‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

ּולהנהיג הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד[נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעטרבי אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקרּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה

ּבמקֹומֹולעֹולם‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹותהּיֹום„. ועׂשרים ארּבע ליׁשןוהּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
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ּבהןׁשּמא‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מהןּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת אדםצּוּועל ימנע ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו
אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻעצמֹו
אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים:

אחרים' ּדברים עלי- ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינן
ׁשלמה צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתענית.
לּמה - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָואמר:

ִֵּתּׁשֹומם".
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה[למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
לח הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,
ּכדי ויׁשּתה, ּכׁשּיאכל לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויבעל
ׁשהח ּכל יאכל לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלהברֹות
הּמֹועילין ּדברים יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמתאּוה,
לּגּוף, הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלֹו,
- חם ּבׁשרֹו ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא

מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשיןּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
צמח] אֹוכל[מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ

הֹואיל ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי
הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבכלההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיההּמנהיג‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפניּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלםׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעבד

הּוא ועלּברּו .מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
"ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹיהיּו

ּדעהּו ּדרכי." ְֵֶָָ

דּפרק ¤¤

(עבודת)הֹואיל‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

ּולהנהיג הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד[נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעטרבי אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקרּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה

ּבמקֹומֹולעֹולם‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹותהּיֹום„. ועׂשרים ארּבע ליׁשןוהּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
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zercעו zekld - xc` f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכדי הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
צּדֹולא‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Âּותאניםּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי[פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני[מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים[חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Êאֹוכלּכׁשּירצה ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף ּבׂשר ּבּתחּלהּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבּתחּלה אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Áירּבהּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
-[תבלינים]ּבתבלין הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה[מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדםיׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
לעֹולם לאכלן הּמלּוחיםׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

והּפטרּיֹות והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר[מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
.Èהּמיםמויׁש עֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ברווז] ּבׁשמן[כגון קלּוי ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

מרסן ריח ּבּה נׁשאר והּציר[סובין]ׁשּלא דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

דגים]והּמּוריס אּלּו;[שומן מאכילת להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּתאותֹו אחר יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואדם
לרפּואה להם נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ּגּבֹור. זה הרי -ֲִֵֶ
.‡Èירּבהלעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדםמהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
על אף אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר מּכל טֹובים ׁשהן האילנֹות.ּפי י ְִִִִִֵֶָָָ
.·Èלּזקניםהּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ּבימֹותוהּיין, ׁשּכן וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

מה ׁשליׁשי ׁשני החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגׁשמים.
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ְִִֵֶַָּׁשהּוא

.‚Èרפיןלעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיהיׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור[נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין[צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי[שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום,

.„Èׁשאדםועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂËמיוכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ימיו ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל[רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

החלאים רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים
מּמאכלים אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
- ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
רע מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאֹו
.ÊËימיםּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוףּבחּמין ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבפֹוׁשרין ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
ּכלל, ראׁשֹו על יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמן
ולא הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
אּלא ּבּמרחץ; יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירחץ
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ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
.ÊÈראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץיערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈּדםלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ
ּביֹותר לֹו צרי היה אם החּמהאּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;
.ËÈהּגּוףׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכלוחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּוא אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ,למחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה[מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
ׁשּיתאּכל אחר אּלא - רעב ולא ׂשבע, והּוא אדם יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא ּבעילה. ואחר ּבעילה, קדם נקביו ויבּדק ּבמעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ּבבית ולא מיּׁשב, ולא מעּמד ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֹֹֻֻיבעל

הּקזה ּביֹום ולא לּמרחץ, אֹוׁשּיּכנס לּדר יציאה ּביֹום ולא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
לאחריהן ולא לפניהן לא ,הּדר מן .ּביאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.Îאּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- ימיו ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת

.‡Îלנהגוכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
.·Îהחֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכל זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Îּתלמידּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

הּכּסאדם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי[סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לביתצדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ
.הסוהר]

הּפרק ¤¤

ּבהןׁשהחכםּכׁשם‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו
ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ

האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותרּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אכילה מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל
'אּלּו חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
והן ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

"צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא נפׁשֹו".ודּיֹו; לׂשבע אכל - ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ
אּלאּכׁשהחכם·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפיּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹותּכׁשחכם‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][ויאכילה זהתעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
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ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
.ÊÈראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץיערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈּדםלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ
ּביֹותר לֹו צרי היה אם החּמהאּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;
.ËÈהּגּוףׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכלוחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּוא אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ,למחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה[מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
ׁשּיתאּכל אחר אּלא - רעב ולא ׂשבע, והּוא אדם יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא ּבעילה. ואחר ּבעילה, קדם נקביו ויבּדק ּבמעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ּבבית ולא מיּׁשב, ולא מעּמד ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֹֹֻֻיבעל

הּקזה ּביֹום ולא לּמרחץ, אֹוׁשּיּכנס לּדר יציאה ּביֹום ולא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
לאחריהן ולא לפניהן לא ,הּדר מן .ּביאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.Îאּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- ימיו ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת

.‡Îלנהגוכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
.·Îהחֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכל זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Îּתלמידּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

הּכּסאדם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי[סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לביתצדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ
.הסוהר]

הּפרק ¤¤

ּבהןׁשהחכםּכׁשם‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו
ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ

האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותרּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אכילה מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל
'אּלּו חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
והן ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

"צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא נפׁשֹו".ודּיֹו; לׂשבע אכל - ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ
אּלאּכׁשהחכם·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפיּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹותּכׁשחכם‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][ויאכילה זהתעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,

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



zercעח zekld - xc` f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּׁשתּיה האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף„. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה עצמֹו ׁשּינהיג חכמים אצללתלמיד מצּוי יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת[משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
ּכׁשהּוא הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולאׁשּכֹורים מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,ּכל‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נאים ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן

ּבמנהגֹותּוביׁשנים הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Âלאצניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ראׁשןיתּבּזּו יגּלּו ולא ּגּופן, לביתולא ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול צנּוע, יהא יקּנחהּכּסא, ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מן לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבימין.

ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה ׁשּלאהּמערה, ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ירחיק ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָיׁשמע
אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹּכדי
ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלצר
ׁשחרית להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנֹוהג

יתרחק ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ממקוםוערבית להרחיק [יזדקק ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ
.אנשים]

.Êּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּבנחת ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות ּכל יתרחקעם ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים[לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ׁשלֹום,ּכלל אֹוהב ׁשּדבריו. מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ
לא ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אלירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה[כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,

ּבגמילּות אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Áנטּוילא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד ּכעניןיהּל , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ

ולא עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ

חטֹורת עֹומד[גבנת]ּכבעלי ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגם ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמהלכֹו
,הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכל;
עצמֹו על לּכל מֹודיע - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא
.Ëחכמיםמלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

לא ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין ׁשהּכל וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמלּבּוׁש
אּלא - לֹובׁשיו את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן,
מּדיו מּתחת נראה ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים

הּקּלים[בגדיו] הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו שקופים], ּביֹותר[דקים ְְְְִִִֵֵַַַָ
ּכמֹו הארץ, על סחּובין ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשעֹוׂשים

ׁשּלֹו יד ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי עד[השרוול]ּבגדי , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּסי ׁשּנראה מּפני טּליתֹו, יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשי
ינעל ולא להחליף. לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהרּוח,
החּמה; ּבימֹות טלאי, ּגּבי על טלאי ּכבגד מטּלאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמנעלים

הּגׁשמים, ּבימֹות ּתלמידאבל יצא לא עני. היה אם מּתר ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
יׂשים ולא מבּׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבּׂשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹֹֻֻחכמים
את להעביר ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׂשם
לֹו היה אם אּלא ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּזהמה,
החׁשד. מּפני אּלּו, ּכל לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָזמן

.Èּבמׁשּפטּתלמיד ּדבריו מכלּכל וזןחכמים, וׁשֹותה אֹוכל , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת

מּדי מרובות]יֹותר ׁשּלא[בהוצאות ארץ, ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם לפעמים]יאכל בלבד, לטעימה -], ְֵֶַָָָָָָֹ

לאכלֹו לּבריא לֹו ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבׂשר לאכל ּכדי עׁשיר היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמערב
אדם יאכל 'לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹּבכל
ויכּבד לֹו, ּכראּוי וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ְְְִִִִֵַַָָָָָָּפחֹות

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו ְִִֵָָָָָאׁשּתֹו
.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה[- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ּכהמפרנסת ואחר ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אׁשר . . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשא
הּטּפׁשין, אבל אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
ּבית, יקנה ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילין
מן יתּפרנס אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻואחר
ּבית . . תארׂש "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה;
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ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה
ּדוד "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.·Èנכסיוואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריחלאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚Èּובאמּונהמּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערבעליהן לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [על; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקחמורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ב אדר י"ח שני יום

וּפרק ¤¤

.‡ּובמעׂשיוּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צריאחר ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד

ׁשּלא אתּכדי הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמּועתן
אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - החלי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני
ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויּדם".
- הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדינה

ולחוחים לּמערֹות קוצים]יצא ינהיג[מקום ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין חּטאים, ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

ְִֹארחים".
מּמעׂשיהםעׂשמצות·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבּׁשכינה?! להּדּבק לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבחכמים 'הּדּבק זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא
ּתלמיד ּבת ׁשּיּׂשא להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותלמידיהם'.

עם ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,
ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי[עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
'והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק
אדםמצוה‚. ּכל מּיׂשראלעל ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשּיסּפרּכגּופֹו, צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה

הּבא. ַָָָלעֹולם
מצוֹותאהבת„. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּגר,עׂשה ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
הּגר אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
"ואהב ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"ְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי

ֵּגר".
תעׂשהּכל‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Âיׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמראיׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל אליהיה אברהם "וּיתּפּלל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ

.Êלאהרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
עלטֹובה חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע וכלׁשּיּכהּודלהֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון[נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו

.Áּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ׁשהּמכלים ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים
חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'הּמלּבין
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ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה
ּדוד "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.·Èנכסיוואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריחלאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚Èּובאמּונהמּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערבעליהן לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [על; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקחמורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ב אדר י"ח שני יום

וּפרק ¤¤

.‡ּובמעׂשיוּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צריאחר ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד

ׁשּלא אתּכדי הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמּועתן
אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - החלי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני
ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויּדם".
- הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדינה

ולחוחים לּמערֹות קוצים]יצא ינהיג[מקום ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין חּטאים, ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

ְִֹארחים".
מּמעׂשיהםעׂשמצות·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבּׁשכינה?! להּדּבק לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבחכמים 'הּדּבק זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא
ּתלמיד ּבת ׁשּיּׂשא להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותלמידיהם'.

עם ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,
ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי[עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
'והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק
אדםמצוה‚. ּכל מּיׂשראלעל ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשּיסּפרּכגּופֹו, צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה

הּבא. ַָָָלעֹולם
מצוֹותאהבת„. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּגר,עׂשה ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
הּגר אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
"ואהב ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"ְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי

ֵּגר".
תעׂשהּכל‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Âיׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמראיׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל אליהיה אברהם "וּיתּפּלל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ

.Êלאהרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
עלטֹובה חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע וכלׁשּיּכהּודלהֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון[נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו

.Áּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ׁשהּמכלים ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים
חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'הּמלּבין
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חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּברּבים,
ּדברים ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו,
- ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמּורים?
ּומפרסמין ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹאם
עד אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטאֹו

ליׂשראל. הּנביאים ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
.Ëלֹומי לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

חסידּות הּמׂשטמהמּדת על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא [שנאה; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.Èׁשּנפׁשןחּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד[שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב" אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש .ענׁשֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשהם זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל[- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי

זּפרק ¤¤

ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאו"לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ארע מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ

האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ
מּזהאיזה·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

על ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
אתּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפיוהּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר

וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולםאמרּו‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹ

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; אמרּוּוׁשפיכּות ועֹוד . ְְְְְִִֶֶָָָָָָֻ

ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. ְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹאדֹון
יֹותר והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, -ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

האֹומרֹו'. ְִָמן
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּיאמר:
חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיה';
להן ּגֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבפני
רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיסּפרּו
ׁשּמּתֹו - לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבקֹול
ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹובתֹו,

ּבׂשנאה מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות הּואודר ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
"ּכמתלהלּה אֹומר: חּצים[משתטה]ׁשּׁשלמה - זיקים הּירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹומות
זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּדר
ׁשאּלּו יֹודע 'איני אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָמעׂשיו
ּבפניואחד‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפני
והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.Âּבׁשכּונתםּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê.תעׂשההּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לאאת ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד[מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
לנקם ּכדאי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
'הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם.

'לׁשאל[גרזן]קרּדּמ צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ
,מׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּמּנּו,
אּלא נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
לֹו; ּגמל ּכאׁשר יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיבֹוא
"אם הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹוכן

רע". ׁשֹולמי ְְִִַָָּגמלּתי
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.Áתעׂשהוכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאמר ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

'ׂשכר זה',[השכר]לׁשמעֹון: ׁשֹור 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ
מּמּנּו לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹולא
ואיני ,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹאֹו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,עֹוברּכמֹות ּכזה, העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
זמן ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּב"לא
לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ולא מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהקּפידה

הּדעה היא וזֹו ׁשּיתקּים[המידה]יזּכרּנּו; ׁשאפׁשר הּנכֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. עם זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨
ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש

ויֹודעיה מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, אּלּו(ב) מצוֹות ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטןנׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
ּתֹורה ללּמדֹו חּיב ּבניכם,אביו את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבנּה את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". החּיבלדּבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ללּמד.ללמד חּיב ְְִֵַַָֹ

ללּמדּכׁשם.· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראלּבנֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד

הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב(‚.) לבנֹו מלּמד ּבןלׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא אתחברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידיׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמדהיה.„ קֹודםהּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹ

מּמּנּו, יֹותר ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנֹו.
ׁשּכׁשם - הּוא יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבנֹו
עצמֹו. את ללּמד מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמצוה

ׁשאםלעֹולם‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
ואחר אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה ילמד ּכ. ְִַָָ
.Âּתֹורהמאימתי ללּמדֹו אביו לדּברמתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשתמלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Êלֹוהיה נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכּלּה.רֹוׂשכ ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
.Áּתֹורהּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּביןאיׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשהיהעׁשיר, ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזקן
ּתֹורה ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
.Ëעציםּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהןחכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעביריּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.Èמֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ׁשּנאמר:אימתי , ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יעסק ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּופן
ׁשֹוכח. הּוא ְִֵַּבלּמּוד,

.‡Èלשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
וכּיֹוצא והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהיא
הּנקרא הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהן

ְַ'ּתלמּוד'.
.·Èׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל[מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא[משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה מּדברי ּדבר ימיויׁשּכח ּכל ויפנה לפי, ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚Èּכׂשכראּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית ׁשּלא מּפני מצּוההאיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
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.Áתעׂשהוכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאמר ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

'ׂשכר זה',[השכר]לׁשמעֹון: ׁשֹור 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ
מּמּנּו לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹולא
ואיני ,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹאֹו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,עֹוברּכמֹות ּכזה, העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
זמן ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּב"לא
לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ולא מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהקּפידה

הּדעה היא וזֹו ׁשּיתקּים[המידה]יזּכרּנּו; ׁשאפׁשר הּנכֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. עם זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨
ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש

ויֹודעיה מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, אּלּו(ב) מצוֹות ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטןנׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
ּתֹורה ללּמדֹו חּיב ּבניכם,אביו את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבנּה את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". החּיבלדּבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ללּמד.ללמד חּיב ְְִֵַַָֹ

ללּמדּכׁשם.· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראלּבנֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד

הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב(‚.) לבנֹו מלּמד ּבןלׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא אתחברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידיׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמדהיה.„ קֹודםהּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹ

מּמּנּו, יֹותר ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנֹו.
ׁשּכׁשם - הּוא יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבנֹו
עצמֹו. את ללּמד מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמצוה

ׁשאםלעֹולם‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
ואחר אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה ילמד ּכ. ְִַָָ
.Âּתֹורהמאימתי ללּמדֹו אביו לדּברמתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשתמלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Êלֹוהיה נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכּלּה.רֹוׂשכ ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
.Áּתֹורהּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּביןאיׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשהיהעׁשיר, ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזקן
ּתֹורה ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
.Ëעציםּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהןחכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעביריּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.Èמֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ׁשּנאמר:אימתי , ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יעסק ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּופן
ׁשֹוכח. הּוא ְִֵַּבלּמּוד,

.‡Èלשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
וכּיֹוצא והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהיא
הּנקרא הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהן

ְַ'ּתלמּוד'.
.·Èׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל[מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא[משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה מּדברי ּדבר ימיויׁשּכח ּכל ויפנה לפי, ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚Èּכׂשכראּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית ׁשּלא מּפני מצּוההאיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
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אף מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו,
ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעל
והן להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּתֹורה;

לדבר ּתֹורה ּדברי אמרּומֹוציאין ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל ּתפלּות'.חכמים: לּמדּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּתֹורה אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבכתב,

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ב אדר י"ט שלישי יום

בּפרק ¤¤

ּפלמֹוׁשיבין‡. ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ומחוז]ופל רּבן[מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא
ׁשבעמכניסין·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות לפיאת , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת

ּכּלֹו,ּבמקלֹות, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
ימים וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְֲִִִִֵַַָָָטֹובים

ראשוני]לכּתחּלה לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל [חזרה, ְְֲִִִַָָָ
ּביתראשונית] לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין .ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַ

.הּמקּדׁש ְִַָ
אֹומלּמד‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהןּומי„. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין מּפניׁשהן ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן

ּתינֹוקֹות,עׂשרים‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Âמהירמֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין[חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּבמהרה לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין .היה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

.Êמבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות
ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

גּפרק ¤¤

יׂשראלּבׁשלׁשה‡. נכּתרּו ּתֹורהּכתרים ּכתר ּכהּנה,- וכתר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ
"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו

ׁשּנאמר ּדוד, נגּדי".ּבֹו ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
- ּתֹורה לּכלּכתר ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ׁשּנאמר:הרי , ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

יעקב""מֹורׁשה ׁשּמאקהּלת ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּוא הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
קֹודםאמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב{חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

מצוהאין‚. ּכנגדל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד

הּתלמ ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודםׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשרהיה„. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
ואחרּתחּלת‰. הּתלמּוד, על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מעׂשיו ׁשאר על יעסקּכ 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, ּבאאדם לׁשמּה, ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ְִָלׁשמּה'.
.Âּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתרׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא- אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
הּמלאכה ּכל עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּיי
ּתֹורה, הרּבית אם אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹלגמר,

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, ְְְִִֵַַַַָָָָָהרּבית
.Êעדּתאמרׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אם - ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ּתֹורה ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעלה

ואללעֹולם עראי, ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתאמר:

.Áלּיםּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

לפיכ היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ולא
וצּוּו מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹואמרּו:
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.Ëלכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
מדרֹוןלּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן[שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב[שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.Èמלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן אתויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור לפי הּבא; הּזה.העֹולם ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: מןאמרּו חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את 'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡Èידיומעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם
.·Èעליהןאין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה[מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
הּיגע וכל מׁשּכח; הּוא ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתלמּודֹו
חכמה". צנּועים "ואת ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבתלמּודֹו
ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

ׁשֹוכח'. הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל
.‚Èלמדאף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבּלילה;רב ּבכתראּלא לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל[קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
העֹוסק וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשאין ּבית וכל עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"יֹומם
ה' ּדבר "ּכי אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדברי
ּכל וכן עּקר. ּכל ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבזה"
וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאפׁשר

ּבכלל זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

"ּבאחרית להיטב - נּסת .ּולמען ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

דּפרק ¤¤

הגּוןאין‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה אֹומלּמדין ּבמעׂשיו, נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מהותו]לתם ידוע לא[שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורתהגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
והּתלממלּמדיןּכיצד·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו
היהאם‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם[מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
והמתרּגם למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי

ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי אֹועל לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהןהרב„. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
עדוירּגז ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
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.Ëלכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
מדרֹוןלּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן[שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב[שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.Èמלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן אתויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור לפי הּבא; הּזה.העֹולם ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: מןאמרּו חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את 'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡Èידיומעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם
.·Èעליהןאין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה[מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
הּיגע וכל מׁשּכח; הּוא ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתלמּודֹו
חכמה". צנּועים "ואת ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבתלמּודֹו
ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

ׁשֹוכח'. הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל
.‚Èלמדאף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבּלילה;רב ּבכתראּלא לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל[קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
העֹוסק וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשאין ּבית וכל עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"יֹומם
ה' ּדבר "ּכי אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדברי
ּכל וכן עּקר. ּכל ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבזה"
וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאפׁשר

ּבכלל זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

"ּבאחרית להיטב - נּסת .ּולמען ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

דּפרק ¤¤

הגּוןאין‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה אֹומלּמדין ּבמעׂשיו, נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מהותו]לתם ידוע לא[שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורתהגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
והּתלממלּמדיןּכיצד·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו
היהאם‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם[מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
והמתרּגם למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי

ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי אֹועל לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהןהרב„. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
עדוירּגז ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
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וללמד היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס
קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני

ראׁשֹונהלא‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש

ּכלּום למד 'איןאינֹו הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ּדעּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּפני
הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתרּׁשלין
לחּדדן ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן עליהן לרּגז חּיב -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעוררם] 'זרק חכמים: אמרּו זה ּובענין ל[הט; ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
קּלּותאימה] לנהג לרב ראּוי אין ,לפיכ ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבּתלמידים'.

לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹראׁש
מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולׁשּתֹות

ְִֵָּבמהרה.
.Âהּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עדׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזֹוכרין
ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ְְָָלזרזן.
.Êמעּמדאין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדיולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבעניןשיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין. ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Áׁשּלאׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
למעשה] הלכה[הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו

לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ëהּמדרׁשאין ּבבית הּמדרׁש,יׁשנים ּבבית הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום

ה ¤¤ּפרק

ּוביראתֹוּכׁשם‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה חּיבׁשאדם הּוא ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
לחּיי הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ואחר רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל
את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּכ
ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאביו
ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכנגד
הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ְְְִִֵַַָָָָָָָֹל
אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא חכמים: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָאמרּו
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק 'ּכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים:
עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבהּצתם
וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשכינה,

הּׁשכ על ּכמתרעם - רּבֹו על "לאהּמתרעם ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
- רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ּכי תלּנתיכם, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻעלינּו
ּבאלהים העם "וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, אחר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכמהרהר

ְֶּובמׁשה"'.
מדרׁשאי·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשבזה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדברהיה‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב מּתר - ּבפניהלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
ואף רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
- העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּולהֹורֹות ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל„. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּקטּנים הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻועליו
עּמי ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
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והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלאואסּור‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.
ּכד רּבֹו, אביוּכׁשם ּבׁשם ׁשעֹוׂשה אפּלּור ׁשמן, יׁשּנה אּלא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע[נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Âרּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשבלא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ולא רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ

רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
ואחר אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את[כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו
.Êעדוחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו אדםׁשּיתּכּסה וחּיב . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Áהיהאין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד לֹו לחלק רּבֹו לרּבֹו,ּדר עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד
אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל
ּתלמיד וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמזלזל

ְִִֵָמּיׂשראל.
.Ëלּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלעֹולם.

הרי - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל ּתלמידחכמתֹו. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
אבל[כמותו]חבר האּלּו; הּדברים ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּמתים ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹומד
אחד, ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

עליו. וקֹורע מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָּבין
.Èמכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡Èהּדבריםהרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ

- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,
ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו
.·Èּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּכבֹוד 'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד
'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהרּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚Èלּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

וּפרק ¤¤

להּדרֹוּכל‡. מצוה - חכמים ּפי[לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

חכמה ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב

-אין·. הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, הּדּורׁשּנאמר: ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין[כבוד], . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻּבעלי
הּדּור מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להןאין‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן
המהּל,הרירֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹולׁשלׁשה‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Âעדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבעחכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב ׁשעבר, וכיון מּלפניואּמֹות; עֹומד - ּדין ּבית אב ראה . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מאחריו ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. .ׁשּיתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ׁשּיאמרּכׁשהּנׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ְְִִָיֹוׁשבין
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והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלאואסּור‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.
ּכד רּבֹו, אביוּכׁשם ּבׁשם ׁשעֹוׂשה אפּלּור ׁשמן, יׁשּנה אּלא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע[נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Âרּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשבלא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ולא רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ

רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
ואחר אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את[כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו
.Êעדוחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו אדםׁשּיתּכּסה וחּיב . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Áהיהאין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד לֹו לחלק רּבֹו לרּבֹו,ּדר עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד
אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל
ּתלמיד וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמזלזל

ְִִֵָמּיׂשראל.
.Ëלּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלעֹולם.

הרי - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל ּתלמידחכמתֹו. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
אבל[כמותו]חבר האּלּו; הּדברים ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּמתים ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹומד
אחד, ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

עליו. וקֹורע מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָּבין
.Èמכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡Èהּדבריםהרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ

- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,
ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו
.·Èּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּכבֹוד 'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד
'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהרּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚Èלּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

וּפרק ¤¤

להּדרֹוּכל‡. מצוה - חכמים ּפי[לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

חכמה ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב

-אין·. הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, הּדּורׁשּנאמר: ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין[כבוד], . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻּבעלי
הּדּור מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להןאין‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן
המהּל,הרירֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹולׁשלׁשה‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Âעדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבעחכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב ׁשעבר, וכיון מּלפניואּמֹות; עֹומד - ּדין ּבית אב ראה . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מאחריו ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. .ׁשּיתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ׁשּיאמרּכׁשהּנׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ְְִִָיֹוׁשבין
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.Êׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות[מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואיןאחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חחובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס
אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן

העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
.Áּתמידּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמדׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ëחכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו הּזקןעֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.Èּכלּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּלא ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל

הארץ עּמי ּבפני החֹומֹותיתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לתׁשּורת ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא[מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל[מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה[מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה אם וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡Èאֹותןעֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא לאּגדֹול ; ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו
זה וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה
לעֹולם חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתמאסּו.

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,
.·Èלעֹולםאף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ּבכלּומנּדין זהב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבדברים,מקֹום החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚Èנּדּויהרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
נּדּוי ּבֹו נּדּוילנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה, וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

מנּדה אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„Èּתלמידיּבּמה ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עליהןחכמים ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו
ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאיׁש
לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַלאחר
צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר המזלזל (ד) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'עבד';
לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלֹומר
אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹזמן,
רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

הּזקֹו ׁשּיסיר עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם הּמֹוכראֹו (ח) ; ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיבֹוא
ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; עד אֹותֹו מנּדין יׂשראל, [בעלּכדין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אחר,איטליז] לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות מפריׁש ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן

ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמנּדין
הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה (יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה-בכך]ּבדברי של הרּבים[דברים את הּמביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

ׁשנים המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; חדׁשים[לעברם]קדׁשים וקֹובע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את[אם הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִֶֶַַָָָּבחּוצה

טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים המעּכב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהעּור;
ידֹו מּתחת טרפה לפניׁשּיצאת סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו הּמקׁשה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכם;
הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאׁשּתֹו,
מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, זה להזּדּקק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהן
ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ׁשּׁשמּועתֹו חכם (כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן;

נּדּוי. ִַָחּיב

זּפרק ¤¤

-חכם‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
עׂשה ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל[שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד[כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב
ז מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין הלבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
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להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם
מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

נּדּוהּווכיצד·. ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָ
מחרם'. 'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָּבפניו,

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ְְִָָָָו'ארּור'
הּנּדּויּכיצד‚. למּתירין 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה„. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמניןמנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר[לעשות ואם[אחרים], מת. ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומרּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹוניןיתר‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âמנּדיןמי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Êהדיֹוטֹותּבכּמה אפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ת"ח] לּתלמיד[שאינם ויׁש לבּדֹו. הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ;ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלהּתיר
.Ëּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.Èנּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èעצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם- [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ

התנאי] נתקיים נּדהלא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ
הרי - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו

לעצמֹו. מפר ְְֵֵֶַזה
.·Èּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע[חלם אפּלּו , ֲֲִִִֶַַָ

להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚Èלֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבין ואין ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה ּכׁשּיחזרנּדּוי אחד, ּברגע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכּמה ּבנּדּויֹו זה להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
לזה להחרים ּדין ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,

נידוי]לכּתחּלה עּמֹו[ללא וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ּולהחרים , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹאֹו
על אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּוכדי
לתלמיד ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפי
מּדברי אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמים
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא הארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעּמי
."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל "ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחכמתֹו:
ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים חסידים ּדר היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא עֹוד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמׁשיבין;
ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן מׁשּתּבחין היּו ּגדֹולים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ולא אדם נּדּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּמעֹולם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי חכמים, ּתלמידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. חרפּוהּו אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבּזּוהּו
מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ּבפרהסיא, אדם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹחרפֹו
ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ׁשּיבּקׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָעד

ּדס רחמנא ּיעןּברי ְְְֲִַַַָָ
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ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשּלא
(טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשקר;
ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאּבד
להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
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להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם
מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

נּדּוהּווכיצד·. ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָ
מחרם'. 'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָּבפניו,

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ְְִָָָָו'ארּור'
הּנּדּויּכיצד‚. למּתירין 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה„. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמניןמנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר[לעשות ואם[אחרים], מת. ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומרּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹוניןיתר‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âמנּדיןמי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Êהדיֹוטֹותּבכּמה אפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ת"ח] לּתלמיד[שאינם ויׁש לבּדֹו. הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ;ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלהּתיר
.Ëּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.Èנּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èעצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם- [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ

התנאי] נתקיים נּדהלא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ
הרי - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו

לעצמֹו. מפר ְְֵֵֶַזה
.·Èּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע[חלם אפּלּו , ֲֲִִִֶַַָ

להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚Èלֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבין ואין ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה ּכׁשּיחזרנּדּוי אחד, ּברגע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכּמה ּבנּדּויֹו זה להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
לזה להחרים ּדין ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,

נידוי]לכּתחּלה עּמֹו[ללא וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ּולהחרים , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹאֹו
על אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּוכדי
לתלמיד ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפי
מּדברי אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמים
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא הארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעּמי
."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל "ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחכמתֹו:
ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים חסידים ּדר היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא עֹוד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמׁשיבין;
ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן מׁשּתּבחין היּו ּגדֹולים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ולא אדם נּדּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּמעֹולם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי חכמים, ּתלמידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. חרפּוהּו אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבּזּוהּו
מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ּבפרהסיא, אדם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹחרפֹו
ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ׁשּיבּקׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָעד

ּדס רחמנא ּיעןּברי ְְְֲִַַַָָ
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ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשּלא
(טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשקר;
ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאּבד
להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
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לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא (מא) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹחבר;
לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ְְְְְִִִֵֶֶַֹֹֹּבאֹוב;
ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹֹ(מה)
ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזקן;
ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי ְֲֲִִִִֶֶַַָֹֹֹאּׁשה
ּכל ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהתּגֹודד;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְְִִִֵֵַָָהּמצוֹות

א ¤¤ּפרק

הראשון]אנֹוׁשּבימי‡. אדם בן שת טעּות[בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ
ונבערהּגדֹולה ואנֹוׁש[נכסלה], הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ

טעּותם היתה וזֹו הּטֹועים. מן והאלעצמֹו, הֹואיל אמרּו, : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּונתנםּברא העֹולם, את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

- לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמרֹום,
רצֹון וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו ּכמֹו[את]האל וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּוא וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּמל
התחילּו לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ּולׁשּבחם קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
רצֹון להּׂשיג ּכדי - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּולפארם
היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּבֹורא,
ׁשם ׁשאין אֹומרים ׁשהן לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרים
ירא לא "מי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא זה. ּכֹוכב אּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹאלֹוּה
ּובכל הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמל
הבלים מּוסר ויכסלּו, יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמלכּותם
;לבּד האל הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעץ
הּוא. רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאבל

ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְִִִִֶַַַָָ'זֹו
האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוהתחילּו
להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ההרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובראׁשי
וראּוי ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָואֹומרים
'ׁשּבעבֹודה להם: אֹומרים והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָלעבדּה
.'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָזֹו
אֹו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ּכֹוזבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹוהתחילּו
'עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבכ
הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֻּבעבֹודֹות
ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוכיון
הארץ עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּיקּום
ואבן עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם והּקטּנים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנׁשים

להן להׁשּתחֹות מּקטנּותן ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוההיכל
ּכגֹון ּבהם, ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּולעבדן,
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹומרים
ולדמּותן ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכֹוכבים

דמותן] ולא[לפי מּכירֹו ׁשם היה לא העֹולמים, צּור אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
יחידים אּלא וׁשםיֹודעֹו, ונח ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל עד[נמשך]ועבר. ,והֹול ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשלֹום. עליו אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולד

שנים]ׁשּנגמלּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינויזהאיתן[מחלב ְִֵֵֶֶַָָ
לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשבּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּזהּבּיֹום הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשאי לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
מֹודיע ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים[ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשנה וידע,ארּבעים ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור[להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ;אּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לחרן. ויצא נס, לֹו ּגדֹולנעׂשה ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹ
ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה

וכיון עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא העםׁשּנאמר: ׁשהיּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין

עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי קּבצּוׁשּנתואחד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו

הּגדֹול ּבנֹוהעּקר ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ,הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מלּמד יצחק האמת]ּומחזירויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח

אּמה ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, יֹודעתּובּנלוים ה',ׁשהיא את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
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ּבמצות ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,

ּותעּיֹו הּׁשבּועההעּמים את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת תן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

בּפרק ¤¤

זרהעּקר‡. ּבעבֹודה לעבדהּצּוּוי ׁשּלא מּכל, אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחדהּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את[תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,

מּדבריה ואפּלּוּבדבר אסּור,. - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
"ּופן נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנהוכל‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנתׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ

ׁשאסּורלראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה[אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה[קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת[אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ

ׁשּמא הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין
זרה,מצות„. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּומּפי - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הא[ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמדּת,
מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּובכל

ה'ועד[הראשון] צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבכל מֹודה זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהלאה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּתֹורה
ּדבר,יׂשראל‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, הּמיניםלעבֹודה וכן . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מקּבלים ואין הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
יׁשּובּון, לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹאֹותם
אחר הּתרים הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹולא
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמחׁשבֹות

ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על ּביד[בזלזול]עֹוברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָרמה,

ּב ּפתח אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה יתּה".עליהן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זרה לעבֹודה מין, דינהּומחׁשבת - בהמה שוחט [ואם ֲֲִֶֶַַָָָ

ע"ז] .כתקרובת

.Âׁשּלאּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שוויםואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
ׁשּׁשניהן זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּפני

הן. ּבעּקר ְִִֵָָּכֹופרין
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עדהן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם[- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות[ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה[כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעלׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Áׁשּנאמראזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
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ּבמצות ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,

ּותעּיֹו הּׁשבּועההעּמים את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת תן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

בּפרק ¤¤

זרהעּקר‡. ּבעבֹודה לעבדהּצּוּוי ׁשּלא מּכל, אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחדהּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את[תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,

מּדבריה ואפּלּוּבדבר אסּור,. - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
"ּופן נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנהוכל‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנתׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ

ׁשאסּורלראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה[אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה[קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת[אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ

ׁשּמא הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין
זרה,מצות„. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּומּפי - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הא[ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמדּת,
מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּובכל

ה'ועד[הראשון] צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבכל מֹודה זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהלאה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּתֹורה
ּדבר,יׂשראל‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, הּמיניםלעבֹודה וכן . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מקּבלים ואין הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
יׁשּובּון, לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹאֹותם
אחר הּתרים הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹולא
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמחׁשבֹות

ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על ּביד[בזלזול]עֹוברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָרמה,

ּב ּפתח אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה יתּה".עליהן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זרה לעבֹודה מין, דינהּומחׁשבת - בהמה שוחט [ואם ֲֲִֶֶַַָָָ

ע"ז] .כתקרובת

.Âׁשּלאּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שוויםואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
ׁשּׁשניהן זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּפני

הן. ּבעּקר ְִִֵָָּכֹופרין
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עדהן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם[- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות[ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה[כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעלׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Áׁשּנאמראזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
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בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַ
לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וקֹורעין רגליהם, מאחין[בגדיהם]על מקוםולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעולם] ּכמֹותֹוהקריעה אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשמעּתי'.
ׁשמעּתי'. 'ּכזה ְִֶַַָָלֹומר:

.Ëּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו עליךׁשחזר "שלום אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
ׁשּגּדףרבי"] מי נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹותֹו. והֹורגין ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
עד נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹואם

הּׁשמֹות מן ּבׁשם המיחדים.ׁשּיבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ
.Èלקרעּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרעהּכּנּוי הּׁשֹומע,חּיב ואחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
חּיב אינֹו הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָאֹו
ׁשרבׁשקה מּפני אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקרע;
אחד ידיהם את סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּמד
ׁשאּתה ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאחד
עליו, ׁשּסֹומכים מי ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגרמּת
את הּׁשמעים ּכל "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ְֵֶידיהם".

גּפרק ¤¤

ּכרתּכל‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואםהעֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ
מביא ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ
וצלםעבֹודֹות·. צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכגֹון - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל
לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו לפניו]ּפעֹור, צרכיו ;[ויעשה ְְְֲִֶֶַָָָֹ

יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו [יפנה]ּומרקּוליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָמּלפניו
אבן ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָצלמים.
ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹלפעֹור
ּגם ּכן ואעׂשה אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"איכה
ּדרכי לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאני".

עבֹודההעבֹודֹות עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּובואזהרה‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד. ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], ל:[פורטה לֹומר ְְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה המקדש]מה וחּיב[בבית , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזֹובח
מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבזביחה,
עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשם
"לא נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכ
ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָתׁשּתחוה
- ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָעבֹודתֹו

הּוא. ֶָאחד
צֹואהספת„. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט חּיב. - רגלים מימי ּכןׁשל אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה אברהיתה מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

זרה עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם[נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמתּפּזר.
וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

חּיב - זה ּבדּבּור ּדּבּור,ּכּיֹוצא ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:

-העֹובד‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבןחּיב זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומביא חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן

.Âמּפניהעֹובד זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה

לֹו -ּתרע ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראה{עבֹודתּה ,}אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המגּפף והמכּבד[מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמים] ּכבֹוד[שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש

ּודברים תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו
ּבכל אחתאּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,
חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל

.Êויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
לא - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל ּכ. ִָֹ
.Áפנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני[מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ëּבידֹוהעֹוׂשה עׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבקשתו] עשאה אומן לֹוקה,[אלא - עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף ,ְֲִֶֶַַָָֹ

העֹוׂשה וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לֹוקה, - לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי העֹוׂשהׁשּנאמר: ,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודה
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.Èצּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם[זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם[קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון[צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡Èהיתהטּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי, ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּותּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינןׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

דּפרק ¤¤

מּיׂשראלמּדיחי‡. זרה]עיר נסקלין[לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
על יֹוׁשביאף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעירם
ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּוא
."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

ׁשניםאין·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנים על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: ויהיּו, בלּיעל"; ּבני אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּמאה
ּכפר לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדנין
ׁשל ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֻקטן,
אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשבט
אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּדיחּה
הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מי ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשעבד,
ׁשבעיםאין‚. ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּׁשה את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד,
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר יחידיםההוא - ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית עיר]נהרגין שבכל כ"ג ,[של ְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
הּגדֹול. ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין

הּנּדחתאין„. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּלא"ּבאח לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו
ּבלׁשֹוןאין‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמהן

.Âעירוהיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
עד וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה ּתלעבֹודה ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר חכמים,. למידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹותואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצאּו נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְְְִִִִִִָָָָָהעֹובדים
ּדינם, ׁשם וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּה
אׁשר אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהֹורגין
נמצאּו ואם ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻּבּה
לפי עֹובדים ׁשל והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהעֹובדים
את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻֻֻחרב.

רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מרכזית]מּדיחיה. .[ככר ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבֹונין לּה, חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה ְְְִִֵָָָָָָָאין
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹומה

וׂשֹור ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין ּכלרחבּה". את פין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשללּה

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"וׂשרפּת
.Êׁשּלאנכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד ׁשהּואממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Áזכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחדּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ëּבעׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחתהעֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
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.Èצּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם[זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם[קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון[צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡Èהיתהטּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי, ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּותּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינןׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

דּפרק ¤¤

מּיׂשראלמּדיחי‡. זרה]עיר נסקלין[לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
על יֹוׁשביאף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעירם
ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּוא
."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

ׁשניםאין·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנים על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: ויהיּו, בלּיעל"; ּבני אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּמאה
ּכפר לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדנין
ׁשל ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֻקטן,
אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשבט
אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּדיחּה
הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מי ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשעבד,
ׁשבעיםאין‚. ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּׁשה את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד,
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר יחידיםההוא - ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית עיר]נהרגין שבכל כ"ג ,[של ְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
הּגדֹול. ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין

הּנּדחתאין„. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּלא"ּבאח לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו
ּבלׁשֹוןאין‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמהן

.Âעירוהיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
עד וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה ּתלעבֹודה ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר חכמים,. למידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹותואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצאּו נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְְְִִִִִִָָָָָהעֹובדים
ּדינם, ׁשם וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּה
אׁשר אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהֹורגין
נמצאּו ואם ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻּבּה
לפי עֹובדים ׁשל והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהעֹובדים
את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻֻֻחרב.

רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מרכזית]מּדיחיה. .[ככר ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבֹונין לּה, חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה ְְְִִֵָָָָָָָאין
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹומה

וׂשֹור ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין ּכלרחבּה". את פין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשללּה

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"וׂשרפּת
.Êׁשּלאנכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד ׁשהּואממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Áזכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחדּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ëּבעׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחתהעֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
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ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.Èמדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
יחזרּו אּלא נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
נכסי חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליהן,
נקּבצּו אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻהרׁשעים

שללה]עּמּה כל שריפת אין[בעת לאו, ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְִִִִִֵָָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, ְְְְְִִֵֶֶַָָָמאּבדין

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·Èּבהנאהּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשל ּבין אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
הּוא הרי - נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנׁשים

וא ׁשללּה, סּור.מּכלל ְְְִַָָָ
.‚Èמּתריןּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה .המחּברים "ּתקּבץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּפרֹות יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", .ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
הּדין, והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,
מּתרֹות, ׁשהן עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלׂשער
מזּבח קדׁשי - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
הּבית, ּבדק קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָימּותּו,
ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹיּפדּו

ִַָׁשמים.
.„Èבהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי[מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

ּבכלל הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂËׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊËעֹולהּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּמסּלקּכליל אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

הּפרק ¤¤

מּיׂשראלהּמסית‡. זהאחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
עבֹודה הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אֹוּבין אּׁשה, אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים

מּדיחהּמסית·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקראאת ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו

עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה 'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד
ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
עדיו הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו[הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּואואין‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחדהּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ ּבפני להסיתׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות[להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמּוסת
אֹומר והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהּמסית
לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹלּמסית:
ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּמּוסת
- ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
- לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ְְִִֵֶַָָָָָָָּפטּור;
אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵָָהעֹומדים

להרגֹומצוה„. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא[עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

עליו" ולאעינ" ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

עבדּוהּמסית‰. אם - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

נסקל אינֹו 'הן', לֹו איׁשואמרּו לעבֹודת הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ואמר: מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחר,
ׁשניהם עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ'הן,
ולא לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Âהאֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ אתלעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשםּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:
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.Êּותׁשּובהואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולאשמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד[במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ידּבר ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם
.Áהּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מיהּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ëמעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.Èלֹוקההּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם
ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוהואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡Èׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה[המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו ¤¤ּפרק

המתים]אֹובהעֹוׂשה‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידותאֹו [מנבא ְִִֶָ
עדיםבכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. ביןוהתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
לקרבן] בהמה מביא ׁשהּואעשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ

ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד
ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר[הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
האוב]עּמֹו בעל ּבדברים[עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ

לאזן נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד[בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומׁשיבֹו.

הּיּדעֹוניּכיצד·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים[החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

לּמלהּנֹותן‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עםנסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
מדליק עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, מ-]אׁש ּומֹוסרֹו[ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִֵֵַַָָ
לאביו הּבן נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּכֹומרין
הּוא הּבן ואבי ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
ּברגלֹו ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמעביר

בידיו] וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד ְְִֵַַַמּצד
ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
לעבֹודה זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת ִֶֶֶַָָָֹזרה
ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדר
מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹויּניח

ּכּלֹו לא .זרעֹו, ְַֹֻ
ּפסּולאחד‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Âמתקּבציןמּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודהאצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה ׁשּנאמר: ,."אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים יפהוכל [אבן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חמדה'] ׁשהּואו'שכיית ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
אין לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
על ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹוׂשין
האמּורה הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהאבן,

ַָּבּתֹורה.
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל[מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
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.Êּותׁשּובהואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולאשמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד[במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ידּבר ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם
.Áהּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מיהּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ëמעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.Èלֹוקההּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם
ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוהואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡Èׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה[המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו ¤¤ּפרק

המתים]אֹובהעֹוׂשה‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידותאֹו [מנבא ְִִֶָ
עדיםבכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. ביןוהתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
לקרבן] בהמה מביא ׁשהּואעשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ

ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד
ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר[הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
האוב]עּמֹו בעל ּבדברים[עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ

לאזן נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד[בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומׁשיבֹו.

הּיּדעֹוניּכיצד·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים[החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

לּמלהּנֹותן‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עםנסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
מדליק עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, מ-]אׁש ּומֹוסרֹו[ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִֵֵַַָָ
לאביו הּבן נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּכֹומרין
הּוא הּבן ואבי ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
ּברגלֹו ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמעביר

בידיו] וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד ְְִֵַַַמּצד
ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
לעבֹודה זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת ִֶֶֶַָָָֹזרה
ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדר
מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹויּניח

ּכּלֹו לא .זרעֹו, ְַֹֻ
ּפסּולאחד‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Âמתקּבציןמּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודהאצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה ׁשּנאמר: ,."אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים יפהוכל [אבן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חמדה'] ׁשהּואו'שכיית ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
אין לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
על ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹוׂשין
האמּורה הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהאבן,

ַָּבּתֹורה.
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל[מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
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מצא לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
ּומׁשּתחוה, אחר למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר
ּבאבן. ּפניו ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו

.Áידיםהּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקותורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ידיםמדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשעה - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,

נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש
.Ëסרקאצלאילןהּנֹוטע אילן ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ויפי לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבין
עץ ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו
- זרה עבֹודה ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל
העם. ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטעין

.Èאכסדריֹותואסּור מרוחלעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ עלׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ב אדר כ"ג קודש שבת יום
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זרהמצות‡. עבֹודה לאּבד היא וכלעׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכל את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבדּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה[אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלארץ,
את "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
לרּדף מצּוה אּתה יׂשראל ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשמם
לארץ. ּבחּוצה אחריהן לרּדף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחריהן,

ּומׁשּמׁשיהעבֹודה·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר, [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּבאחד הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּורּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד ׁשהןעגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה„. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסיליעבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם, ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שבריׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹותמתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר[לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את. ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. ֵַָהּגר,
.Âוצּורֹותצּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Êהּגרּוטאֹות,צלמים ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

צלמים ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו אבלהרי . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמֹוצא
מן האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּבּטלּוה לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּורה

ִַהּגֹוים.
.Áּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מיןּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי- [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹותצבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לנֹואי חזקתן הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ִָֻּומּתרין.
.Ëּומׁשּמׁשיהעבֹודה אֹוסריםזרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל[בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכרלים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

- לע"ז ּבהנאה.]ש'הוקרב' אסּור הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנתערב
ּתקרבת אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעבר
ׁשהן ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ׁשאּתה ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכעבֹודה
הּוא הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמביא

ָָּכמֹוה.
.Èּבהנאהעבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ
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מּפניוגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא[מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפלאֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה עבֹודה ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה
הּׁשּתים ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡Èזרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה[אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים[ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם ואםׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·Èלאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚Èּבהנאהנטל אסּורים עצים, הּתּנּורמּמּנה את ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּצן ּבֹו.[יקורר]- ויאפה הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
נתערבה ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאפה
יהנה ׁשּלא ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחרֹות

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ְִַָָָָֻּבּה,
.„Èּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן[מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂËזרהּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊËאםהּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות

מצא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה
הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין

מי אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ּופעֹורלּמזּבח ּומלח. ם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈׁשּלאעבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈמּפנימרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת -ׁשהיא ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל[חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפניׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי[נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

חּפרק ¤¤

ּתפּוסתּכל‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ
עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר[כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ

הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל

סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדברים
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלעבֹודה
חפר אסרּה; לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשיחין ּבֹורֹות בקרקע]ּבּה ארוכים [חצובותּומערֹות[חריצים ְִִָָ
אסרּה.בסלע] זרה, עבֹודה ְֲֲֵָָָָָלׁשם

הּגלמים·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא
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מּפניוגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא[מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפלאֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה עבֹודה ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה
הּׁשּתים ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡Èזרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה[אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים[ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם ואםׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·Èלאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚Èּבהנאהנטל אסּורים עצים, הּתּנּורמּמּנה את ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּצן ּבֹו.[יקורר]- ויאפה הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
נתערבה ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאפה
יהנה ׁשּלא ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחרֹות

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ְִַָָָָֻּבּה,
.„Èּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן[מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂËזרהּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊËאםהּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות

מצא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה
הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין

מי אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ּופעֹורלּמזּבח ּומלח. ם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈׁשּלאעבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈמּפנימרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת -ׁשהיא ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל[חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפניׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי[נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

חּפרק ¤¤

ּתפּוסתּכל‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ
עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר[כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ

הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל

סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדברים
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלעבֹודה
חפר אסרּה; לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשיחין ּבֹורֹות בקרקע]ּבּה ארוכים [חצובותּומערֹות[חריצים ְִִָָ
אסרּה.בסלע] זרה, עבֹודה ְֲֲֵָָָָָלׁשם

הּגלמים·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא
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ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי[נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא[העמיד]ׁשּזקףיׂשראל‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,

ּובאמעׂשה ּביצה, זקף אם וכן אסרּה.; - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הׁשּתחוה אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת

מערה האחר וחצי הּדלעת, זה[מחובר]לחצי הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, הּנעבד[בית]אסּור לחצי .יד ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאילן
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקעלׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ
ׂשריגים אסּורים[ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

על אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּלּולבין והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּפי
אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּפרֹות
ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהנאה.
ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהם
האילן זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָועֹוׂשין
עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאסּור

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ְֲִֵֵֶֶָָָָֻּבפרֹותיו
ׁשהיאאילן„. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני אֹותֹומּתר, ׁשּבנה ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּגֹוי
וכּירֹו וסּידֹו ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - [קישטו]ּבנּוי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשם
מּתר. הּבית, ּוׁשאר לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאסּור
הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל - הּבית לתֹו זרה עבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהכניס
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
זמןאבן‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ּביתֹוׁשהיא ׁשהיה מי . ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית להם]סמּו אחד אסּור[וקיר - ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ד'לבנֹותֹו. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ּכדיאמות] צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
וׁשל ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻזרה,
ּבהנאה אסּור הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, .עבֹודה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Âאסּוריםּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה[טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

אֹו הּמלחלרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ
.Êּובהמהּדבר הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צּפּוייו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - [אםואילן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מצופים] -הם מהן ׁשהּוא ּבכל והּנהנה ּבהנאה; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָאסּורין
צּפּויי וכל עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹוקה,

מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה
.Áלידעבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

אלהיהםיׂשראל "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון

מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל
.Ëהיהעבֹודה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

אסּורה אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי
לעֹולם ּגֹויּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ

ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטלמבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹויאלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.Èראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא האמּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק[גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡Èמּתרתעבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה ׁשהרי ּבׁשעתּבהנאה, אסּורהמלחמה; ׁשּלא- מּפני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מאליה ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
.·Èעדמזּבח ּבהנאה, אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו לע"ז]ׁשּיּנתץ בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַָֻ
הּוא זה אי אבןמּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, זרהאחת; [עבודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
חּפהששמה] אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון ּבהן[ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאת
קרסם האׁשרה? את זרד[קטף]מבּטלין עלה, [קצץ]מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יֹונק רך]מּמּנה ׁשּׁשפיּה[ענף אֹו ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא[שייפה] - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא

ּוׁשפייה השיוף]אסּורה, בעת שמתקלפים מּתרין.[הנסרים ְֲִֶָָָָֻ
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היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

טּפרק ¤¤

אידיהםׁשלׁשה‡. לפני לּקח[חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשעל אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד ּכגֹוןּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
ּדֹורֹוןואסּור·. ּכן[מתנה]לׁשלח אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד[אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹוהיה‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וכּלן הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ
אידםהּנֹוצרים.„ יֹום ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹום יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהּוא.
יֹום לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
ּומקריביןיֹום‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודהאידיהן ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא[לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּומקטירין ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאסּורין
אסּור, האיד יֹום אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
ואֹוכלין ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוׁשֹותין
עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻהם

.Âלמּכרּדברים אסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
ּודברים לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָלעֹובדי
הּגֹוי ּפרׁש ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשאינן
אם אּלא לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
חסר מקריבין ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

זרה .לעבֹודה ֲַָָָ

.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ
זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ

לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה

.Áידיהןּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לרּבים, נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה

זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים מלחמה]ּכגֹון ּוכבלים[כלי ְְְֲִִִֵַַָָֻ
למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ëהּגֹויםהיּו ּביני ׁשֹוכנים מּתריׂשראל - ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשעֹוׂשים מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהם
מגּנים ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבהם
זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָעלינּו
חּוצה היה לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר -ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָֻ

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה ְְֲֵַָָָָָָֻלּה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה מיחדתעבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם[רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡Èּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·Èמעּטרֹותעיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן[מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚Èּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטרּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„Èלהספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ

מהם ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹותּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכלאסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

טּפרק ¤¤

אידיהםׁשלׁשה‡. לפני לּקח[חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשעל אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד ּכגֹוןּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
ּדֹורֹוןואסּור·. ּכן[מתנה]לׁשלח אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד[אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹוהיה‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וכּלן הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ
אידםהּנֹוצרים.„ יֹום ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹום יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהּוא.
יֹום לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
ּומקריביןיֹום‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודהאידיהן ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא[לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּומקטירין ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאסּורין
אסּור, האיד יֹום אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
ואֹוכלין ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוׁשֹותין
עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻהם

.Âלמּכרּדברים אסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
ּודברים לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָלעֹובדי
הּגֹוי ּפרׁש ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשאינן
אם אּלא לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
חסר מקריבין ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

זרה .לעבֹודה ֲַָָָ

.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ
זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ

לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה

.Áידיהןּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לרּבים, נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה

זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים מלחמה]ּכגֹון ּוכבלים[כלי ְְְֲִִִֵַַָָֻ
למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ëהּגֹויםהיּו ּביני ׁשֹוכנים מּתריׂשראל - ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשעֹוׂשים מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהם
מגּנים ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבהם
זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָעלינּו
חּוצה היה לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר -ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָֻ

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה ְְֲֵַָָָָָָֻלּה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה מיחדתעבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם[רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡Èּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·Èמעּטרֹותעיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן[מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚Èּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטרּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„Èלהספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ

מהם ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹותּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכלאסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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ימי וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

."ּבני ֶֶָאת
.ÊËׁשּמגּדלתּבת מּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היא מיּלדת אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
איבה מּׁשּום ּבת[שנאה]ּבׂשכר, את מיּלדת והּנכרית . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה היהודיה]יׂשראל, ּכדי[ברשות , ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּתהרגּנּו. ְֶֶַַֹׁשּלא

.ÊÈכוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת[בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא[חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈלׂשאתיׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודהולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו

�
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.‰Ó¯"תגזל "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא¯ÂÓ..ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ

"רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, .להּסיג ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹ
.ÊÓ¯"רע את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, .ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
.ÁÓ¯"תכחׁשּו "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש .ׁשּלא ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
.ËÓ¯ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

לחברתׁשּקרּו" ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.ּתֹונּו¯�.ּביד "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אחיו" את "ולא¯�‡..איׁש ׁשּנאמר: ּבדברים, יֹונה ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
עמיתֹו" את איׁש ּדברים.תֹונּו אֹונאת זֹו ׁשּלא¯�·.; ְֲִִִֶֶַָָֹ

תֹונה" לא "וגר ׁשּנאמר: ּבדברים, הּגר את .להֹונֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולא¯�‚. ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל¯�„..תלחצּנּו" לארץ ׁשּברח עבד להחזיר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לארץ ׁשּבחּוצה אללאדֹוניו עבד תסּגיר "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יׁשב¯�‰.אדניו". עּמ" ׁשּנאמר: זה, עבד להֹונֹות ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּתֹונּנּו" לא לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב. ְְְְֲִִֶֶַַַָֹ

.Â�¯אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
תעּנּון" לא עבֹודת¯�Ê..ויתֹום, עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹ

עבד" עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯�Á..עבד, ֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלמּכר

ׁשּנאמר:¯�Ë..עבד" ,ּבפר עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה לעבד¯Ò.."לא הּגֹוי להּניח ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּבפר ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבעבד
"לעיני..‡Ò¯:ׁשּנאמר לאחר, עברּיה אמה למּכר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

למכרּה" ימׁשל עברּיה¯Ò·.."לא מאמה למנע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹֹ
ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָהיעּודה

יגרע" הּנׁשים.לא לׁשאר הּדין והּוא ;.‚Ò¯למּכר ׁשּלא ְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹ

תמ "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת .ּכרּנה"אׁשת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.„Ò¯:ׁשּנאמר ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת לכּבׁש ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

ּבּה" תתעּמר "לא¯Ò‰.."לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"רע אׁשת "לא¯ÂÒ..תחמד ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
"רע ּבית ּבׁשעת¯ÊÒ..תתאּוה ׁשּלא הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

"וחרמׁש ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּגמר
תניף" אכילתֹו,¯ÁÒ..לא על יתר הּׂשכיר יּקח ׁשּלא ֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"לא¯ËÒ..תּתן" ׁשּנאמר: האבדה, מן יתעּלם ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להתעּלם" ּתחת¯Ú..תּוכל רֹובצת ּבהמה להּניח ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
"אחי חמֹור תראה "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר .מּׂשאּה ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‡Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: ּבמּדה, עול לעׂשֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתעׂשּוּבּמׁשּפט" לא מזהיר: ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

הּמּדה. ּבמׁשּפט ואבן¯Ú·.עול אבן אצלנּו להיֹות ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וגֹו'" ּבבית ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ואיפה, .איפה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

.‚Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: הּמׁשּפט, לעּול ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
לא¯Ú„..ּבּמׁשּפט" "וׁשחד, ׁשּנאמר: ׁשחד, לּקח ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

"ולא¯Ú‰..תּקח" ׁשּנאמר: ּבּדין, ּגדֹול לכּבד ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּגדֹול" ּפני רע,¯ÂÚ..תהּדר מאדם ּבּדין הּדּין יירא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

איׁש" מּפני תגּורּו "לא על¯ÊÚ..ׁשּנאמר: לרחם ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּלא¯ÁÚ..עני ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, אדם מׁשּפט ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהּטֹות
"ּבמצוֹותאבינ אביֹון ּזה ;..ËÚ¯הּמּזיק על לרחם ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

"עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: קנסֹות, ׁשּלא¯Ù..ּבדיני ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: ויתֹומים, ּגרים מׁשּפט ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהּטֹות

חברֹו¯Ù‡..יתֹום" ואין ּדינין מּבעלי מאחד לׁשמע ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: לנטֹות¯Ù·..עּמֹו, ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ּבדברי רּבים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָאחרי
לרעת" רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּנאמר: אחד, .המזּכין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
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.‚Ù¯ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
לנטת" רב, על תענה "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯Ù„..נפׁשֹות, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו אדם ּבּדּינין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמּנֹות
פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, ּבחכמֹות חכם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

"לא¯Ù‰..ּבּמׁשּפט" ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשקר" עד ּברע עברה,¯ÂÙ..תענה ּבעל יעיד ׁשּלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.ÊÙ¯על אבֹות יּומתּו "לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבעדּותּבנים" אבֹות יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא הּדין¯ÁÙ.ּבנים, לכרת ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶַַָָֹֹ
ּבאיׁש" אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי .על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ËÙ¯"תרצח "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא¯ˆ..ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹלחּת

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: יֹורה¯ˆ‡..ּדבר, ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעד

בנפׁש" קדם¯ˆ·..יענה הריגה מחּיב להרג ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד

אֹותֹו.¯ˆ‚.העדה" הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם

"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את לענׁש¯ˆ„.."וקּצתה ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ׁשּלא¯ˆ‰..האנּוס, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
ּבׁשגגה,¯ˆÂ..רֹוצח" רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
.Êˆ¯ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
"רע..Áˆ¯תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"ּבבית ׁשּנאמר:¯ˆË..ּדמים ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, ּבמלקּות˘.."ולפני להֹוסיף ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, .המחּיב ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרע ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .ת"לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר˘È‡.."מכּׁשפה חתן יתחּיב ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמּצרכי
ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: .ּבהן, ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

.·È˘תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר על˘È‚..מּכל להֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצוֹות
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

עליו" תסף לא לעׂשֹות; מּכל˘È„..תׁשמרּו לגרע ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
מּמּנּו" תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ׁשּלא˘ÂË..מצוֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
תקּלל" לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ׁשּלא.˘ÊË.לקּלל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
תאר" לא ,בעּמ "ונׂשיא לקּלל˘ÊÈ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, מּׁשאר .אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב לקּלל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ׁשּנאמר:˘ËÈ..מֹות ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְֱֵֶֶֶַַָָָֹ
יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו לעׂשֹות˘Î.."ּומּכה ׁשּלא ְֲִִֶֶַַָָֹ

מלאכה" כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .מלאכה ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Î˘ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום חּוץ להּל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

מּמקמֹו" איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשּלא˘Î·..ּבׁשּבת, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .לענׁש ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

.‚Î˘מל לעׂשֹות ׁשּנאמר:ׁשּלא ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון אכה ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה לעׂשֹות˘Î„.."ּכל ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לא מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה
ּבהם" ּבחג˘Î‰..יעׂשה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר .הּׁשבּועֹות, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ÂÎ˘ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל לעׂשֹות˘ÊÎ..ּבֹו: ׁשּלא ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹ
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה

חג,˘ÁÎ..תעׂשּו" ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּלא˘ËÎ..ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבדה אם,˘Ï..מלאכת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ערותּה" תגּלה לא היא, אּמ" ׁשּלא˘Ï‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ערות .לגּלֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

.·Ï˘אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי..‚Ï˘מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, [ּו]מן [אֹו] ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאב
ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות ,אבי .מֹולדת ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

.„Ï˘ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּלא
"ּבנ..‰Ï˘אֹו" ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַֹ

ערותן" תגּלה לא ,ּבּת ערות˘ÂÏ..ּבת לגּלֹות ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבת;
מּגּופי הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשתק

עריֹות ּכׁשאר אּׁשה˘ÊÏ..ּתֹורה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: .ּובּתּה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.ÁÏ˘ׁשּנ ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ּבתׁשּלא "את אמר: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבּתּה,˘ËÏ..ּבנּה" ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

תּקח" לא ּבּתּה ּבת "ואת לגּלֹות˘Ó..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האם, אחֹות .ערות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.‡Ó˘ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

תגּלה" ׁשּנאמר:˘Ó„..לא אח, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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.‚Ù¯ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
לנטת" רב, על תענה "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯Ù„..נפׁשֹות, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו אדם ּבּדּינין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמּנֹות
פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, ּבחכמֹות חכם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

"לא¯Ù‰..ּבּמׁשּפט" ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשקר" עד ּברע עברה,¯ÂÙ..תענה ּבעל יעיד ׁשּלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.ÊÙ¯על אבֹות יּומתּו "לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבעדּותּבנים" אבֹות יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא הּדין¯ÁÙ.ּבנים, לכרת ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶַַָָֹֹ
ּבאיׁש" אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי .על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ËÙ¯"תרצח "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא¯ˆ..ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹלחּת

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: יֹורה¯ˆ‡..ּדבר, ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעד

בנפׁש" קדם¯ˆ·..יענה הריגה מחּיב להרג ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד

אֹותֹו.¯ˆ‚.העדה" הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם

"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את לענׁש¯ˆ„.."וקּצתה ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ׁשּלא¯ˆ‰..האנּוס, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
ּבׁשגגה,¯ˆÂ..רֹוצח" רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
.Êˆ¯ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
"רע..Áˆ¯תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"ּבבית ׁשּנאמר:¯ˆË..ּדמים ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, ּבמלקּות˘.."ולפני להֹוסיף ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, .המחּיב ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרע ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .ת"לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר˘È‡.."מכּׁשפה חתן יתחּיב ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמּצרכי
ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: .ּבהן, ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

.·È˘תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר על˘È‚..מּכל להֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצוֹות
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

עליו" תסף לא לעׂשֹות; מּכל˘È„..תׁשמרּו לגרע ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
מּמּנּו" תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ׁשּלא˘ÂË..מצוֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
תקּלל" לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ׁשּלא.˘ÊË.לקּלל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
תאר" לא ,בעּמ "ונׂשיא לקּלל˘ÊÈ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, מּׁשאר .אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב לקּלל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ׁשּנאמר:˘ËÈ..מֹות ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְֱֵֶֶֶַַָָָֹ
יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו לעׂשֹות˘Î.."ּומּכה ׁשּלא ְֲִִֶֶַַָָֹ

מלאכה" כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .מלאכה ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Î˘ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום חּוץ להּל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

מּמקמֹו" איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשּלא˘Î·..ּבׁשּבת, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .לענׁש ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

.‚Î˘מל לעׂשֹות ׁשּנאמר:ׁשּלא ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון אכה ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה לעׂשֹות˘Î„.."ּכל ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לא מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה
ּבהם" ּבחג˘Î‰..יעׂשה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר .הּׁשבּועֹות, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ÂÎ˘ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל לעׂשֹות˘ÊÎ..ּבֹו: ׁשּלא ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹ
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה

חג,˘ÁÎ..תעׂשּו" ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּלא˘ËÎ..ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבדה אם,˘Ï..מלאכת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ערותּה" תגּלה לא היא, אּמ" ׁשּלא˘Ï‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ערות .לגּלֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

.·Ï˘אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי..‚Ï˘מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, [ּו]מן [אֹו] ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאב
ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות ,אבי .מֹולדת ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

.„Ï˘ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּלא
"ּבנ..‰Ï˘אֹו" ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַֹ

ערותן" תגּלה לא ,ּבּת ערות˘ÂÏ..ּבת לגּלֹות ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבת;
מּגּופי הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשתק

עריֹות ּכׁשאר אּׁשה˘ÊÏ..ּתֹורה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: .ּובּתּה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.ÁÏ˘ׁשּנ ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ּבתׁשּלא "את אמר: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבּתּה,˘ËÏ..ּבנּה" ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

תּקח" לא ּבּתּה ּבת "ואת לגּלֹות˘Ó..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האם, אחֹות .ערות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.‡Ó˘ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

תגּלה" ׁשּנאמר:˘Ó„..לא אח, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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תגּלה" לא אחי אׁשת ערות˘Ó‰.."ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תּקח" לא אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, .אחֹות ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ

.ÂÓ˘ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תקרב" לא - אׁשת˘ÊÓ..טמאתּה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻ

לזרע" ׁשכבּת תּתן לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: .איׁש, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.ÁÓ˘לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ּבהמה, עם לׁשּכב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לזרע" ׁשכבּת ּבהמה˘ËÓ..תּתן אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לרבעּה" בהמה לפני תעמד לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: .עליה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

תׁשּכב"˘�. לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: זכר, עם לׁשּכב .ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
.‡�˘אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב ערות לגּלֹות ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

תגּלה" עצמֹו,˘�·..לא האב אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
תגּלה" לא אבי אחי "ערות לקרב˘�‚..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי לידי המביאין ּבדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָלעריֹות
לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל "אל ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹונּׁשּוק

ערוה" לגּלֹות אזהרהתקרבּו ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ערוה ּגּלּוי לידי המביאה ממזר˘�„..לקרבה יּׂשא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ממזר יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, .ּבת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּכתּבה˘�‰. ּבלא הּנבעלת והיא קדׁשה, ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

קדׁשה" תהיה "לא ׁשּנאמר: יחזיר˘�Â..וקּדּוׁשין, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
יּוכל "לא ׁשּנאמר: לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמגרׁש

לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ׁשּלא˘�Ê..ּבעלּה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
תהיה "לא ׁשּנאמר: מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתּנׂשא

הּמת" ׁשּנאמר:˘�Á..אׁשת אנּוסתֹו, האֹונס יגרׁש ׁשּלא ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל ׁשם˘�Ë.."לא מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את .רע ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Ò˘פצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת סריס יּקח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ולא.˘Ò‡.ּדּכא" אדם לא הּמינין, מּכל זכר לסרס ׁשּלא ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה .ּבהמה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.·Ò˘:ׁשּנאמר ּגרים, מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

נכרי" איׁש עלי לתת תּוכל ירּבה˘Ò‚.."לא ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
סּוסים" לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל. ְֱִִֶֶֶֶֶַַַֹ

.„Ò˘לֹו ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:˘Ò‰..נׁשים" וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מאד" לֹו ירּבה לא וזהב, ."וכסף ְְְְֶֶֶַָָֹֹ

elàלמׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן
¥

ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹ
וכל ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבסיני,
ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין הּכללֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן
ויׁש ּדין.| ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָהיא
אֹותן וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו אחרֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמצוֹות
מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו וחכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָנביאים

וערּובין וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית חנּכה, לכלונר ויׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמצוה

ֶזה.
Ïk,ּולׁשמרם לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

על ּתֹוספת ואינן וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ולא עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה.| ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע

למצוֹות להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.|

- ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה איןהּזמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
צּוה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹזֹו
ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ערּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלעׂשֹות
ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה.| על מֹוסיפין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיּו
ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָעם
ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו ְְְְִֶֶַַָָָָָָלהזּכיר

ּולהּללֹו לברכֹו ּכדי לׁשוענּו קרֹוב והיה להֹודיעלנּו, ּוכדי , ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת הּבאים ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּדֹורֹות
זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ"ּומי
ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה מצוה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהיא

תעׂשה. לא
הקדמתהרמב"ם

ֲֶַֹ

ה'תשע"ב אדר י"ח שני יום

עׂשר לארּבעה זה חּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי

¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
¯ÙÒÈ�Lּתדירֹות ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל ׁשּנצטּוינּו- , ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

קרּית ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ׁשהּוא לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָׁשמע,
ולא ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹות

ּבהן וכּיֹוצא אהבה'.ציצית 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
¯ÙÒÈLÈÏLידּועים ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ְִַזמּנים'.

¯ÙÒÈÚÈ·¯ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
ספר ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין

נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,
¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ

ענינים ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈMLׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשם וקראתי ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַָָָָעצמֹו
הפלאה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶַָָספר

¯ÙÒÈÚÈ·Lּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצוֹות ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְִִִַַָׁשמּטין
זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנגללין

¯ÙÒÈ�ÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
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'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות
ֲָעבֹודה'.

¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒÈ¯ÈNÚ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ
טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

נזיקין'. 'ספר זה, ְִִֵֵֶֶֶספר
¯ÙÒ¯NÚ ÌÈ�L.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ

קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין- ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע ¨©©¤¥ספר

הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
ּבמחׁשבה יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרטן:
(ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ְְֱֲֳִֵֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹליראה
הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאּבד

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹאחים;
ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻאמללין;

ְִֹלנטר.
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Úאחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות

ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודתּה;
ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו;
(י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
ליהנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלׂשרף
לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹמּכל
(יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ(יט)
(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיּדעֹוני;
לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(כח)
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשרה;
ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹליהנֹות
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ׁשּלא (לד) ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹזרה;
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם לנהֹוג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מא)
ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מג)
ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש איׁש;יעּדה עדי אּׁשה ה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹ(מט)

מת. על קרחה ְֲֵַַָָלעׂשֹות
˙BÎÏ‰.‰·eLzהחֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה ה', לפני .מחטאֹו ְְְְִִֵֵֶֶַ
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

אהבה ¨£©¤¥ספר

הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙzמצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

(ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְֲֲִִֵֶַָָֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶָָָֹלבר

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙzחמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵֵָָָ
ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְְֲִִִִֵֶָָמצוֹות
ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹעל
לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשערים;
ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ
הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ
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'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות
ֲָעבֹודה'.

¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒÈ¯ÈNÚ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ
טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

נזיקין'. 'ספר זה, ְִִֵֵֶֶֶספר
¯ÙÒ¯NÚ ÌÈ�L.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ

קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין- ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע ¨©©¤¥ספר

הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
ּבמחׁשבה יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרטן:
(ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ְְֱֲֳִֵֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹליראה
הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאּבד

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹאחים;
ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻאמללין;

ְִֹלנטר.
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Úאחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות

ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודתּה;
ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו;
(י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
ליהנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלׂשרף
לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹמּכל
(יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ(יט)
(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיּדעֹוני;
לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(כח)
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשרה;
ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹליהנֹות
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ׁשּלא (לד) ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹזרה;
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם לנהֹוג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מא)
ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מג)
ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש איׁש;יעּדה עדי אּׁשה ה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹ(מט)

מת. על קרחה ְֲֵַַָָלעׂשֹות
˙BÎÏ‰.‰·eLzהחֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה ה', לפני .מחטאֹו ְְְְִִֵֵֶֶַ
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

אהבה ¨£©¤¥ספר

הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙzמצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

(ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְֲֲִִֵֶַָָֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶָָָֹלבר

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙzחמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵֵָָָ
ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְְֲִִִִֵֶָָמצוֹות
ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹעל
לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשערים;
ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ
הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ
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˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
אכילה. ֲִַַָאחר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÓהּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום

מצוֹות עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו
ֲֵעׂשה.

זמּנים ¦©§¤¥ספר

הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
˙BÎÏ‰.˙aLמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹלענׁש

ּבזכירה הּיֹום .לקּדׁש ְְִִֵַַָ
˙BÎÏ‰.ÔÈ·e¯Úסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
˙BÎÏ‰.¯BNÚ ˙˙È·Lׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) ְְְֲִִֶַָָָָֹֹּפרטן:
ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) ְְְְְֱִִֶֶַָָֹֹמלאכה;

˙BÎÏ‰.·BË ÌBÈ ˙˙È·Lעׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ
לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְֲִִִֵֵֵֹמצוֹות
(ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;

(ד)ׁש ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶַַַָָָֹֹׁשּלא
(ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ(ו)
(י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
(יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ְֲֶַָָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰vÓe ıÓÁׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית (ב) ּולמעלה; ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ׁשּלא (ה) ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה;
לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחמץ

הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ְְְִִִִַַַַָּביציאת
˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBLמצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית

˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ
ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע

הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש
˙BÎÏ‰.˙Bi�Úzולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ

הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני
˙BÎÏ‰.‰k�ÁÂ ‰l‚Óעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ

הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי
- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

נׁשים ¦¨¤¥ספר

הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻ(א)
(ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻּכתּבה

מּמּנה. ולרּבֹות ְְְִִִֶָלפרֹות
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯bמצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Ú�ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBNמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)
לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

מהן - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

ה'תשע"ב אדר י"ט שלישי יום

קדּׁשה ¨ª§¤¥ספר

ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו
ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות

˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ
לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְֲִִִֵֵַַַֹֹ
ׁשּלא (ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹתעׂשה;
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לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּבת
(ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ(ז)
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו;
לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהמה
ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלאׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה ¨¨§©¤¥ספר

הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

˙BÎÏ‰.˙BÚe·Lמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ(א)
ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלּׁשוא;

ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ְֱִִֶֶַָָממֹון;
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(א)
נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדברֹו;

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְִֶַַָָָֹהמפרׁש
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)

יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא חמץ(ג) ואפּלּו יין, ּתערבת ולא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלהן;
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעל
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Úחמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרטן:
ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדין
יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחרם;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים ¦¨§¤¥ספר

הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïkוזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹהּוא
ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
(ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלאים;

ּכלאים. ללּבׁש ְְִִִֶַֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹׁשבע
(ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהּניח

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
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לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּבת
(ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ(ז)
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו;
לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהמה
ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלאׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה ¨¨§©¤¥ספר

הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

˙BÎÏ‰.˙BÚe·Lמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ(א)
ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלּׁשוא;

ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ְֱִִֶֶַָָממֹון;
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(א)
נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדברֹו;

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְִֶַַָָָֹהמפרׁש
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)

יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא חמץ(ג) ואפּלּו יין, ּתערבת ולא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלהן;
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעל
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Úחמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרטן:
ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדין
יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחרם;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים ¦¨§¤¥ספר

הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïkוזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹהּוא
ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
(ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלאים;

ּכלאים. ללּבׁש ְְִִִֶַֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹׁשבע
(ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהּניח

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
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לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָלקחת
העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצדקה

˙BÎÏ‰.˙BÓe¯zׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשר;
יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיפריׁש
ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹאפּלּו
ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

הּקדׁשים. מן המּורם מן ולא ּתרּומה, ְְֲֳִִִַַָָָָָֹחללה
˙BÎÏ‰.¯NÚÓמעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראׁשֹון
ְִִַללוּים.

˙BÎÏ‰.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעׂשה;
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה;
(ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ה)
לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֻמעׂשר
לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹקדׁש,

הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ְְֲִִֵַַַָָּדבר;
˙BÎÏ‰ÌÈ¯eka.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָיׁש
להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ּולהעלֹותן ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּכּורים
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) לירּוׁשלים; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹחּוץ
הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ(ה)
ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ּבכֹור לפּדֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ(ז)
לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹחמֹור

לפּדֹותֹו. ְִָָרצה
˙BÎÏ‰.Ï·BÈÂ ‰hÓLמצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע -ְְְְֲִִֵֵֵֶַֹֹ
מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹתעׂשה;
ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבּׁשביעית;
ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה האילן עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיעבד
(ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא (ה) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַֹֹהּקֹוצרים;
(ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשמיט
קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשמּטה
ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹ(יא)
אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשים; עבדים לצאת ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹלתׁשרי
(טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשנה
לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָֹֻּבׁשנה
ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּתּמכר

ערים להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָינחל
(כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלּתן
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

ֵַהּיֹובל.
הּמצ ּכל מהםנמצאּו - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים

עבֹודה ¨£¤¥ספר

הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
(ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹלׁשמר

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏkּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ

ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַארּבע
ׁשמן לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
על להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ(ד)
הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èaמצו עׂשרה חמׁש ּבכללן ֹותיׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֹֹ
לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתעׂשה;
ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹֹ(ב)
(ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹקרּוע
טמאים לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמן
יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
יּכנס ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטבּול
(יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל

זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹהּוא
יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
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הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק ּבׂשר חּוץהּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓzעׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהםהּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Úוהיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשּיעׂשה

וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
העבֹודה. ּוׁשאר ְֲִַָָָָהּׂשעיר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות ¨§¨©¤¥ספר

הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה;
לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלזּבח
ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפסח
ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמּׁשה

(ח)חמּׁשה ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
(יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא
(טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹיׁשּבר
מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Áמצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎaמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
˙BÎÏ‰.˙B‚‚Lהּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּפרטן:
אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשגגתֹו;
הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלא

ּבמ הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; החֹוטא'אׁשם אֹו עילה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק ּבׂשר חּוץהּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓzעׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהםהּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Úוהיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשּיעׂשה

וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
העבֹודה. ּוׁשאר ְֲִַָָָָהּׂשעיר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות ¨§¨©¤¥ספר

הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה;
לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלזּבח
ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפסח
ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמּׁשה

(ח)חמּׁשה ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
(יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא
(טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹיׁשּבר
מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Áמצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎaמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
˙BÎÏ‰.˙B‚‚Lהּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּפרטן:
אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשגגתֹו;
הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלא

ּבמ הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; החֹוטא'אׁשם אֹו עילה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו חרּופה ּבׁשפחה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבגזלה
עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) וּדאי'; 'אׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ּבהמה, עׁשיר היה אם ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָידּועֹות,
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה,
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

ֲַהחמּורֹות.
˙BÎÏ‰.‰¯tk È¯qÁÓ;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ

ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוזה
ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָקרּבן;
קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזב

טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחר
˙BÎÏ‰.‰¯eÓzמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ(א)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ְְְֳִִִֶֶַַָָָֹֻֻׁשּלא
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙Ó ˙‡ÓËטמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵַַַַֻ

ֵמת.
˙BÎÏ‰.‰n„‡ ‰¯tוזהיׁש עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִַָָָָָֻֻהּוא
וטהרתן. נּדה ְֳִֵָָָָמי

˙BÎÏ‰.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓËׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) ְְְְִַַַַָָָָָָָָּפרטן:
ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּלא
על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; טהרת (ה) ְְְֳֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׂשפם;
הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּכׁשּיטהר;

˙BÎÏ‰.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ
נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
זב. טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻ(ב)

˙BÎÏ‰.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡Lמצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
(ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻעׂשה;
זרה ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻּדין

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻמטּמאה
˙BÎÏ‰.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
˙BÎÏ‰.ÌÈÏkׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

וכיצד מּטּמאין, ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻטמאה
ּומטּמאין.מּט הּכלים ּמאין ְְְִִִִֵַַַ

˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Óטמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי

מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין ¦¦§¤¥ספר

הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê�וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִֵֶַַָָהּוא
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ְִִַַַָָּדין

˙BÎÏ‰.‰·�bמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹלֹוקח

ְָנפׁשֹות.
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊbׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁחֹוב ּדין והּוא אחת, עׂשה למצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
˙BÎÏ‰.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכפר
קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכפר
ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעמידה
ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלחּוס
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

קנין ¨§¦¤¥ספר

זכּיה הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.
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˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰�zÓe ‰iÎÊההלכֹות אּלּו ּדיןענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈ�ÎLחּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏLּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים ¦¨§¦¤¥ספר

הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו ׂשכירעׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡Lעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ
חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה

˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל

הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
˙BÎÏ‰.ÔÚË�Â ÔÚBËטֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
˙BÎÏ‰.˙BÏÁ�.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

ׁשֹופ טיםספר ¥¤§¦

והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Òּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֹׁשלׁשים
(ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ְְֲֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּבאמּדן
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹהֹורג
ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְִֵַהּכׁשרים.
˙BÎÏ‰.˙e„Úמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיניהעדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
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˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰�zÓe ‰iÎÊההלכֹות אּלּו ּדיןענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈ�ÎLחּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏLּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים ¦¨§¦¤¥ספר

הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו ׂשכירעׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡Lעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ
חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה

˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל

הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
˙BÎÏ‰.ÔÚË�Â ÔÚBËטֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
˙BÎÏ‰.˙BÏÁ�.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

ׁשֹופ טיםספר ¥¤§¦

והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Òּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֹׁשלׁשים
(ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ְְֲֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּבאמּדן
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹהֹורג
ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְִֵַהּכׁשרים.
˙BÎÏ‰.˙e„Úמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיניהעדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
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ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; אב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָלהּכֹות
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ(ט)

˙BÎÏ‰.Ï·‡מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על להתאּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹ(א)
ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָעל
ּביֹום קבּורה מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ב) עׂשה; מצות ׁשהיא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמיתה,
יּטּמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלקרֹובים;

ּבלבד. לקרֹובים אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכהן
˙BÎÏ‰.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
(ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹירּבה
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
מהן - וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבע
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ב אדר כ"א חמישי יום

לב ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ
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הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
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מצוֹות וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶַָָֹ(ד)
ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלחּלל

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) ׁשּלאעליהן; (י) ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָלנּסֹותֹו.

א ¤¤ּפרק

החכמֹותיסֹוד‡. ועּמּוד לידעהיסֹודֹות ׁשם, [במציאות]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון הּנמצאמצּוי ּכל ממציא והּוא הברואים];. כל [בורא ְְְִִִַַָָָ

נמצאּו לא ּׁשּביניהן, ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכל
מאמּתת[נבראו] נצחית]הּמצאֹואּלא - האמיתית .[מהמצאותו ְֲִִֵֶַָָ

מצּוי,ואם.· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יכֹוליעלה אחר ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.להּמצאֹות ְְִָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו אינהּוא [מציאותו ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] לֹו;תלויה צריכין הּנמצאין בו]ׁשּכל תלויה ,[מציאותם ְְִִִִֶַָָ
להן צרי אינֹו הּוא ּברּו מהןוהּוא לאחד ולא אין, לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מהן.[כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]אמּתתֹו אחד ֲֲִִֵֶֶַַָָ
.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ

ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה, והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמתאֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו
הארץ.הּמצּוי‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּואהּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

שארהּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ
הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח

והּוא מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל
ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו

.Âעׂשהוידיעת מצות - זה אלהיּדבר ה' "אנכי ׁשּנאמר: ,". ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה במציאות]וכל ישנו אחר[- אלֹוּה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹחּוץ
ּפני על אחרים העּקר"אלהים הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ֶַַָָֹהּגדֹול
.Êׁשניםאלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים[כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל[כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק[פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין[אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּכמ אחר יחּוד הרּבהּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ

הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים- [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּבמארעיןלהימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין

היה - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
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הּגלּגל ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Áּגּוףהרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני[אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ëרגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ[לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים[- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.Èהראנימה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד
מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָאחֹוריו,
לא ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל

ֵָיראּו".
.‡Èיארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד מקֹוםולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹ
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבּזמן, מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹּפנים
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי

ולא ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.·Èהּוא,והֹואיל ּכ ּבהןוהּדבר וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היהמכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

ב ¤¤ּפרק

הּזההאל‡. והּנֹורא הימּנּו,הּנכּבד ּוליראה לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

ִָּתירא".
.·ׁשּיתּבֹונןוהיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מהן ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
קץ ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבחחכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לידע ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹולּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּוכׁשּמחּׁשב חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ויפחד ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּדברים
קּלה ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוידע

ּדעֹות ּתמים לפני "ּכי[הקב"ה]מעּוטה ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאראה
ּכדי העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאני
חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
והיה ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ָָהעֹולם'.
ּבעֹולמֹו,ּכל‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא לׁשלׁשהמה נחלק ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ

וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומרחלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
האדםוצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם
ואינן לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין

ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּברּואיןּגלמם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּגּוף אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

נפרדֹות צּורֹות אּלא מּזֹוּוגוּיה, .זֹו ְְִִִֶָָָ
אֹומריםּומה„. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
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הּגלּגל ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Áּגּוףהרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני[אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ëרגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ[לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים[- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.Èהראנימה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד
מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָאחֹוריו,
לא ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל

ֵָיראּו".
.‡Èיארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד מקֹוםולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹ
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבּזמן, מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹּפנים
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי

ולא ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.·Èהּוא,והֹואיל ּכ ּבהןוהּדבר וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היהמכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

ב ¤¤ּפרק

הּזההאל‡. והּנֹורא הימּנּו,הּנכּבד ּוליראה לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

ִָּתירא".
.·ׁשּיתּבֹונןוהיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מהן ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
קץ ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבחחכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לידע ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹולּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּוכׁשּמחּׁשב חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ויפחד ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּדברים
קּלה ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוידע

ּדעֹות ּתמים לפני "ּכי[הקב"ה]מעּוטה ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאראה
ּכדי העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאני
חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
והיה ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ָָהעֹולם'.
ּבעֹולמֹו,ּכל‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא לׁשלׁשהמה נחלק ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ

וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומרחלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
האדםוצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם
ואינן לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין

ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּברּואיןּגלמם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּגּוף אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

נפרדֹות צּורֹות אּלא מּזֹוּוגוּיה, .זֹו ְְִִִֶָָָ
אֹומריםּומה„. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
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ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'
להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשאינןּובּמה‰. לפי ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמציאּותן, ׁשלׁשוין מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מּכחֹו מצּוי והּוא הימנו]חברֹו, שלמעלה זה למעלה[של זה ְְְֲִֵֶַָָֹ
וזה וטּובֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹמּזה;
ׁשמר, ּגבּה מעל ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹהּוא

עליהם". ְֲִֵֶּוגבֹוהים
Â.ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
מּמעלתֹו למעלה ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, סיבה]ׁשל מן[- למעלה ׁשהיא , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
.[המסובב]העלּול ֶָ

.Êׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹותאלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
מעלת היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת ּתחתהּצּורֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
הכבוד]הּכּסא הּצּורה[כסא מעלת היא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲֲִִִִֵַַַַַָָ

הּנביאים עם ׁשּמדּברים הּמלאכים והם 'איׁשים', ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנקראת
'איׁשים', נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָונראין

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָׁשּמעלתם
.Áויֹודעיןוכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,
מעלה ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
יכֹול וצּורה מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבֹורא
ּכמֹו הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלהּׂשיג

עצמֹו. יֹודע ְֵֶַַׁשהּוא
.Ëיּתּוׁשּכל עד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה נמצאּו.[כדור]קטן אמּתֹו מּכח הּכל - הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא הּואּולפי ואמּתֹו, ותפארּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹיֹודע
.Èׁשהיא.הּקדֹוׁש ּכמֹות אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ׁשאין יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
אחד, וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאנּו
ּבדעה, ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם ְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָָֹהיּו
נמצאת יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּכל - עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָֹאֹומר:
ולא לׁשמעֹו ּבאזן ולא לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאחד.

,"נפׁש "חי אֹומרין: ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּבלב
ׁשאין - ה'" "חי אּלא ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"חי
ּכחּיי אֹו החּיים, הּגּופֹות חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָהּבֹורא
מחמת ויֹודעם הּברּואים מּכיר אינֹו ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּמלאכים.
עצמֹו מחמת אּלא אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּברּואים,
ׁשהּכל - הּכל ידע עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹידעם;

לֹו ּבהויתֹו בהקב"ה]נסמ תלוי הכל קיום -]. ְֲִַַָָ
.‡Èּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכלטּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·Èאּלאצּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחרלאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין מן[מעט]ּכ ְְִִִִִֵֶֶָָָ
ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר;
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
'ּדבריםנ זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָללבּוׁש

[ - וכבושים יהיּו[סודיים - עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ְְִִֵֶֶָׁשהם
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹללבּוׁש
ועליהם ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
'לׁשֹונ ּתחת יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים .הראׁשֹונים: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה'תשע"ב אדר כ"ג קודש שבת יום

ג ¤¤ּפרק

ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּגלּגלו'ערבֹות' הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּירח,
וגלּגל נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'ּכֹוכב',
ׁשּׁשי וגלּגל מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
ׁשמיני וגלּגל ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבֹו
הּוא ּתׁשיעי וגלּגל ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבֹו
הּכל את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
הּכֹוכבים,ּכל·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב ּגלּגּלים מהן סֹובביםּבצלים; ּומהן למזרח, מּמערב בין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אין וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח
לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ

לאּכל‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
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לפי הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּליןּכל„. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכביםּכּדּור מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונהּכלמסּפר‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Âהחכמיםּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Êמּכלּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכללהן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Áקטּניםּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץהּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא ּפעמים; ּוׁשמֹונהוׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכלּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכיםמהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È.אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלםהאל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורההּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡Èיֹודעיןארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּכירין, מהןולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן וקטן.למּטה לגדֹול ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו אתֿעמיתֹו"(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"לאֿתֹונה "וגר :אחרּֿכ ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ּגםּֿכן ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ
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לפי הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּליןּכל„. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכביםּכּדּור מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונהּכלמסּפר‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Âהחכמיםּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Êמּכלּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכללהן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Áקטּניםּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץהּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא ּפעמים; ּוׁשמֹונהוׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכלּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכיםמהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È.אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלםהאל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורההּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡Èיֹודעיןארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּכירין, מהןולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן וקטן.למּטה לגדֹול ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ê¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו אתֿעמיתֹו"(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"לאֿתֹונה "וגר :אחרּֿכ ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ּגםּֿכן ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ
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― הש"ב זהֿאתֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא hi,זה, `xwie) ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

(fiספרא ּולׁשֹון .(g ,c)ׁשהיא ׂשנאה אּלא אמרּתי "לא : ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ
ׂשֹונאֹו ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּלב,

על הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו 'לאֿתּקם― ֲִֵֵֵֶַַָָֹֹ
gi)ולאֿתּטר'" ,my):אמרֹו והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְְֲִֵֵַַָֹֹ

"ּכמֹו לרע חמּור(my)"ואהבּת עון ― הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹ
ִַֹמןֿהּכל.

― הר"ה עברההּמצוה ּבעֹוׂשה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי ּבדבריםאֹו ּכ על ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
ּומי לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
ּולמנעֹו, להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― לעבֹור ְְְֲִֶֶַַָָָָָׁשרֹוצה
ענׁש. לקּים המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואףֿעלּֿפי

"אתֿעמית ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
(fiזה הרענּו אם זה, על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם .ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

נצטּוינּו אּלא חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָלזה,
ּולׁשֹון ּכלּום, ּבּלב יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלהתרעם

וחמּׁשה(my)ספרא ארּבעה אפלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָ
אף יכֹול ּתֹוכיח. הֹוכח לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ְְְֲִִֵַַַַַַָָּפעמים,

מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו `ezeאּתה gikedl jl xzeny ,xnelk) ְִִַַָָָ
('ecke miax ipta oebk ,yiiazn `edy ote`a elit`:לֹומר ְַַּתלמּוד

חטא". עליו hg`ולאֿתּׂשא dz` `yz ok dyrz m`y) ְְִֵָָָֹ
(ezaqaּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה חכמים, ּבארּו ּוכבר .ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי לּגדֹול מןֿהּקטן ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֻאפּלּו
יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ידיו ירּפּו אל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻוזלזל

הּׁשמּועה מעּתיקי ׁשּבארּו dt)ּכמֹו lray dxezd ixqen) ְְְֲִֵֵֶַַָ
fh:)ואמרּו oikxr)למצוה ויׁש הּכאה. עד ּתנאים: זֹו ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות ונתּבאר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻוהלכֹות,

― הש"ג זהֿאתֿהּמצוה לבּיׁש ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברּבים, חברֹו ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהאזהרה

חטא" עליו ולאֿתּׂשא עמית(fi ,my)ּובספרא .(my) ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹ
חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאמרּו:
ּפׁשט אבל חטא'". עליו 'ולאֿתּׂשא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹוהֹוכח?
וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהּכתּוב

ְְִֵּתזּכרהּו.

ה'תשע"ב אדר י"ח שני יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny)ּכֹולל זה לאו . ְְְֵֶַַָָָָָֹ

ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמהם
ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּטֹובה

מּכלֿאּלּו(zeaxdl)להפליג ּבאחד נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
העֹובר ענׁש יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ―ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אתכם והרגּתי אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

bk)וגֹו'" ,my). ְ

― הש"א והּואהּמצוה הרכילּות, על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל לאֿתל" יתעּלה: fh)אמרֹו ,hi `xwie)אמרּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

(d ,c miyecw `xtq).לזה וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא לא :ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּובכללּדבר .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה en.)לאו zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָָ

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
נחּדל לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא:
ׁשּצער ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּלבּקׁשֹו

"לאֿתּקם" ואמר: מּכ ה' הזהיר gi)אֹותנּו. ,my)ּולׁשֹון . ְְְִִִִַָָָֹֹ
i)ספרא ,my):לֹו אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהׁשאילני
הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻקרּדּמ
הּקׁש הּזה הּמׁשל ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּגל

ְְִִָָָּבכלֿהענינים.

― הש"ה ּפיהּמצוה על ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
החֹוטא לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ולאֿתּטר". "לאֿתּקם יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַָֹֹֹֹונזּכרּנּו

ספרא i`)ּולׁשֹון ,my)אמר נטירה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ(jl dpd)ׁשּלא ּכמֹות איני , ְְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
'לאֿתּטר'". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹֹהׁשאלּתני

ה'תשע"ב אדר י"ט שלישי יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיי"חֿי"טאדר

― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי Ðהיא mixg`l) ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
(miphwd) eipalּוללמדּה הּתֹורה חכמת ((envra)וזהּו ― ְְְְֶַַָָָָ

"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד (mixacהּנקרא: ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
(f ,eספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֵֶַָָ

קרּויםּתלמידי ׁשהּתלמידים ּבכלֿמקֹום מֹוצא אּתה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
בניֿהּנביאים'" 'וּיצאּו ׁשּנאמר: b)ּבנים, ,a aÎmikln)וׁשם . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

(ixtqa)מחּדדים ׁשּיהיּו ― "וׁשּננּתם (mixceqn)אמרּו: ְְְְְִִִֶַָָָֻ
אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹו
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתהא

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
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ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dpwyׂשיבה df `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxdׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִֵֶַָָָָָ
הּדּור" `oiּבּה ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִָ

(eiptn oicnerמּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ
(:al)ּבאפן ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע .ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּׁשוה לחכם ואפּלּו אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכללי
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו bl.)לֹו, `rivn `aa)חכמים "ּתלמידי : ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ

ותֹוספת יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּבבבל
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַעל
חּיב הּכבֹוד ועם לכלֿחכם, חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ְְְִֶַַַַָָָָָָָָּגדֹולה
מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמֹורא,
ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכלּפי

my)אמרּו `rivn `aaa)קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו אביו :eia` oebk) ְְִֵַַָָ
(eia` z` dcet jk xg`e ,eax z` dcet diaya miieay eaxeוכבר .ְָ

d:)ּבארּו oixcdpq)ּכּונתי― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ׁשאסּור ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק נגד ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחלקת:
ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ואסּור ׁשּירׁשהּו. ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹורה
ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, לכף אֹותֹו ְְְְִֵֶַַַָָָֻלדּון

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור איזה אֹו (yxtnyמּפעּלֹותיו ְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
(mheytk `ly eixac.לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

חלק iw.)ּובפרק oixcdpq)ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק אמרּו: ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עלֿה'' 'ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, jynda)על d`x)xacna) ְְֱִֶֶַַַַַָָֹ

(h ,ek,הּׁשכינה עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ּכלֿהעֹוׂשה ,ְְְִִִִֶֶַַָָָָ
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי 'הּמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lr s`)(bi ,k my),

'לאֿ ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹוכלֿהּמתרעם
תלּנתיכם Ð)עלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz)ּכי ְִֵֵֶָֹֻ

g)עלֿה'' ,fh zeny)אחר ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָ
ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: (xacnaהּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(d ,`kיׂשראל וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ועליו מׁשה עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹותרעמתם
מהם ּכלּֿדבר הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ה'. d'")ּכלּפי lr mzevda")אמרּו dpynּובפרּוׁש c wxt zea`) ְְְֵֵַָ
(aiוכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :mbe minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xenֿאת לכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ּׁשּמצאנּו מּמה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנלמד
לא הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהחכמים

minkg)ׁשהיא `xen).זאת והבן עצמּה. ּבפני מצוה
יוםרביעיֿחמישיכ'ֿכ"אאדר

ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אדר כ"א חמישי יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אלהּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים (gekההזיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

(miieqn oeilrּכ עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָָָֹמֹורידים
,וכ ּכ לפניו ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ
ׁשהּמחׁשבה אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
ׁשמעֹורר מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
על הזהרנּו ׁשּבֹו והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם לדרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאתֿהּפתי

אלֿהאלילם" "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה c)ענין ,hi `xwie). ְְְֱִִִִֶֶַָָָ
ספרא i)ּולׁשֹון ,miyecw zligz)אחריהן אּתה ּפֹונה "אם : ְְֲִִֵֶֶַַָָ

אֹומר: יהּודה "רּבי אמרּו: וׁשם אלהּות". אֹותן עֹוׂשה ְְְֱִֵֶַַָָָָָָאּתה
לראֹותן", הּפסלאלּֿתפנה ּבצּורת להסּתּכל אפּלּו ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחיצֹונית
מחברֹו" אדם "ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו (zayמןֿהּזמן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(.hnwהמהּל "ּכתב :(aezkd)הּצּורה `mc)ּתחת zxev)ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ
minvr)הּדיֹוקנאֹות x`y ly)ּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו אסּור ְְְְְִֵַַַָָָ

(dxf dcear ly)מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמּה
ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו cnlpׁשּנאמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ

(df weqtאלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― אל' ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
(micea mz` xy` milad),עצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְִִֶַַַָָָּוכבר

אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ּבאּסּור ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָּכלֹומר
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה לכם i`,"הּׁשמרּו mixac) ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

(fhמן לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
זה ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my)אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּלב ּבעין מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןּֿתדרׁש אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבמהּֿׁשּמיחסים
אלהיהם את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאלהיהם

ּגםֿאני" l)ואעׂשהּֿכן ,ai my)על מּלׁשאֹול שהזהיר ― ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָ
ּגֹורם ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאיכּות
מלקּות. חּיב ― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלטעֹות

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּכׁשאמרּו:(fi:)ּוכבר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מאמרֹו: ראיה והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ"לֹוקין

מּמקֹומֹו" איׁש hk)"אלֿיצא ,fh zeny)היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹילקה
'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהׁשיבּו
הכי אלֿהאלילם" ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין

jk)נּמי mpn`d)זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי לאקי?! ּדלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליו. ִָָלֹוקין

― המ"ז חפׁשּייםהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
ׁשּתעמֹוד סיג לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי hl)"ולאֿתתּורּו ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מינּות זֹו ― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹּולׁשֹון

וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ek)ּכענין ,f zldw); ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשמׁשֹון "וּיאמר ׁשּנאמר: זנּות, זֹו ― עיניכם" ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ואחרי
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ה'תשע"ב אדר כ' רביעי יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dpwyׂשיבה df `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxdׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִֵֶַָָָָָ
הּדּור" `oiּבּה ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִָ

(eiptn oicnerמּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ
(:al)ּבאפן ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע .ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּׁשוה לחכם ואפּלּו אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכללי
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו bl.)לֹו, `rivn `aa)חכמים "ּתלמידי : ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ

ותֹוספת יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּבבבל
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַעל
חּיב הּכבֹוד ועם לכלֿחכם, חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ְְְִֶַַַַָָָָָָָָּגדֹולה
מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמֹורא,
ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכלּפי

my)אמרּו `rivn `aaa)קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו אביו :eia` oebk) ְְִֵַַָָ
(eia` z` dcet jk xg`e ,eax z` dcet diaya miieay eaxeוכבר .ְָ

d:)ּבארּו oixcdpq)ּכּונתי― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ׁשאסּור ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק נגד ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחלקת:
ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ואסּור ׁשּירׁשהּו. ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹורה
ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, לכף אֹותֹו ְְְְִֵֶַַַָָָֻלדּון

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור איזה אֹו (yxtnyמּפעּלֹותיו ְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
(mheytk `ly eixac.לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

חלק iw.)ּובפרק oixcdpq)ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק אמרּו: ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עלֿה'' 'ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, jynda)על d`x)xacna) ְְֱִֶֶַַַַַָָֹ

(h ,ek,הּׁשכינה עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ּכלֿהעֹוׂשה ,ְְְִִִִֶֶַַָָָָ
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי 'הּמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lr s`)(bi ,k my),

'לאֿ ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹוכלֿהּמתרעם
תלּנתיכם Ð)עלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz)ּכי ְִֵֵֶָֹֻ

g)עלֿה'' ,fh zeny)אחר ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָ
ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: (xacnaהּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(d ,`kיׂשראל וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ועליו מׁשה עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹותרעמתם
מהם ּכלּֿדבר הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ה'. d'")ּכלּפי lr mzevda")אמרּו dpynּובפרּוׁש c wxt zea`) ְְְֵֵַָ
(aiוכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :mbe minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xenֿאת לכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ּׁשּמצאנּו מּמה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנלמד
לא הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהחכמים

minkg)ׁשהיא `xen).זאת והבן עצמּה. ּבפני מצוה
יוםרביעיֿחמישיכ'ֿכ"אאדר

ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אדר כ"א חמישי יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אלהּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים (gekההזיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

(miieqn oeilrּכ עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָָָֹמֹורידים
,וכ ּכ לפניו ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ
ׁשהּמחׁשבה אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
ׁשמעֹורר מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
על הזהרנּו ׁשּבֹו והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם לדרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאתֿהּפתי

אלֿהאלילם" "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה c)ענין ,hi `xwie). ְְְֱִִִִֶֶַָָָ
ספרא i)ּולׁשֹון ,miyecw zligz)אחריהן אּתה ּפֹונה "אם : ְְֲִִֵֶֶַַָָ

אֹומר: יהּודה "רּבי אמרּו: וׁשם אלהּות". אֹותן עֹוׂשה ְְְֱִֵֶַַָָָָָָאּתה
לראֹותן", הּפסלאלּֿתפנה ּבצּורת להסּתּכל אפּלּו ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחיצֹונית
מחברֹו" אדם "ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו (zayמןֿהּזמן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(.hnwהמהּל "ּכתב :(aezkd)הּצּורה `mc)ּתחת zxev)ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ
minvr)הּדיֹוקנאֹות x`y ly)ּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו אסּור ְְְְְִֵַַַָָָ

(dxf dcear ly)מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמּה
ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו cnlpׁשּנאמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ

(df weqtאלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― אל' ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
(micea mz` xy` milad),עצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְִִֶַַַָָָּוכבר

אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ּבאּסּור ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָּכלֹומר
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה לכם i`,"הּׁשמרּו mixac) ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

(fhמן לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
זה ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my)אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּלב ּבעין מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןּֿתדרׁש אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבמהּֿׁשּמיחסים
אלהיהם את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאלהיהם

ּגםֿאני" l)ואעׂשהּֿכן ,ai my)על מּלׁשאֹול שהזהיר ― ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָ
ּגֹורם ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאיכּות
מלקּות. חּיב ― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלטעֹות

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּכׁשאמרּו:(fi:)ּוכבר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מאמרֹו: ראיה והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ"לֹוקין

מּמקֹומֹו" איׁש hk)"אלֿיצא ,fh zeny)היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹילקה
'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהׁשיבּו
הכי אלֿהאלילם" ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין

jk)נּמי mpn`d)זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי לאקי?! ּדלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליו. ִָָלֹוקין

― המ"ז חפׁשּייםהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
ׁשּתעמֹוד סיג לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי hl)"ולאֿתתּורּו ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מינּות זֹו ― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹּולׁשֹון

וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ek)ּכענין ,f zldw); ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשמׁשֹון "וּיאמר ׁשּנאמר: זנּות, זֹו ― עיניכם" ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ואחרי
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וגֹו' b)אלֿאביו" ,ci mihtey)― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה . ְְְְִֶַַָָָָָ
ּבהן הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות והּתאות הּתענּוגֹות ְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָֹרדיפת

ּתמיד.
יוםחמישיכ"אאדר

ִָ

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl)ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla)זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ckעל מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :ÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoep―

הּכּנּויין ׁשאר ועל `l,ּבמיתה; :miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del`ּבאזהרה ―(cala) e`l).( ְְַָָ

ּבּמכלּתא i`gei)ועֹוד oa oerny iaxc)"תקּלל לא "אלהים : ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלּתן

ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק llwz"זֹו `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְְְְִִֶֶֶַַ
(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `idמןֿהאזהרֹות זה ְִֶֶַָָׁשּסּוג

ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּכֹולל
lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd cg` e`l)

(yxeyd) llkdאתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי
וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkdֿאּלאֿאם ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכן
ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנלמדת
לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבארנּו
עליו מזהרים הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָָָֻקדמה

(xeqi`l sqep xewn oi` xy`k wx),הּלאו אֹותֹו מחמת אּלא ,ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֻהּדבר

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו היא(licadl)יעׂשה האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית זרההּמצוה עבֹודה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת d)אפּלּו dyrz `l zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָ

ּבמה ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּיפעֹור ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר(dlbi)לּפעֹור עצמֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לּמרקּוליס אבן יזרֹוק `lil)אֹו my)אמר והּוא יתעּלה. ֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָ
תעבדם" "ולא :ּכ על b)ּבאזהרה ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ

(my)על לחּיב ― תעבדם" ולא להם תׁשּתחוה "לא :ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מי לפיכ עצמּה. ּבפני ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּזֹורק

"איכה יתעּלה: אמר ׁשהרי עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין `oteלפי eze`a) ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(y"ּגםֿאני ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה הּגֹוים ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעבדּו

(l ,ai mixac),וכרת סקילה ―חּיב ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּובׁשֹוגג

וׁשם זרה(cq:)מּסנהדרין. ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת לכדרּכּה, אחת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלּמה?
ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ׁשהעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלֹומר:
ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ׁשּיהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמין
ּפֹוער ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
מי וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my)אּסּור הּכּונה ואין . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה אּלא(hrnle)ההׁשּתחויה ― זּולתּה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

וכן(dnbeck)הזּכיר ההׁשּתחויה, ּכלֹומר העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מאּלּו אחת על והעֹובר ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמזהרים
סקילה. חּיב ― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָוהׁשּתחוה

הּמכלּתא hi)ּולׁשֹון ,ak zeny)יחרם לאלהים "זֹובח :(my) ְְְֱֳִִֵַַָָָָֹ
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו, לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ―ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ויצאת היתה ּבכלל זביחה תעבדם". ולא להם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹתׁשּתחוה
לּׁשמים עֹובדין ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻללּמד:

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה dzcear)וחּיבין jxc `idy oia)ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָ
עֹובדֹו dzcear)ׁשאינֹו jxc dpi`y oia)ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא אף , ְֵֵֶֶַַָ

ׁשאינֹו ּבין עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָעֹובדין
אּלּו, עבֹודה מיני ׁשארּבעת האּלה, הּדברים וענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹובדֹו".
נתחּיבּו ׁשּבהם והּנּסּו והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהם:
ּבאחד זרה עבֹודה ׁשּיעבד ּכלֿמי ― יתעּלה ה' את ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלעבֹוד
לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד אֹותֹו אפּלּו סקילה, חּיב ― ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמהם
ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ׁשּקֹוראים וזֹוהי מאּלּו. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאחת
ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא אֹותּה ׁשעבד ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאףֿעלּֿפי
לא אם ּבכרת והּוא מזיד, הּוא אם סקילה חּיב מאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבאחת

oic)נֹודע zial)נענׁש לא אֹו dyiprdעליו, i`pz eniiwzp `lyk) ֱֶַַָָֹ
(dnecke d`xzdkחּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא אם א ;ְְִִֵַַַַָָ

ּבאלֹוּה עליו קּבל אם וכן `dz")קבּועה. il`" el xn`)איזה ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב זה הרי ― עליו ׁשּקּבלֹו הּלאו(dliwq)ּדבר נכּפל ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין
"ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאּלּו

זבחיהם את f)לּׂשעירם""עֹוד ,fi `xwie)ספרא :(my)ּולׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָ
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זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׂשעירים נתּבאר,(ew.)"אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאו
ׁשהּוא לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ּבׁשחיטה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדרּכּה
אם לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x)ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd)הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסיליםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny)חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית עבֹודההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
זה היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― המבּקׁשזרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מּסכה "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו
לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt zlgz) ְְֲִֶַָָֹ

(ai dkld miyecwאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ
עֹובר לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ב ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּמצוה ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ―ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם .(bn.)הּזאת ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הרביעית צּורתהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)ֱֵֹאלהי
לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי bk)כסף ,k zeny)ּולׁשֹון . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)הּמכלּתא zyxt seq):הּפרּוׁש ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
ּתלמּוד ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר:
ואיזֹו לפּתח מּתר צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּוכבר
מעבֹודה ג' ּבפרק זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאסּור

ּבסנהדרין ונתּבאר ׁשּנאמר(f:)זרה. זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּוץ אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא

ּבמהּֿׁשה מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות זּכרנּו,מענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא. ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֶַָָּכמֹו

― הט"ו זרה,הּמצוה לעבֹודה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכלֹומר, ,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּכלֹומר:
מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה זּולת (aexמןֿהּמעׂשים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
(xirdאנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב bi,ּבניֿבלּיעל mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(ciלאחד קרא ואם ;(micigil):נקרא זה הרי ― אדם מּבני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,
(f ,my)והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו היא זה על (zenyׁשּבאה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
(bi ,bkסנהדרין ּובגמרא .(:bq)"עלּֿפי יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―,ziqna ,ea aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna"לעׂשֹות ולאֿיֹוספּו ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹ

(ai ,bi mixac)ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". אזהרה אּלא !?ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי יּׁשמע "'לא יׁשמעאל: ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּדרּבי

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― זה לאו על :(fq.)העֹובר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת עיר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמּדיחי

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו עירהּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
אתֿ באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)העיר my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
סנהדרין .(iw`.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

― הכ"ג הּנּדחת,הּמצוה עיר מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
עֹוד" תּבנה לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו (my)והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

מּסנהדרין. ְְִִֶַי'

― הכ"ד ּומּלהנֹותהּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my)מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ―חּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין .(iw`.)י' ְְִִֶַ

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
"ולאֿיֹוספּו ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)על העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
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קטו xc` a"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׂשעירים נתּבאר,(ew.)"אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאו
ׁשהּוא לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ּבׁשחיטה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדרּכּה
אם לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x)ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd)הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסיליםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny)חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית עבֹודההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
זה היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― המבּקׁשזרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מּסכה "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו
לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt zlgz) ְְֲִֶַָָֹ

(ai dkld miyecwאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ
עֹובר לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ב ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּמצוה ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ―ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם .(bn.)הּזאת ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הרביעית צּורתהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)ֱֵֹאלהי
לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי bk)כסף ,k zeny)ּולׁשֹון . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)הּמכלּתא zyxt seq):הּפרּוׁש ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
ּתלמּוד ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר:
ואיזֹו לפּתח מּתר צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּוכבר
מעבֹודה ג' ּבפרק זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאסּור

ּבסנהדרין ונתּבאר ׁשּנאמר(f:)זרה. זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּוץ אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא

ּבמהּֿׁשה מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות זּכרנּו,מענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא. ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֶַָָּכמֹו

― הט"ו זרה,הּמצוה לעבֹודה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכלֹומר, ,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּכלֹומר:
מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה זּולת (aexמןֿהּמעׂשים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
(xirdאנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב bi,ּבניֿבלּיעל mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(ciלאחד קרא ואם ;(micigil):נקרא זה הרי ― אדם מּבני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,
(f ,my)והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו היא זה על (zenyׁשּבאה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
(bi ,bkסנהדרין ּובגמרא .(:bq)"עלּֿפי יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―,ziqna ,ea aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna"לעׂשֹות ולאֿיֹוספּו ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹ

(ai ,bi mixac)ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". אזהרה אּלא !?ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי יּׁשמע "'לא יׁשמעאל: ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּדרּבי

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― זה לאו על :(fq.)העֹובר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת עיר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמּדיחי

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו עירהּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
אתֿ באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)העיר my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
סנהדרין .(iw`.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

― הכ"ג הּנּדחת,הּמצוה עיר מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
עֹוד" תּבנה לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו (my)והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

מּסנהדרין. ְְִִֶַי'

― הכ"ד ּומּלהנֹותהּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my)מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ―חּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין .(iw`.)י' ְְִִֶַ

ה'תשע"ב אדר כ"ב שישי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
"ולאֿיֹוספּו ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)על העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
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`xcקטז a"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה,
ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאתֿהּמסית,

לֹו" h)תאבה ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)מּכלל" : ְְְִִֵֶַֹ
לרע "'ואהבּת ּכמֹו'ׁשּנאמר: (gi ,hi `xwie)אּתה יכֹול ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָ

לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְֵֶֶַַָֹֹאֹוהב

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאתֿהּמסית,

עליו" עינ "ולאֿתחס h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי ?(ziqnd)יכֹול ִֵֶֶַַָָָ
."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ְְְֵַַָֹּתלמּוד

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
להזּכירֹו לֹו ―אסּור זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָזכּות
"ולאֿתחמל" יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֹולא

(my mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq)תלּמד לא תחמל, ולא : ְְְֵֵַַַָֹֹֹ
זכּות. ְָָעליו

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oic:יתעּלה אמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלידי
עליו" הּפרּוׁש(my)"ולאֿתחמֹול ּובא .(my ,ixtq)ולא : ְְְֵַַָָָֹֹ

זכּות. עליו תלּמד לא ― ְְְֵַַָָֹתחמֹול

― הכ"ו ּבׁשמּההּמצוה מּלהתנּבא אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
(dxf dcear ly)ׁשהיא אֹו לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, ,ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ּכמֹו וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹעצמּה
לאו ּבּכתּוב ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּמדּמים
ּבׁשמּה; מתנּבא אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻמפרׁש
ּבׁשמּה הּמתנּבא נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּומת אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבמיתה,

ההּוא" k)הּנביא ,gi my)הּכלל ּכפי ּבחנק, זֹו ּומיתה . ְְְִִִֶֶַַַָָָ
ידּוע ּוכבר חנק. ― סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאצלנּו

ׁשּקדמּו הּכללים מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָל
אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלמאמר
אחרים אלהים "וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: אזהרתֹו והּנה ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהזהיר;

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny)אחד ׁשּלאו מןֿהּנמנע אינֹו ּכי . ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכיון ׁשּבכללּות, לאו ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמזהיר
ּדגמאֹות יבֹואּו ּומּזה וענין. ּבכלֿענין הענׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתּבאר
מּסנהדרין. י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבמקֹומן.

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)אּלא ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשאנּו ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּנׁשמעהּו

י ואם ּבכלֿחֹוטא; נעניׁשהּוחּיבים ― ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ולא לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ְְְְִִֵַָָָָָֹֹּכראּוי
תׁשמע "לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹלראיֹותיו.

ההּוא" הּנביא c)אלּֿדברי ,bi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את ּבׁשמי k)ּדבר ,gi my). ְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)לאו על העֹובר וגם .ְֵַַָָ

אמרּו אתֿהּנחנקים ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב ht.)זה oixcdpq): ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אדם: ּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ"ּונביא
ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"אׁשר
― צּויתי" לחברֹו הא לדּבר, לאֿצּויתיו אׁשר "את ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשמע;
אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹזה
נאמר: ּובכּלן זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאחרים"
סתם ּבּתֹורה האמּורה וכלֿמיתה ― ההּוא" הּנביא ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"ּומת
י"א ּבפרק זה ׁשקר נביא ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָהרי

.(my)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
לנּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹזרה,

mihtey)ּבאמרם zyxt `zlikn).ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְְְִִַַָָָֹ
תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּוא

(bi ,bk zeny)אמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ,ְְְְְְִִֶַַָָָֹ
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xc` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`zlikna)עבֹודה ּבׁשם יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין אדם(bq:)זרה. יאמר ׁשּלא ― תזּכירּו "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ

על והעֹובר ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָלחברֹו:
מּכלֿ ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלאו
חּיב ― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָהּנבראים
עבֹודה מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמלקּות.
הּכבֹוד מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָזרה
ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻוהאהבה:

ּבפרק(raypd)והמקּים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּׁשמינית האֹוב,הּמצוה מּמעׂשה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
מסּימים, מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֻוהּוא

ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו mewnונדמה zgzn) ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
(szkd l` rexfd ly xeaigd― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְִֶֶֶַַָָׁשעֹונה

"אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָוזה
l`)אלֿהאבת" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְִֶָָֹֹ

ּפיתֹום זה ― sykn)"אֹוב my)והעֹובר מּׁשחיֹו". המדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבכרת; זה הרי נסקל לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא df)ואם `wec) ְְְִֵַַַָָָ
ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עצם ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ויאמר ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעֹוף
למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּדברים

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו (oixcdpqהּמתעּלף ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
(:dqמדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּתפנּו "אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".
ואלֿהּיּדענים" my)אלֿהאבת `xwie)ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

הענׁש את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹלאו
וכרת סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:
בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּמזיד,

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו fk)אֹוב ,k my)ספרא ּולׁשֹון .miyecw) ְְְִִִָָֹ
(myאֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶֶָָ

ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹאֹו
הּיּדעֹונים" ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו l`)לֹומר ,hi my)וגם ; ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג זה לאו על ְְְֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשביעית מקצתהּמצוה מּלמסֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לּנעבד dxf)ּבנינּו dcear)ּתֹורה מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

וה ,מל ׁשמֹו לאֿתּתןׁשהיה ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו ּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
"לּמל k`)להעביר ,gi my),היתה זֹו זרה עבֹודה עבֹודת . ְְֲֲֲִֶַַַָָָָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר אׁש(cq:)ּכמֹו ׁשּמעביר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמתעּסק ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומלּבה

הּנעבד אֹותֹו dxf)ּבעבֹודת dcear zeyxl exqenl ick), ֱֲֶַַַָ
האׁש(a`d)ּומעבירֹו אֹותּה dab)על lr)לצד (le`מּצד ְֲִִֵַַַַָָ

(ynn dkeza:ואמר זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר ,ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב i)"לאֿיּמצא ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵַָָֹ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהעֹובר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

ה'תשע"ב אדר כ"ג קודש שבת יום
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― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו (dpan)האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ¦§¤

ה', את עליה לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתקּבצּו
עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכלֿזה
את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזרה,
"ולאֿ :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנעבדים

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ak)תקים ,fh mixac); ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ
מלקּות. ―חּיב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. ּפסילים,לה' לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻלפי
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפסילים,

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
"אלהי ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתעּלה:

(`k ,fh mixac)ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר ,ְְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(gk:)נתּבארּו וׁשם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ְְְֲִִֶַַָָָָׁשהּנטיעה

― הקפ"ה ּכלֿעבֹודההּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ
לׂשרֹוף, לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזרה
ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ּכלֿמין ― ולכרֹות ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהרֹוס
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשּיהיה
ּתאּבדּון "אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

a)אתּֿכלֿהּמקמֹות" ,ai my)תעׂשּו אםּֿכה "ּכי אמר: ועֹוד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם d)להם ,f my):עֹוד ואמר , ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

אתֿמזּבחתם" b)"ונּתצּתם ,ai my)ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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קיז xc` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`zlikna)עבֹודה ּבׁשם יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין אדם(bq:)זרה. יאמר ׁשּלא ― תזּכירּו "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ

על והעֹובר ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָלחברֹו:
מּכלֿ ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלאו
חּיב ― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָהּנבראים
עבֹודה מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמלקּות.
הּכבֹוד מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָזרה
ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻוהאהבה:

ּבפרק(raypd)והמקּים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּׁשמינית האֹוב,הּמצוה מּמעׂשה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
מסּימים, מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֻוהּוא

ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו mewnונדמה zgzn) ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
(szkd l` rexfd ly xeaigd― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְִֶֶֶַַָָׁשעֹונה

"אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָוזה
l`)אלֿהאבת" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְִֶָָֹֹ

ּפיתֹום זה ― sykn)"אֹוב my)והעֹובר מּׁשחיֹו". המדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבכרת; זה הרי נסקל לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא df)ואם `wec) ְְְִֵַַַָָָ
ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עצם ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ויאמר ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעֹוף
למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּדברים

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו (oixcdpqהּמתעּלף ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
(:dqמדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּתפנּו "אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".
ואלֿהּיּדענים" my)אלֿהאבת `xwie)ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

הענׁש את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹלאו
וכרת סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:
בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּמזיד,

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו fk)אֹוב ,k my)ספרא ּולׁשֹון .miyecw) ְְְִִִָָֹ
(myאֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶֶָָ

ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹאֹו
הּיּדעֹונים" ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו l`)לֹומר ,hi my)וגם ; ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג זה לאו על ְְְֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשביעית מקצתהּמצוה מּלמסֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לּנעבד dxf)ּבנינּו dcear)ּתֹורה מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

וה ,מל ׁשמֹו לאֿתּתןׁשהיה ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו ּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
"לּמל k`)להעביר ,gi my),היתה זֹו זרה עבֹודה עבֹודת . ְְֲֲֲִֶַַַָָָָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר אׁש(cq:)ּכמֹו ׁשּמעביר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמתעּסק ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומלּבה

הּנעבד אֹותֹו dxf)ּבעבֹודת dcear zeyxl exqenl ick), ֱֲֶַַַָ
האׁש(a`d)ּומעבירֹו אֹותּה dab)על lr)לצד (le`מּצד ְֲִִֵַַַַָָ

(ynn dkeza:ואמר זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר ,ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב i)"לאֿיּמצא ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵַָָֹ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהעֹובר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה
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― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו (dpan)האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ¦§¤

ה', את עליה לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתקּבצּו
עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכלֿזה
את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזרה,
"ולאֿ :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנעבדים

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ak)תקים ,fh mixac); ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ
מלקּות. ―חּיב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. ּפסילים,לה' לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻלפי
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפסילים,

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
"אלהי ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתעּלה:

(`k ,fh mixac)ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר ,ְְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(gk:)נתּבארּו וׁשם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ְְְֲִִֶַַָָָָׁשהּנטיעה

― הקפ"ה ּכלֿעבֹודההּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ
לׂשרֹוף, לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזרה
ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ּכלֿמין ― ולכרֹות ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהרֹוס
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשּיהיה
ּתאּבדּון "אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

a)אתּֿכלֿהּמקמֹות" ,ai my)תעׂשּו אםּֿכה "ּכי אמר: ועֹוד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם d)להם ,f my):עֹוד ואמר , ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

אתֿמזּבחתם" b)"ונּתצּתם ,ai my)ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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`xcקיח b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סנהדרין אמרּו(v.)ּבגמרא זרה, ּדעבֹודה עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
מאי זרה "ּבעבֹודה אּכא(`efi)ּבתמיהה: עׂשה מצות ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

(dpyi)ּתרּגמה !?(dyxit)ּולׁשֹון 'ונּתצּתם'". חסּדא: רב ְְְְְְִִִֶַַָָ
my)ספרי d`x zyxt)אׁשרה קּצץ ׁשאם אֹומר אּתה "מּנין : ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּתלמּוד לקּצצּה? ׁשחּיב ּפעמים עׂשר אפּלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהחליפּה
אתֿׁשמם "ואּבדּתם אמרּו: וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָלֹומר:

ההּוא לרּדֹוף(my)מןֿהּמקֹום מצּוה אּתה ּבארץֿיׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחריהם,

― הכ"ה ּכלּוםהּמצוה להֹוסיף ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּומּבּתיה מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּׁשל
תביא "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומּכלֿהּמתיחס

"אלּֿבית ek)תֹועבה ,f my)מּמּנה ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ―(.ck)אׁשרה ּבעצי ׁשהמבּׁשל ּבארּו, ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָ

אלֿ תֹועבה "ולאֿתביא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ―ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
מאּומה" ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית(gi ,bi my) ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ

―(bi xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)ּוכבר זאת. והבן ;ְְֵָָֹ
זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָנתּבארּו

― הכ"ב ּבּתכׁשיטיםהּמצוה מּלהנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
"לאֿתחמד יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּקּׁשטּו

עליהם" וזהב dk)ּכסף ,f my)ּובספרא .dkld a dyxt `xwie) ְְְֲִֵֶֶֶָָָ
(fiׁשּצּפ לאמרֹוּבארּו, אתֿזה והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

לאו על העֹובר עליהם". וזהב ּכסף "לאֿתחמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיתעּלה:
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָזה

זרה .(dn.)מעבֹודה ֲֵָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, מהּֿׁשּנאמר וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדבר(mgxl)מּלחמֹול ׁשּום ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

תחּנם" "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּכל
(a ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,(.k dxf dceara l"fg elaiwe)תּתן "לא : ִֵַַָָָֹ

נאה ׁשּצּורתֹו זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָלהם
ּכמֹו ּפנים, יפה זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ―ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

ּדילן ּבּגמרא זרה(eply)ׁשּנתּבאר עבֹודה ּובגמרא . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
h)ירּוׁשלמי dkld ` wxt)― חן להם ּתּתן לא אמרּו: ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ְֲֶַֹּבלאֿתעׂשה.

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ּפןֿיחטיאּו ּבארצ יׁשבּו "לא bk,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl,לנּו מּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ

מּתר יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻעד
"ּגר" ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו

אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר dxfלענין dcear) ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻ
(.cqלעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

זרה עבֹודה עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, ְְֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָָעבֹודה
ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹאל

הּבאּור לנּו k.)ּבא my)ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie)ּוכבר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו b)נכּפל ,gi my). ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻ

הּפרּוׁש `zenÎixg)ּובא zyxt `xtq)אּלא אמרּתי לא : ְִֵֶַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים :(my)ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּלהם, ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻ"ּובחּקֹותיהם
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים mc`l)ּבּדברים wgyn mewn) ְְְֲִִִֶַַַָָ

zeigl)וקרקסיֹות wgyn mewn)והאסּתטרּיֹותzegiyl zenle`) ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethdeּבהן מתּכּנסים ׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלה

האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי האלילים; ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלעבֹודת
ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ּבןּֿבתירא יהּודה רּבי חכמים; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמנּו

(dber Ð dxxgk eizexry glbi)ציצית ּתגּדל (zixelaולא ְְִִֵַֹ
(ey`xa"קֹומי ּתסּפר eipt)וׁשּלא cbpky xryd gelib). ְְֵֵֶַֹ

הּלאו ונכּפל מלקּות. חּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוהעֹוׂשה
ּפןּֿתּנקׁשּב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

l)אחריהם" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― "הּׁשמר" : ְְֲִִֵֵֶֶַָ
(ly ieha)― "ּפן" ly)ּבלאֿתעׂשה; ieha);ּבלאֿתעׂשה ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ― אחריהם" ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתּנקׁש
ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא למֹוקׁש, ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹויהיּו

(mec` rav),ּבתלּוסין יֹוצאין והם הֹואיל ּבארּגמן; אצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָאני
וזה ― ּבתלּוסין אצא אני מּמיני("oiqelz")אף מין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ

"[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל וידּוע הּצבא. ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּתכׁשיטי
ּופקדּתי ההּוא הּמל...](`yipr)ּביֹום ועלּֿבני עלֿהּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

נכרי" מלּבּוׁש ּכלֿהּלבׁשים g)ועל ,` diptv)לׁשם ּכלֿזה . ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― לכלֿמנהגיהם וגּנּוי מהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרחקה

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וגם(fq.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבת g)ּבתֹוספּתא ,f wxt). ְְֶַָָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ּכגֹון(xndl)האזהרה , ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אצליח לא מןֿהּדר ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּבמעׂשי;
המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּדאי
― הּנחּוׁש ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה הּסכלים. ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהעּמים
מעֹונן וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹוקה,

i)ּומנחׁש" ,gi mixac)לא" ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְִֵֶַַַָָָֹ
ek)תנחׁשּו" ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac)― "מנחׁש : ְְְְֲִֵֵַַ

נחׁש עבר מּידי, מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָּכגֹון
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל ek)מימיני ,hi `xwie)לא" : ְְְְִִִִִִָָֹֹ

ּובעֹופֹות ּבחלּדה המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― ְְְְֲֲִֵַַַַָָֻתנחׁשּו
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xc` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובּכֹוכבים
מּׁשּבת ז' ּבפרק ׁשּבת(fq:)זֹו wxtּובתֹוספת zay `ztqez) ְְִֶֶֶֶַַָָ

(g ,f.

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכלּֿבניֿאדם
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
אתּֿפעּלתֹו ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות
התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
על ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמקֹום
אתֿ לעֹורר ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ
אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכח
מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָמֹורה
מה על מֹורֹות אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַַַָָָֻמקצת

ונמׁש lbxd)ּׁשּיהיה. jezn yxzyp)זֹו ּבטעּות אצלם הּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁש מהעד ׁשּיהיה הּגֹורם הן הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשּיהיה,
ּכלֹומר: הּזה, מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפטי

מּמיני מין iyegn)ׁשהם yeg)עֹוררּותֿהּכח(ytpa)אין לכן ; ְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
אףֿעלּֿפי העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשני

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים miakekd)ׁשהם znkg)והעֹוׂשה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מּכלֿמה וזּולתם, האּלה מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאיזה
יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשּנֹוהג

קסמים" קסם [וגֹו'] ב i)"לאֿיּמצא ,gi mixac)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵָָֹֹ
אם(my)ספרי ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֻאל
לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּזמן

(ai ,c ryed):ּכלֹומר מלקּות, חּיב ― זה ּבמעׂשה והעֹובר .ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי עתידֹות ּומּגיד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּקֹוסם

הּקֹוסם ׁשאלת אבל אתֿהּקֹוסם; מאד(cala)הּׁשֹואל מגּנה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiig oi`y s`)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

סנהדרין ּבגמרא מקֹומֹות ׁשּבת(dq.)ּבכּמה ּובתֹוספּתא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
(g ,f wxt).ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my)לא : ְְְִֵָֹ

"עֹונה", מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָתעֹוננּו
ּפלֹונית עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכלֹומר:
חּיב ― זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטֹובה
הּׁשֹואל זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: ְְִֵֶֶַַַַַָֹמלקּות,
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליהן;
מּתֹו מסּים לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהיֹותּה

ּגם הרי ― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר (mbחּׁשּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻֻ
(ixd cala l`ey `ed m`ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְֲִֶֶֶֶַָָזה

ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּבכלל
dq:)חכמים oixcdpq),"אתֿהעינים האֹוחז זה ― "מעֹונן : ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּלּות לכ ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג (zefixf)והּוא ְְְְִֵַַַָָָ
ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ּדברים לאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּתנּועת
ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאנּו
נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָונֹותנֹו
וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
― ההמֹון אצל המפרסמים העינים אחיזת מּמעׂשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבזה
אתֿ אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה אסּור, מאּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכלֿמעׂשה
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין והּוא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהעינים
עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא
אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמאד,
מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעיני
והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב אתֿהּנמנעֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל
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קיט xc` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובּכֹוכבים
מּׁשּבת ז' ּבפרק ׁשּבת(fq:)זֹו wxtּובתֹוספת zay `ztqez) ְְִֶֶֶֶַַָָ

(g ,f.

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכלּֿבניֿאדם
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
אתּֿפעּלתֹו ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות
התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
על ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמקֹום
אתֿ לעֹורר ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ
אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכח
מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָמֹורה
מה על מֹורֹות אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַַַָָָֻמקצת

ונמׁש lbxd)ּׁשּיהיה. jezn yxzyp)זֹו ּבטעּות אצלם הּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁש מהעד ׁשּיהיה הּגֹורם הן הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשּיהיה,
ּכלֹומר: הּזה, מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפטי

מּמיני מין iyegn)ׁשהם yeg)עֹוררּותֿהּכח(ytpa)אין לכן ; ְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
אףֿעלּֿפי העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשני

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים miakekd)ׁשהם znkg)והעֹוׂשה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מּכלֿמה וזּולתם, האּלה מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאיזה
יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשּנֹוהג

קסמים" קסם [וגֹו'] ב i)"לאֿיּמצא ,gi mixac)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵָָֹֹ
אם(my)ספרי ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֻאל
לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּזמן

(ai ,c ryed):ּכלֹומר מלקּות, חּיב ― זה ּבמעׂשה והעֹובר .ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי עתידֹות ּומּגיד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּקֹוסם

הּקֹוסם ׁשאלת אבל אתֿהּקֹוסם; מאד(cala)הּׁשֹואל מגּנה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiig oi`y s`)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

סנהדרין ּבגמרא מקֹומֹות ׁשּבת(dq.)ּבכּמה ּובתֹוספּתא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
(g ,f wxt).ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my)לא : ְְְִֵָֹ

"עֹונה", מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָתעֹוננּו
ּפלֹונית עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכלֹומר:
חּיב ― זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטֹובה
הּׁשֹואל זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: ְְִֵֶֶַַַַַָֹמלקּות,
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליהן;
מּתֹו מסּים לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהיֹותּה

ּגם הרי ― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר (mbחּׁשּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻֻ
(ixd cala l`ey `ed m`ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְֲִֶֶֶֶַָָזה

ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּבכלל
dq:)חכמים oixcdpq),"אתֿהעינים האֹוחז זה ― "מעֹונן : ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּלּות לכ ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג (zefixf)והּוא ְְְְִֵַַַָָָ
ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ּדברים לאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּתנּועת
ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאנּו
נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָונֹותנֹו
וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
― ההמֹון אצל המפרסמים העינים אחיזת מּמעׂשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבזה
אתֿ אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה אסּור, מאּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכלֿמעׂשה
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין והּוא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהעינים
עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא
אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמאד,
מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעיני
והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב אתֿהּנמנעֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל

ֹזאת.
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aÎl`eny`kfÎa
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:äãeäéå ìàøNé-éðáì Búàp÷a íúkäì ìeàL Lwáéå íäì eòaLð ìàøNé éðáeâíéðòábä-ìà ãåc øîàiå §¥³¦§¨¥Æ¦§§´¨¤½©§©¥³¨Æ§©Ÿ½̈§©Ÿ¬¦§¥¦§¨¥−¦¨«©³Ÿ¤¨¦Æ¤©¦§Ÿ¦½

:ýåýé úìçð-úà eëøáe øtëà änáe íëì äNòà äîãiì-ïéà íéðòábä Bì eøîàiå(éø÷ eðì)áäæå óñk ¨¬¤¡¤−¨¤®©¨´£©¥½¨§−¤©£©¬§Ÿ̈«©Ÿ̄§´©¦§Ÿ¦À¥¹̈¹̈¤³¤§¨¨Æ
:íëì äNòà íéøîà ízà-äî øîàiå ìàøNéa úéîäì Léà eðì-ïéàå Búéa-íòå ìeàL-íòäeøîàiå ¦¨´§¦¥½§¥¨¬¦−§¨¦´§¦§¨¥®©²Ÿ¤¨©¤¬Ÿ§¦−¡¡¤¬¨¤«©Ÿ§Æ

:ìàøNé ìáb-ìëa ávéúäî eðãîLð eðì-änc øLàå eðlk øLà Léàä Cìnä-ìàåïzðé(éø÷ ïzé)eðì ¤©¤½¤¨¦Æ£¤´¦½̈©£¤−¦¨¨®¦§©¾§¥¦§©¥−§¨§ª¬¦§¨¥«ª©ª©¹̈
:ïzà éðà Cìnä øîàiå ýåýé øéça ìeàL úòáâa ýåýéì íeðò÷Bäå åéðaî íéLðà äòáLæCìnä ìîçiå ¦§¨³£¨¦Æ¦¨½̈§©£Æ©Ÿ̈½§¦§©¬¨−§¦´§Ÿ̈®©¬Ÿ¤©¤−¤£¦¬¤¥«©©§´Ÿ©¤½¤

:ìeàL-ïa ïúðBäé ïéáe ãåc ïéa íúðéa øLà ýåýé úòáL-ìò ìeàL-ïa ïúðBäé-ïa úLáéôî-ìò©§¦−¤¤§¨¨´¤¨®©§ª©³§Ÿ̈Æ£¤´¥Ÿ½̈¥´¨¦½¥−§¨¨¬¤¨«

i"yx

(·).Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂמדותיהם על שיעברו ריצוי, דברי

ולביתו: לשאול Ï‡¯˘Èוימחלו È�·Ó ‡Ï ÌÈ�ÂÚ·‚‰Â
.‰Ó‰שאינן אכזריות, מדת בעצמם הראו והן כלומר

בישראל, לידבק ראויין ואינן אבינו, אברהם של מזרעו

שלשה אמר: בקהל, יבואו שלא דוד עליהם גזר ולכך

חסדים, וגומלי וביישנים רחמנים זו, באומה יש סימנים

בו: לידבק ראוי הללו, סימנים שלשה בו שיש מי

.Ì‰Ï ÂÚ·˘�כ יהושע עציםבימי חוטבי שנתנום

למזבח מים טו)ושואבי ט Ï‡¯˘È.:(יהושע È�·Ï Â˙‡�˜·
צרכיהם, ולעשות ישראל את ולטהר לנקות לב בתתו

כמו לטובה, זו וקנאה להרגם. כט:)בקש יא (במדבר

וכן לי; אתה טז)המקנא י דיהוא,(מלכיםֿב לה' בקנאתי :

את אלא להרוג אמר לא מדרשו, ולפי פשוטו. זהו

אם כי לטובה אינה כאן, האמורה זו וקנאה הכהנים,

שמר שלא מיום מלכותו תמשוך שלא שידע לרעה,

בהם: נתקנא ומאז בעמלק, הקב"ה ÂÎ¯·Â(‚)מצות
.'‰ ˙ÏÁ� עליהם:‡˙ ÛÒÎ(„)התפללו Â�Ï ÔÈ‡

.ÏÂ‡˘ ÌÚ ·‰ÊÂ,בממון לפייסם ביקש נפשות, אם כי

ופייס הלך מזה, זה מתביישין הם שמא אמר רצו, ולא

לי אין כתיב: לכך נתפייסו, ולא לעצמו, ואחד אחד כל

בירושלמי ראיתי זו יחיד, לשון וגו', וזהב (סנהדריןכסף

ז) ÈÓ‰Ï˙.:ו ˘È‡ Â�Ï ÔÈ‡Âשלא ישראל, בני שאר בכל

לנו: �˘Â�„Ó.(‰)חטאו Â�Ï ‰Ó„ ¯˘‡Âאמר אשר

שחשב וגו', מהתיצב ידו על שנשמדנו בלבו,

Â�Ï.להשמידנו: ‰Ó„:להשמידנו עלינו חשב

(Â).ÌÂ�Ú˜Â‰Â:תלייה.'‰Ïלהודיע מקום, של לשמו

‰'.משפטו: ¯ÈÁ·'ה בחיר ואמרה: יצאה קול בת

ב) יב ‰ÍÏÓ.(Ê):(ברכות ÏÓÁÈÂשלא רחמים בקש

שהארון כל הארון, לפני שהעבירם הארון, יקלטנו

למיתה א)קולטו, עט :(יבמות

cec zcevn
(·).Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂישראל לבני הדבר למחול ריצוי, דברי

עליהם: דין ולעורר לקבול לא אותם, Ï‡¯˘Èולברך È�·Ó ‡Ï
.‰Ó‰מבני היו לא כי על עליהם, חמלו לא לומר: רצה

לישראל: המה ולאויבים האמורי, מיתר אם כי È�·Âישראל,
.Ì‰Ï ÂÚ·˘� Ï‡¯˘Èאנשי על אמרה שהתורה עם לומר: רצה

טז)האמורי כ בעל(דברים זאת כל עם נשמה, כל תחיה לא :

להחיותם: יהושע בימי להם נשבעו ישראל בני כי אותם, החיו Ì˙ÂÎ‰Ï.כרחם ÏÂ‡˘ ˘˜·ÈÂאשר בעת כולם את להרוג בקש
ממרידת ידעו הם שגם לומר עליהם, עילה אז ומצא דוד, מרידת בדבר אזנו גלו שלא מה על ויהודה, ישראל על לכעוס קנא

לנפשם: ברחו והנשארים מקצתם, והרג בידו, עלתה ולא כולם, את להכות בקש ולזה בנוב, בעירם בהיותו ‡Ú˘‰(‚)דוד ‰Ó
.ÌÎÏ:בממון אם נקם, בלקיחת אם הכעס, מכם לבטל אכפר ובמה בעבורכם, שאעשה המשפט שתברכוÂÎ¯·Â.מהו בכדי

יבולה: תתן הארץ אשר ה', עם נחלת על Â‚Â'.(„)ותתפללו ÛÒÎ Â�Ï ÔÈ‡לשנבקש כלום, מידינו מי לקח לא לומר: רוצה
איש: מהם להמית ישראל עם דבר לנו ואין וזהב, ‡ÌÈ¯ÓÂ.כסף Ì˙‡ ‰Óנא אמרו חפצים, שאתם המשפט ומה לומר: רצה

בכל‰‡È˘.(‰)ואעשנה: מלהתיצב נשמדנו זה ידי ועל אותנו, להכות וחשב ההיא, מהארץ אותנו כלה אשר האיש משפט
נפשותינו: את למלט ממנה, יצאנו כרחנו בעל כי ישראל, Â�Ï.(Â)גבול Ô˙È,מבניו אנשים שבעה לנו שיתן הוא, הראוי משפט

ז"ל רבותינו אמרו כן מהגבעונים, שאול הרג אנשים שבעה כי נפש, תחת ז)נפש ו סנהדרין ישראלÏ‰'.:(ירושלמי כי ה', בעבור
השבועה: על ועבר שאול ובא להחיותם, בה' ˘‡ÏÂ.נשבעו ˙Ú·‚·:המה בניו אשר הכל ידעו למען מלכותו, עיר ·ÈÁ¯מקום

ז"ל‰'. רבותינו ב)אמרו יב הוא:(ברכות ה' בחיר ואמרה, יצאה קול ובת שאול, בגבעת אמרו הם :.Ô˙‡ È�‡אתם תבחרו לא
מפיבושת: על לחמול כונתו והיתה אני, אם Ô˙�Â‰È.(Ê)כי Ô·לא כי עליו, לחמול ראוי יהונתן, בן שהיה בעבור לומר: רוצה

דוד בין ומפרש וחוזר בינותם, ה' שבועת היה כי על לדוד, היה אוהב כי דוד, ובעבור הגבעונים, את להרוג יהונתן מדעת היה
וגו':

oeiv zcevn
(·).Â˙‡�˜·כמו כעס, כא)ענין לב אל:(דברים בלא קנאני הם :

(‚).¯ÙÎ‡כמו הרוגז, בטול כ)ענין לב פניו:(בראשית אכפרה :

(‰).‰Ó„כמו ה)חשב, כ להרוג:(שופטים דמו אותי :.Â�„Ó˘�
וכליון: השמדה כמוÌÂ�Ú˜Â‰Â.(Â)מלשון תליה, (במדברענין

ד) לה':כה אותם והוקע :(Ê).Ì˙Â�È·:ביניהם כמו

dnÎcn wxt mildz - miaezk

mildzcnfkÎcidnbÎ`

.ãîãéì ätøç eðîéNz:eðéúBáéáñì ñì÷å âòì eðéðëLåè:íénàìa Làø-ãBðî íéBba ìLî eðîéNz §¦¥´−¤§¨¦§¥¥®©¬©¹̈¤À¤¦§¦«¥«§¦¥´−¨¨©¦®§«¹ÀŸ©§ª¦«
æè:éðúqk éðt úLáe écâð éúnìk íBiä-ìkæé:íwðúîe áéBà éðtî ócâîe óøçî ìBwîçéúàæ-ìk ¨−©§¦¨¦´¤§¦®−Ÿ¤¨©´¦¨«§¦−¦§¨¥´§©¥®¦§¥¬¹¥À¦§©¥«¨´Ÿ

:Eúéøáa eðøwL-àìå EeðçëL àìå eðúàaèé:Eçøà épî eðéøLà èzå eðaì øBçà âBñð-àìëeðúékã ék −¨©§§´Ÿ§©«£®§Ÿ¦¹©À§¦§¦¤«Ÿ¨´¨´¦¥®©¥¬£¹ª¥À¦¦¬¨§¤«¦´−¦¦¨
:úåîìöá eðéìò ñëzå íépz íB÷îaàë:øæ ìàì eðétk Nøôpå eðéäìà íL eðçëL-íàáëíéäìà àìä ¦§´©¦®©§©−¨¥´§©§¨«¤¦−¨©§¥´¡Ÿ¥®©¦§¬Ÿ©¹¥À§¥´¨«£´Ÿ−¡Ÿ¦

:áì úBîìòz òãé àeä-ék úàæ-ø÷çéâëéìò-ék:äçáè ïàök eðáLçð íBiä-ìë eðâøä Eãë| äøeò ©«£¨®Ÿ¦¬¹Ÿ¥À©©«£ª¬¥«¦−¨¤Ÿ©´§¨©®¤¹§©À§§´Ÿ¦§¨«³¨
:çöðì çðæz-ìà äöé÷ä éðãà | ïLéú änìäëéðô-änì:eðöçìå eðéðò çkLz øézñú EåëäçL ék −̈¨¦©¬£Ÿ¨®¹̈¦À¨©¦§©¬¨¤«©¨«¨¨¤¬©§¦®¦§©−¨§¥´§©«£¥«¦³¨´¨

:eððèa õøàì ä÷ác eðLôð øôòìæë:Ecñç ïòîì eðãôe eðl äúøæò äîe÷ ¤«¨¨´©§¥®¨«§−̈¨¨´¤¦§¥«−¨«¤§¨´¨¨®¹§¥À§©´©©§¤«
.äîà:úãéãé øéL ìékNî çø÷-éðáì íépLL-ìò çvðîìáéNòî éðà øîà áBè øác | éaì Lçø ©«§©¥´©©−Ÿ©¦¦§¥®Ÿ©©¹§¦À¦´§¦«Ÿ»̈©³¦¦̧»̈¨³ÀŸ¥´−¨¦©«£©´

ì Cìîì:øéäî øôBñ | èò éðBLâéúBúôNa ïç ÷öeä íãà éðaî úéôéôé:íìBòì íéäìà Eëøa ïk-ìò E §¤®¤§¹¦À¥³¥Ä¨¦«¨§¨¦¿¨¦§¥Ä¨À̈´©−¥§¦§¤®©¥³¥«©§−¡Ÿ¦´§¨«

i"yx

(Î).ÌÈ�˙ ÌÂ˜Ó· Â�˙ÈÎ„ ÈÎבלשון משמש זה כי

ושוחה ערבה בארץ השפלתנו כאשר ואף כאשר

בכל אף חשך בצלמות עלינו וכסית תנים מקום מדבר

זאת יחקור הוא אלהינו שם שכחנו אם הו'זאת כי

וגומר: תעלומו' Á·Ë‰.(Î‚)יודע Ô‡ˆÎשל כצאן

Í„ÒÁ.(ÊÎ)טבח: ÔÚÓÏ Â�„ÙÂבכח באים אנו אין

עשה: חסדך למען אלא ˘ÌÈ�˘Â.(‡)מעשינו ÏÚ
רכים שהם הזה השיר יסדו חכמים תלמידי לכבוד

טובים מעשים ומרטיבים כשושנים ונאים כשושנים

תורגמן:ÏÈÎ˘Ó.כשושנים: Â„È„È˙.ע"י ¯È˘שיר

הבריות על להאהיבם להם שבח של שיר אהובים

עליהם: תורתם È·Ï.(·)ולהאהיב ˘Á¯התחיל כך

בשבחך טוב דבר בקרבי לבי השריץ בשירו המשורר

שירוץ לשון כל וכן נענוע לשון רחש הת"ח את

ÍÏÓÏ.וריחוש: È˘ÚÓ È�‡ ¯ÓÂ‡שיסדתי הזה השיר

שנאמ' למלך אומרו אני ח')ועשיתי מלכים(משלי בי

ראיתיÈ�Â˘Ï.ימלוכו: מהיר, סופר כעט בשירים צח

בקי: ערבי בלשון מהיר הדרשן משה רבי של ביסודו

(‚).Ì„‡ È�·Ó ˙ÈÙÈÙÈ,שעה חיי במלאכת העוסקים

כהלכה, להורות בשפתותיך חן שהוצק לפי למה

מוצקות כמו נשפך כמו ד')הוצק עליה(זכריה ויצק ,

ב')שמן ·¯ÍÎ.:(ויקרא ÔÎ ÏÚעוז ה' שנאמר כמו

בשלום עמו את יברך ה' שכרן ומה יתן (לעיללעמו

:כ"ט)

cec zcevn
(„È).Â�È�Î˘Ïבי יודעים הם כי הבאותבעבור מהצרות ותר

אותנו: יחרפו ולזה Ï˘Ó.(ÂË)עלינו Â�ÓÈ˘˙על יבוא כאשר
לצרות הוא שדומה לומר ימשלו וגדולות מרובות צרות מי

ישראל: על ¯‡˘.הבאות „Â�Ó:לעג בדרך בראש נדים
(ÊË).È„‚�:בכלימתי אני È�Ù.רואה ˙˘Â·Âשמביישים מה

מליצה: מלשון והוא רבויים לגודל אותי כסה È�ÙÓ(ÊÈ)פני
.·ÈÂ‡:רדפונו אשר רדיפות ומפני חרפונו Ê‡˙.(ÁÈ)אשר ÏÎ

ולא לך מלהודות שכחנו לא אעפ"כ עלינו בא זאת שכל עם
בברית: שקבלנו התורה להכזיב לאË˙Â.(ËÈ)שקרנו מלת

מן רגלינו נטה לא ר"ל תט ולא אמר כאלו בשתים משמשת
„Â�˙ÈÎ.(Î)ארחך: ÈÎ:תנים במקום אותנו דכית כי עם
(‡Î).Â�ÁÎ˘ Ì‡פרשנו וכי בתמיה ה' שם שכחנו האם

זר: לאל Â‚Â'.(Î·)כפינו ‡Ï‰יחקר אלהים הלא אמרנו כי
יענש: וענש ÍÈÏÚ.(Î‚)זאת ÈÎ:לטבח המוכן כצאן נחשבים והיינו הורגנו יראתך בעבור נאÂÚ¯‰.(Î„)אלא עורה לזה

הישן: כמו תהיה ולא וכו':˙˘ÁÎ.(Î‰)להושיע תשכח למה על ˘Á‰.(ÂÎ)מוסב ÈÎ:לעפר עד מושפלת ˜ÓÂ‰.(ÊÎ)נפשנו
חסדך: למען פדנו ראויים אנו אין ואם לנו ועזור קום È·Ï.(·)לזה ˘Á¯:טוב דבר מחשבת יחשוב לבי ‡�È.ר"ל ¯ÓÂ‡

המשיח: מלך על הוא הזה השיר שמעשה אומר אני דברי È‰Ó¯.בפתיחת ¯ÙÂÒ ËÚ È�Â˘Ïשל כעט בשיר לדבר מהירה לשוני
מהיר: שפתותיךÈÙÈÙÈ˙.(‚)סופר אל החן נשפך כאלו בחן המה פיך ודברי אדם בני מכל במעשיך יפה הנך המשיח מלך אתה

לעולם: אלהים ברכך זה ובעבור

oeiv zcevn
(„È).ÒÏ˜Âהארצות לכל וקלסה כמו לעג כב)ענין :(יחזקאל

(ÊÈ).Û„‚ÓÂ:בזיון ומראהÌ˜�˙ÓÂ.ענין להרע מרבה ר"ל
גמול: ומשלם כנוקם ‡ÂÁ¯.(ËÈ)בעצמו ‚ÂÒ�חזרה ענין

נוספת:È�Ó.רגלינו:‡˘Â�¯Â.לאחור: והיו"ד ˙�ÌÈ.(Î)מן
חושך:·ˆÂÓÏ˙.נחשים: וחפוש:ÁÈ˜¯.(Î·)ענין חקירה

.˙ÂÓÂÏÚ˙:העלמה Â�ˆÁÏÂ.(Î‰)תעזוב:˙Á�Ê.(Î„)מל'
דחק: וכפיפה:˘Á‰.(ÂÎ)ענין שחיה ˘ÌÈ�˘Â.(‡)מלשון

שושן: בתמונת עשויה נגון כלי Â„È„È˙.מחוכם:ÏÈÎ˘Ó.שם
מרחשן¯Á˘.(·)אהובות: קא ובדרז"ל ונדנוד תנועה ענין
ס"ז)שפוותיה מרחשת(סנהדרין מנחת יאמר ב)ומזה ולפי(ויקרא

ומנענעים: רוחשים ברזלËÚ.שמעשיה בעט כמו קולמוס
י"ט) יפה:ÈÙÈÙÈ˙.(‚):(איוב יציקה:‰Âˆ˜.מלשון מלשון

xe` ldi
עורה קמ"בכד סע"ב. קל"ו ע"א. ק"ל ח"ג כו'. תישן למה

ב': רצ"ג סע"ב.
סע"א:יפיפיתג ל"ז ח"ב



קכי dnÎcn wxt mildz - miaezk

mildzcnfkÎcidnbÎ`

.ãîãéì ätøç eðîéNz:eðéúBáéáñì ñì÷å âòì eðéðëLåè:íénàìa Làø-ãBðî íéBba ìLî eðîéNz §¦¥´−¤§¨¦§¥¥®©¬©¹̈¤À¤¦§¦«¥«§¦¥´−¨¨©¦®§«¹ÀŸ©§ª¦«
æè:éðúqk éðt úLáe écâð éúnìk íBiä-ìkæé:íwðúîe áéBà éðtî ócâîe óøçî ìBwîçéúàæ-ìk ¨−©§¦¨¦´¤§¦®−Ÿ¤¨©´¦¨«§¦−¦§¨¥´§©¥®¦§¥¬¹¥À¦§©¥«¨´Ÿ

:Eúéøáa eðøwL-àìå EeðçëL àìå eðúàaèé:Eçøà épî eðéøLà èzå eðaì øBçà âBñð-àìëeðúékã ék −¨©§§´Ÿ§©«£®§Ÿ¦¹©À§¦§¦¤«Ÿ¨´¨´¦¥®©¥¬£¹ª¥À¦¦¬¨§¤«¦´−¦¦¨
:úåîìöá eðéìò ñëzå íépz íB÷îaàë:øæ ìàì eðétk Nøôpå eðéäìà íL eðçëL-íàáëíéäìà àìä ¦§´©¦®©§©−¨¥´§©§¨«¤¦−¨©§¥´¡Ÿ¥®©¦§¬Ÿ©¹¥À§¥´¨«£´Ÿ−¡Ÿ¦

:áì úBîìòz òãé àeä-ék úàæ-ø÷çéâëéìò-ék:äçáè ïàök eðáLçð íBiä-ìë eðâøä Eãë| äøeò ©«£¨®Ÿ¦¬¹Ÿ¥À©©«£ª¬¥«¦−¨¤Ÿ©´§¨©®¤¹§©À§§´Ÿ¦§¨«³¨
:çöðì çðæz-ìà äöé÷ä éðãà | ïLéú änìäëéðô-änì:eðöçìå eðéðò çkLz øézñú EåëäçL ék −̈¨¦©¬£Ÿ¨®¹̈¦À¨©¦§©¬¨¤«©¨«¨¨¤¬©§¦®¦§©−¨§¥´§©«£¥«¦³¨´¨

:eððèa õøàì ä÷ác eðLôð øôòìæë:Ecñç ïòîì eðãôe eðl äúøæò äîe÷ ¤«¨¨´©§¥®¨«§−̈¨¨´¤¦§¥«−¨«¤§¨´¨¨®¹§¥À§©´©©§¤«
.äîà:úãéãé øéL ìékNî çø÷-éðáì íépLL-ìò çvðîìáéNòî éðà øîà áBè øác | éaì Lçø ©«§©¥´©©−Ÿ©¦¦§¥®Ÿ©©¹§¦À¦´§¦«Ÿ»̈©³¦¦̧»̈¨³ÀŸ¥´−¨¦©«£©´

ì Cìîì:øéäî øôBñ | èò éðBLâéúBúôNa ïç ÷öeä íãà éðaî úéôéôé:íìBòì íéäìà Eëøa ïk-ìò E §¤®¤§¹¦À¥³¥Ä¨¦«¨§¨¦¿¨¦§¥Ä¨À̈´©−¥§¦§¤®©¥³¥«©§−¡Ÿ¦´§¨«

i"yx

(Î).ÌÈ�˙ ÌÂ˜Ó· Â�˙ÈÎ„ ÈÎבלשון משמש זה כי

ושוחה ערבה בארץ השפלתנו כאשר ואף כאשר

בכל אף חשך בצלמות עלינו וכסית תנים מקום מדבר

זאת יחקור הוא אלהינו שם שכחנו אם הו'זאת כי

וגומר: תעלומו' Á·Ë‰.(Î‚)יודע Ô‡ˆÎשל כצאן

Í„ÒÁ.(ÊÎ)טבח: ÔÚÓÏ Â�„ÙÂבכח באים אנו אין

עשה: חסדך למען אלא ˘ÌÈ�˘Â.(‡)מעשינו ÏÚ
רכים שהם הזה השיר יסדו חכמים תלמידי לכבוד

טובים מעשים ומרטיבים כשושנים ונאים כשושנים

תורגמן:ÏÈÎ˘Ó.כשושנים: Â„È„È˙.ע"י ¯È˘שיר

הבריות על להאהיבם להם שבח של שיר אהובים

עליהם: תורתם È·Ï.(·)ולהאהיב ˘Á¯התחיל כך

בשבחך טוב דבר בקרבי לבי השריץ בשירו המשורר

שירוץ לשון כל וכן נענוע לשון רחש הת"ח את

ÍÏÓÏ.וריחוש: È˘ÚÓ È�‡ ¯ÓÂ‡שיסדתי הזה השיר

שנאמ' למלך אומרו אני ח')ועשיתי מלכים(משלי בי

ראיתיÈ�Â˘Ï.ימלוכו: מהיר, סופר כעט בשירים צח

בקי: ערבי בלשון מהיר הדרשן משה רבי של ביסודו

(‚).Ì„‡ È�·Ó ˙ÈÙÈÙÈ,שעה חיי במלאכת העוסקים

כהלכה, להורות בשפתותיך חן שהוצק לפי למה

מוצקות כמו נשפך כמו ד')הוצק עליה(זכריה ויצק ,

ב')שמן ·¯ÍÎ.:(ויקרא ÔÎ ÏÚעוז ה' שנאמר כמו

בשלום עמו את יברך ה' שכרן ומה יתן (לעיללעמו

:כ"ט)

cec zcevn
(„È).Â�È�Î˘Ïבי יודעים הם כי הבאותבעבור מהצרות ותר

אותנו: יחרפו ולזה Ï˘Ó.(ÂË)עלינו Â�ÓÈ˘˙על יבוא כאשר
לצרות הוא שדומה לומר ימשלו וגדולות מרובות צרות מי

ישראל: על ¯‡˘.הבאות „Â�Ó:לעג בדרך בראש נדים
(ÊË).È„‚�:בכלימתי אני È�Ù.רואה ˙˘Â·Âשמביישים מה

מליצה: מלשון והוא רבויים לגודל אותי כסה È�ÙÓ(ÊÈ)פני
.·ÈÂ‡:רדפונו אשר רדיפות ומפני חרפונו Ê‡˙.(ÁÈ)אשר ÏÎ

ולא לך מלהודות שכחנו לא אעפ"כ עלינו בא זאת שכל עם
בברית: שקבלנו התורה להכזיב לאË˙Â.(ËÈ)שקרנו מלת

מן רגלינו נטה לא ר"ל תט ולא אמר כאלו בשתים משמשת
„Â�˙ÈÎ.(Î)ארחך: ÈÎ:תנים במקום אותנו דכית כי עם
(‡Î).Â�ÁÎ˘ Ì‡פרשנו וכי בתמיה ה' שם שכחנו האם

זר: לאל Â‚Â'.(Î·)כפינו ‡Ï‰יחקר אלהים הלא אמרנו כי
יענש: וענש ÍÈÏÚ.(Î‚)זאת ÈÎ:לטבח המוכן כצאן נחשבים והיינו הורגנו יראתך בעבור נאÂÚ¯‰.(Î„)אלא עורה לזה

הישן: כמו תהיה ולא וכו':˙˘ÁÎ.(Î‰)להושיע תשכח למה על ˘Á‰.(ÂÎ)מוסב ÈÎ:לעפר עד מושפלת ˜ÓÂ‰.(ÊÎ)נפשנו
חסדך: למען פדנו ראויים אנו אין ואם לנו ועזור קום È·Ï.(·)לזה ˘Á¯:טוב דבר מחשבת יחשוב לבי ‡�È.ר"ל ¯ÓÂ‡

המשיח: מלך על הוא הזה השיר שמעשה אומר אני דברי È‰Ó¯.בפתיחת ¯ÙÂÒ ËÚ È�Â˘Ïשל כעט בשיר לדבר מהירה לשוני
מהיר: שפתותיךÈÙÈÙÈ˙.(‚)סופר אל החן נשפך כאלו בחן המה פיך ודברי אדם בני מכל במעשיך יפה הנך המשיח מלך אתה

לעולם: אלהים ברכך זה ובעבור

oeiv zcevn
(„È).ÒÏ˜Âהארצות לכל וקלסה כמו לעג כב)ענין :(יחזקאל

(ÊÈ).Û„‚ÓÂ:בזיון ומראהÌ˜�˙ÓÂ.ענין להרע מרבה ר"ל
גמול: ומשלם כנוקם ‡ÂÁ¯.(ËÈ)בעצמו ‚ÂÒ�חזרה ענין

נוספת:È�Ó.רגלינו:‡˘Â�¯Â.לאחור: והיו"ד ˙�ÌÈ.(Î)מן
חושך:·ˆÂÓÏ˙.נחשים: וחפוש:ÁÈ˜¯.(Î·)ענין חקירה

.˙ÂÓÂÏÚ˙:העלמה Â�ˆÁÏÂ.(Î‰)תעזוב:˙Á�Ê.(Î„)מל'
דחק: וכפיפה:˘Á‰.(ÂÎ)ענין שחיה ˘ÌÈ�˘Â.(‡)מלשון

שושן: בתמונת עשויה נגון כלי Â„È„È˙.מחוכם:ÏÈÎ˘Ó.שם
מרחשן¯Á˘.(·)אהובות: קא ובדרז"ל ונדנוד תנועה ענין
ס"ז)שפוותיה מרחשת(סנהדרין מנחת יאמר ב)ומזה ולפי(ויקרא

ומנענעים: רוחשים ברזלËÚ.שמעשיה בעט כמו קולמוס
י"ט) יפה:ÈÙÈÙÈ˙.(‚):(איוב יציקה:‰Âˆ˜.מלשון מלשון

xe` ldi
עורה קמ"בכד סע"ב. קל"ו ע"א. ק"ל ח"ג כו'. תישן למה

ב': רצ"ג סע"ב.
סע"א:יפיפיתג ל"ז ח"ב
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ הגמרא:דף בומקשה היה כך באמת האם הּמערכהכי ּכלשעׁשן אפיּלּו ְֲֲֲִַַַָָָ
ּבר יצחק רּבי והאמר מּמקֹומֹו, אֹותֹו מזיזֹות אין ׁשּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהרּוחֹות

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי עצרתאבּדימי, שמיני מוצאי צֹופין- הּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
הּמערכה היהלעׁשן אם נוטה. היה להיכן צפֹון,לראות ּכלּפי שרוחדהנֹוטה יינו ְֲֲֵֶַַַַַָָָ

לצפון, העשן את ודוחה נושבת מּפנידרומית עצבין, ּבּתים ּובעלי ׂשמחין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָענּיים
מרקיבין, ּופירֹותיהן מרּוּבין ׁשנה למכרםׁשּגׁשמי וצריך לשמרם אפשר אי ולכך ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

בזול. למכור שצריכים עצבים בתים ובעלי בזול להם שיהיה שמחים ועניים ָָנטהבזול,
ּדרֹום, לדרום,ּכלּפי העשן את דחתה צפונית שרוח ּובעלימשום עצבין ענּיים ְֲֲֲִִִֵֵֵַַָ

מׁשּתּמרין ּופירֹותיהן מּועטין ׁשנה ׁשּגׁשמי מּפני ׂשמחין, ואינםּבּתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ביוקר. ומוכרים למכור ׂשמחין,נחפזים הּכל מזרח, ּכלּפי מערביתנטה שרוח כיון ְְְִִֵֵַַָָָֹ

נטה בעולם. רעב ואין מרקיבים לא והפירות הראוי, לפי גשמים ומביאה היא, ְֵַּכלּפישקולה
עצבין, הּכל ונמצאומערב, הזרעים את ומייבשת לחלוחית שום בה אין מזרחית שרוח ֲֲִֵַַָֹ

הגמרא: מתרצת ממקומו. נוטה היה המערכה שעשן מפורש מקום ומכל מפסידים. כולם

מיּבּדר הוה לא ואּבּדֹורי ּכדיקלי ואתי לצדדיםּדאזיל נוטה העשן היה שאמנם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הדיוט. של כעשן ומתפזר נשבר היה לא אבל דקל, כעץ הרוח כיוון לפי

עצבין, הּכל מערב ּכלּפי ׂשמחין, הּכל מזרח ּכלּפי מר, שרוחאמר משום וזה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹ
הגמרא: מקשה יפה. אינה מזרחית ורוח יפה לעֹולםרוחּורמינהּו,מערבית מזרחית, ְְְְִִִָָ

הזמנים בכל ּבׁשעה- לחּטין יפה צפֹונית, רּוח קׁשה. לעֹולם מערבית, ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָָיפה.
חֹונטין ׁשהן ּבזמן לּזיתים וקׁשה ׁשליׁש, לגדול.ׁשהביאּו כשמתחילים רּוח- ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהביאּו ּבׁשעה לחּטין קׁשה ׁשהןּדרֹומית, ּבזמן לּזיתים ויפה ׁשליׁש, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וסימניְך זּוטרא, מר ואיּתימא יֹוסף רב ואמר טובהחֹונטין. ואיזו שליש שהביאו לחיטים טובה רוח איזו לסימן זה יהא - ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

עמד המקדש שבבית חונטים, שהם בזמן האילזיתים ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּבּצפֹון השולחןׁשלחן ּדידיּה- שלו,מרּבה את מגדל - ְְְִֵֶַַַַָָָָֻ
הפנים, בלחם השולחן על עולים היו שהם לחיטים יפה השולחן עומד היה שבה צפונית שרוח המנורהוהאידהיינו ּדידיּה- -מרּבה ְְִֵֶַַ

שמזרחית מוכח מקום מכל המנורה. את מדליקים שלהם שבשמן לזיתים יפה המנורה עומדת שבה דרומית שרוח דהיינו שלה, את מגדלת

הגמרא: מתרצת בברייתא. כמבואר ושלא יפה, אינה תמיד ומערבית יפה לןתמיד הא קׁשיא, שהיאלא מזרחית בבל, ארץ לבני - ְַָָָֹ
פירותיהם, ירקיבו גשמים שמרוב להם קשה גשמים מביאה שהיא ומערבית מימיה, מחמת תמיד לחה ארץ שהיא כיון להם, יפה יבישה

להּו שהיאוהא כיון להם יפה מערבית ורוח להתייבש, וממהרת וגבעות הרים ארץ שהיא כיון להם קשה מזרחית רוח ישראל ארץ לבני - ְְָ
גשמים. מביאה

הימים שבעת עלך הדרן
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ãøîBà àeä äðBLàøä ìò:äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä; ©¨¦¨¥¦¤¨¨¤©§¨¨§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤
ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä äiðMä ìò:óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî,ìB÷ òîLéå íëúà äðòé àeä ¨©¨¥¦§¨¥©©§¦¨¥¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤§¦§©

äfä íBiä íëú÷òö;úBçkLpä øëBæ 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéLéìMä ìò:ìbìba òLBäé úà äðòL éî,äðòé àeä ©£©§¤©©¤¨©¨¥©¦§¨©©§¦¦¥¦¤¨¨¤§ª©©¦§¨©£¤
äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà;äòeøz òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéòéáøä ìò:ìàeîL úà äðòL éî ¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨©¨§¦¦¥¦¤¨¨¤§¥

ätöna,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;ä÷òö òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéLéîçä ìò: ©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨¨©©£¦¦¥
ìîøkä øäa eäiìà úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;älôz òîBL 'ä äzà Ceøa. ¦¤¨¨¤¥¦¨§©©©§¤©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¦¨

øîBà àeä úéMMä ìò:ä éònî äðBé úà äðòL éîäâc,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;Ceøa ©©¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¥©¨¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨
äøö úòa äðBòä 'ä äzà.øîBà àeä úéòéáMä ìò:íéìLeøéa Bða äîGL úàå ãåc úà äðòL éî,íëúà äðòé àeä ©¨¨¤§¥¨¨©©§¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¤§Ÿ§¦¨©¦©£¤¤§¤

äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå;õøàä ìò íçøîä 'ä äzà Ceøa. §¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨©§©¥©¨¨¤
äéîéa äNòîïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø,dlk äëøaä úà øîâå äázä éðôì ãçà øáòL,åéøçà eðò àGå ©£¤¦¥©¦£©§¨§©¦£©§¨¤§©§¤¨©¤¨¦§¥©¥¨§¨©¤©§¨¨ª¨§¨©£¨

ïîà.íéðäkä eò÷z,äiøBnä øäa eðéáà íäøáà úà äðòL éî !eò÷z,íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ¨¥¦§©Ÿ£¦§¨¦¤¨¨¤©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©
äfä.ïøäà éða eòéøä,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî !eòéøä,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä. ©¤¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤

c.dpey`xd lréñåäì ìéçúî äáù éôì ,äðåùàø äúåà àøå÷ ùù ïéðîî äðéàù ô"òàå .êéøàäì ìéçúî àåä ìàøùé ìàåâá:êéøàäìå ó.ziriayd lrúåëøáì
:äá êéøàîù àìà àéä äøùò äðîùã ìàøùé ìàåâ àéäù äðåùàø äëøáù ,ùù àìà ïðéà úéðòúä ìéáùá ïéôéñåîù úåëøáä ìáà .ïäá êéøàîùcec z` dpry in

.epa dnly z`eíä åðá äîìùå ãåãå ,õøàä ìò íçøîä êåøá úåëøáä óåñá íúçîì éòáã íåùî ,àùéøá äéì íéã÷î î"î .äéä äîìùå ãåã øúá äðåéã â"òàå
'åë ãåã éîéá áòø éäéå ,ãåã .ìàøùé õøà ìò åììôúäù(à"ë 'á ìàåîù)õøàá äéäé éë áòø ,äîìùå('ç 'à íéëìî):

d.`ztlg iax inia:äéä éøåôöáon` eixg` epr `le÷øô úåëøáá àøîâá ïðéøîàãë å"ìîëùá àìà äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò åéä àì ùã÷îáù éôì .ïðéñøâ
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`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

¯ÓB‡ ‡e‰ ‰�BL‡¯‰ ÏÚ"בעניינו נא "ראה בברכת היינו – «»ƒ»≈
הרי תחנוני�, ולהוסי� להארי� מתחיל הוא שבה עשרה, שבשמונה

בחתימתה: אומר ‰e‡הוא ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰�ÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿»»¿««ƒ»
‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆»«»

Ï‡¯NÈ Ï‡Bb הברכות‰' שש ממניי� זו ברכה שאי� פי על וא� – ≈ƒ¿»≈
המשנה מתחילה להארי�, בה ומתחיל הואיל מקו� מכל הנוספות,

אותה וקוראת הברכות של החתימות את בה »dpey`x"ÏÚ".למנות
‰i�M‰,הזכרונות ברכת את בה חות� שהוא השנייה, בחתימה – «¿ƒ»

‰�ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ e�È˙B·‡ ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¬≈«««¬∆
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆»«»≈

˙BÁkLp‰ונתייאשו שני� כמה במצרי� נשכחי� ישראל שהיו לפי – «ƒ¿»
ב"מי זכרונות בברכת חות� הלכ� וגאל�, אות� ה' וזכר הגאולה, מ�

וכו' סו�" בי� לאבותינו ‰ÈLÈÏM˙(רש"י).שענה ÏÚבחתימה – ««¿ƒƒ
הנוספת הברכה שהיא השופרות, ברכת את בה שחות� השלישית

ÚÈ�‰השנייה, ‡e‰ ,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»«¬∆
ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆»«»≈«

‰Úe¯zישראל שהיו בעוד יריחו על בשופרות נענה יהושע שכ� – ¿»
בגלגל ‰¯·ÈÚÈ˙(רש"י).עומדי� ÏÚ�שחות הרביעית בחתימה – «»¿ƒƒ

ויענני" קראתי לי בצרתה ה' "אל המזמור את קכ),בה היינו(תהלי�

הנוספות, בברכות Ï‡eÓLהשלישית ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¿≈
;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯aנאמר שכ� ט):– ז, א' "ויזעק(שמואל »«»≈«¿»»
ה'". ויענהו ישראל בעד ה' אל ‰ÈLÈÓÁ˙שמואל ÏÚבחתימה – ««¬ƒƒ

המזמור את בה שחות� mixdd"החמישית, l` ipir `y`",(קכא (תהלי�

הנוספות, בברכות הרביעית ‡e‰iÏשהיא ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆≈ƒ»
ÏÓ¯k‰ ¯‰a,("mixdd l` ipir `y`" oiprn)ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ¿«««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a– ¿«¬«¿∆««∆»«»≈«¿ƒ»
באליהו נאמר לז):שכ� יח, א' הזה(מלכי� הע� וידעו ענני ה' "ענני

תפילה. זו והרי האֿלהי�", ה' אתה ‰ÈMM˙כי ÏÚבחתימה – ««ƒƒ
ה'" קראתי� "ממעמקי� המזמור את בה שחות� קל),הששית, (תהלי�

הנוספות, בברכות החמישית BÈ�‰שהיא ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆»
‰‚c‰ ÈÚnÓ("jiz`xw miwnrnn" oiprn)ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ƒ¿≈«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

‰¯ˆ ˙Úa ‰�BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a¿«¬«¿∆««∆»«»»∆¿≈»»
ביונה נאמר שכ� ג):– ב, ויענני".dxvn"קראתי(יונה ה' אל »ÏÚלי

˙ÈÚÈ·M‰לעני "תפלה המזמור את בה שחות� השביעית, בחתימה – «¿ƒƒ
יעטו�" קב),כי הנוספות,(תהלי� בברכות השישית ‡ÓB¯:שהיא ‡e‰≈

„Âc ˙‡ ‰�ÚL ÈÓarxd inia)(יד א; כא, ב' שמואל –GL ˙‡Â‰Ó ƒ∆»»∆»ƒ¿∆¿…
ÌÈÏLe¯Èa B�a'וגו מטר" יהיה ולא שמי� "בהעצר (כשהתפלל: – ¿ƒ»«ƒ

לז), ש�, ש� – באר�" יהיה כי "רעב וכ� לה; ח, א' מלכי� –‡e‰
‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆»«»

ı¯‡‰ ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ ושלמה‰' דוד שמזכיר מבואר בגמרא – «¿«≈«»»∆
ושלמה ודוד האר�", על המרח� "ברו�... לחתו� שרוצה לפי באחרונה,

ישראל. אר� על שהתפללו ה�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÔBÈ„¯z Ôa ‰È��Á Èa¯Â ‡˙ÙÏÁ Èa¯ ÈÓÈa ‰NÚÓבברייתא – «¬∆ƒ≈«ƒ¬«¿»¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
תרדיו� ב� חנניה ורבי בצפורי חלפתא רבי הנהיג שכ� מובא, בגמרא

‰z·‰בסיכני, È�ÙÏ „Á‡ ¯·ÚL,האחרונות התעניות שבע בימי – ∆»«∆»ƒ¿≈«≈»
dlk ‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‚Â,"ישראל "גואל –ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ e�Ú ‡GÂ ¿»«∆«¿»»À»¿»«¬»»≈

אמרו: אלא –,"cre mlerl ezekln ceak my jexa�נוהגי שהיו כדר�

הכנסת(גמרא)במקדש בית של השמש אמר כ� ואחר .("zqpkd ofg"):

!eÚ˜z ,ÌÈ�‰k‰ eÚ˜z:אמר הציבור ‡˙ושליח ‰�ÚL ÈÓ ƒ¿«…¬ƒ¿»ƒ∆»»∆
ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿

.‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ:השמש אמר זכרונות ברכת בסיו� ‰¯eÚÈוכ� «¬«¿∆««∆»ƒ
!eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡ È�aאמר:וש הציבור ‡·e�È˙Bליח ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ ¿≈«¬…»ƒƒ∆»»∆¬≈

ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆«
‰f‰שהיו מפרשי�, יש הנוספות. מהברכות ברכה כל בסיו� וכ� – «∆

שענה"... "מי הציבור שליח שאמר לפני ומריעי� ;(המאירי)תוקעי�

izdw - zex`ean zeipyn



קכג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ הגמרא:דף בומקשה היה כך באמת האם הּמערכהכי ּכלשעׁשן אפיּלּו ְֲֲֲִַַַָָָ
ּבר יצחק רּבי והאמר מּמקֹומֹו, אֹותֹו מזיזֹות אין ׁשּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהרּוחֹות

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי עצרתאבּדימי, שמיני מוצאי צֹופין- הּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
הּמערכה היהלעׁשן אם נוטה. היה להיכן צפֹון,לראות ּכלּפי שרוחדהנֹוטה יינו ְֲֲֵֶַַַַַָָָ

לצפון, העשן את ודוחה נושבת מּפנידרומית עצבין, ּבּתים ּובעלי ׂשמחין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָענּיים
מרקיבין, ּופירֹותיהן מרּוּבין ׁשנה למכרםׁשּגׁשמי וצריך לשמרם אפשר אי ולכך ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

בזול. למכור שצריכים עצבים בתים ובעלי בזול להם שיהיה שמחים ועניים ָָנטהבזול,
ּדרֹום, לדרום,ּכלּפי העשן את דחתה צפונית שרוח ּובעלימשום עצבין ענּיים ְֲֲֲִִִֵֵֵַַָ

מׁשּתּמרין ּופירֹותיהן מּועטין ׁשנה ׁשּגׁשמי מּפני ׂשמחין, ואינםּבּתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ביוקר. ומוכרים למכור ׂשמחין,נחפזים הּכל מזרח, ּכלּפי מערביתנטה שרוח כיון ְְְִִֵֵַַָָָֹ

נטה בעולם. רעב ואין מרקיבים לא והפירות הראוי, לפי גשמים ומביאה היא, ְֵַּכלּפישקולה
עצבין, הּכל ונמצאומערב, הזרעים את ומייבשת לחלוחית שום בה אין מזרחית שרוח ֲֲִֵַַָֹ

הגמרא: מתרצת ממקומו. נוטה היה המערכה שעשן מפורש מקום ומכל מפסידים. כולם

מיּבּדר הוה לא ואּבּדֹורי ּכדיקלי ואתי לצדדיםּדאזיל נוטה העשן היה שאמנם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הדיוט. של כעשן ומתפזר נשבר היה לא אבל דקל, כעץ הרוח כיוון לפי

עצבין, הּכל מערב ּכלּפי ׂשמחין, הּכל מזרח ּכלּפי מר, שרוחאמר משום וזה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹ
הגמרא: מקשה יפה. אינה מזרחית ורוח יפה לעֹולםרוחּורמינהּו,מערבית מזרחית, ְְְְִִִָָ

הזמנים בכל ּבׁשעה- לחּטין יפה צפֹונית, רּוח קׁשה. לעֹולם מערבית, ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָָיפה.
חֹונטין ׁשהן ּבזמן לּזיתים וקׁשה ׁשליׁש, לגדול.ׁשהביאּו כשמתחילים רּוח- ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהביאּו ּבׁשעה לחּטין קׁשה ׁשהןּדרֹומית, ּבזמן לּזיתים ויפה ׁשליׁש, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וסימניְך זּוטרא, מר ואיּתימא יֹוסף רב ואמר טובהחֹונטין. ואיזו שליש שהביאו לחיטים טובה רוח איזו לסימן זה יהא - ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

עמד המקדש שבבית חונטים, שהם בזמן האילזיתים ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּבּצפֹון השולחןׁשלחן ּדידיּה- שלו,מרּבה את מגדל - ְְְִֵֶַַַַָָָָֻ
הפנים, בלחם השולחן על עולים היו שהם לחיטים יפה השולחן עומד היה שבה צפונית שרוח המנורהוהאידהיינו ּדידיּה- -מרּבה ְְִֵֶַַ

שמזרחית מוכח מקום מכל המנורה. את מדליקים שלהם שבשמן לזיתים יפה המנורה עומדת שבה דרומית שרוח דהיינו שלה, את מגדלת

הגמרא: מתרצת בברייתא. כמבואר ושלא יפה, אינה תמיד ומערבית יפה לןתמיד הא קׁשיא, שהיאלא מזרחית בבל, ארץ לבני - ְַָָָֹ
פירותיהם, ירקיבו גשמים שמרוב להם קשה גשמים מביאה שהיא ומערבית מימיה, מחמת תמיד לחה ארץ שהיא כיון להם, יפה יבישה

להּו שהיאוהא כיון להם יפה מערבית ורוח להתייבש, וממהרת וגבעות הרים ארץ שהיא כיון להם קשה מזרחית רוח ישראל ארץ לבני - ְְָ
גשמים. מביאה

הימים שבעת עלך הדרן
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äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà;äòeøz òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéòéáøä ìò:ìàeîL úà äðòL éî ¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨©¨§¦¦¥¦¤¨¨¤§¥

ätöna,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;ä÷òö òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéLéîçä ìò: ©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨¨©©£¦¦¥
ìîøkä øäa eäiìà úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;älôz òîBL 'ä äzà Ceøa. ¦¤¨¨¤¥¦¨§©©©§¤©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¦¨

øîBà àeä úéMMä ìò:ä éònî äðBé úà äðòL éîäâc,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;Ceøa ©©¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¥©¨¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨
äøö úòa äðBòä 'ä äzà.øîBà àeä úéòéáMä ìò:íéìLeøéa Bða äîGL úàå ãåc úà äðòL éî,íëúà äðòé àeä ©¨¨¤§¥¨¨©©§¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¤§Ÿ§¦¨©¦©£¤¤§¤

äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå;õøàä ìò íçøîä 'ä äzà Ceøa. §¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨©§©¥©¨¨¤
äéîéa äNòîïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø,dlk äëøaä úà øîâå äázä éðôì ãçà øáòL,åéøçà eðò àGå ©£¤¦¥©¦£©§¨§©¦£©§¨¤§©§¤¨©¤¨¦§¥©¥¨§¨©¤©§¨¨ª¨§¨©£¨

ïîà.íéðäkä eò÷z,äiøBnä øäa eðéáà íäøáà úà äðòL éî !eò÷z,íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ¨¥¦§©Ÿ£¦§¨¦¤¨¨¤©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©
äfä.ïøäà éða eòéøä,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî !eòéøä,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä. ©¤¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤

c.dpey`xd lréñåäì ìéçúî äáù éôì ,äðåùàø äúåà àøå÷ ùù ïéðîî äðéàù ô"òàå .êéøàäì ìéçúî àåä ìàøùé ìàåâá:êéøàäìå ó.ziriayd lrúåëøáì
:äá êéøàîù àìà àéä äøùò äðîùã ìàøùé ìàåâ àéäù äðåùàø äëøáù ,ùù àìà ïðéà úéðòúä ìéáùá ïéôéñåîù úåëøáä ìáà .ïäá êéøàîùcec z` dpry in

.epa dnly z`eíä åðá äîìùå ãåãå ,õøàä ìò íçøîä êåøá úåëøáä óåñá íúçîì éòáã íåùî ,àùéøá äéì íéã÷î î"î .äéä äîìùå ãåã øúá äðåéã â"òàå
'åë ãåã éîéá áòø éäéå ,ãåã .ìàøùé õøà ìò åììôúäù(à"ë 'á ìàåîù)õøàá äéäé éë áòø ,äîìùå('ç 'à íéëìî):

d.`ztlg iax inia:äéä éøåôöáon` eixg` epr `le÷øô úåëøáá àøîâá ïðéøîàãë å"ìîëùá àìà äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò åéä àì ùã÷îáù éôì .ïðéñøâ
:ùã÷îá íéùåòù êøãë åùòå åéä ùã÷îá àì åìàå .äàåøä.erwz oxd` ipa erwz:äëøáå äëøá ìë ìò êë íäì øîåà úñðëä ïæç.ok oibdep epiid `làìù

`xephxa yexit
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¯ÓB‡ ‡e‰ ‰�BL‡¯‰ ÏÚ"בעניינו נא "ראה בברכת היינו – «»ƒ»≈
הרי תחנוני�, ולהוסי� להארי� מתחיל הוא שבה עשרה, שבשמונה

בחתימתה: אומר ‰e‡הוא ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰�ÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿»»¿««ƒ»
‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆»«»

Ï‡¯NÈ Ï‡Bb הברכות‰' שש ממניי� זו ברכה שאי� פי על וא� – ≈ƒ¿»≈
המשנה מתחילה להארי�, בה ומתחיל הואיל מקו� מכל הנוספות,

אותה וקוראת הברכות של החתימות את בה »dpey`x"ÏÚ".למנות
‰i�M‰,הזכרונות ברכת את בה חות� שהוא השנייה, בחתימה – «¿ƒ»

‰�ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ e�È˙B·‡ ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¬≈«««¬∆
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆»«»≈

˙BÁkLp‰ונתייאשו שני� כמה במצרי� נשכחי� ישראל שהיו לפי – «ƒ¿»
ב"מי זכרונות בברכת חות� הלכ� וגאל�, אות� ה' וזכר הגאולה, מ�

וכו' סו�" בי� לאבותינו ‰ÈLÈÏM˙(רש"י).שענה ÏÚבחתימה – ««¿ƒƒ
הנוספת הברכה שהיא השופרות, ברכת את בה שחות� השלישית

ÚÈ�‰השנייה, ‡e‰ ,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»«¬∆
ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆»«»≈«

‰Úe¯zישראל שהיו בעוד יריחו על בשופרות נענה יהושע שכ� – ¿»
בגלגל ‰¯·ÈÚÈ˙(רש"י).עומדי� ÏÚ�שחות הרביעית בחתימה – «»¿ƒƒ

ויענני" קראתי לי בצרתה ה' "אל המזמור את קכ),בה היינו(תהלי�

הנוספות, בברכות Ï‡eÓLהשלישית ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆¿≈
;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯aנאמר שכ� ט):– ז, א' "ויזעק(שמואל »«»≈«¿»»
ה'". ויענהו ישראל בעד ה' אל ‰ÈLÈÓÁ˙שמואל ÏÚבחתימה – ««¬ƒƒ

המזמור את בה שחות� mixdd"החמישית, l` ipir `y`",(קכא (תהלי�

הנוספות, בברכות הרביעית ‡e‰iÏשהיא ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆≈ƒ»
ÏÓ¯k‰ ¯‰a,("mixdd l` ipir `y`" oiprn)ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ¿«««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a– ¿«¬«¿∆««∆»«»≈«¿ƒ»
באליהו נאמר לז):שכ� יח, א' הזה(מלכי� הע� וידעו ענני ה' "ענני

תפילה. זו והרי האֿלהי�", ה' אתה ‰ÈMM˙כי ÏÚבחתימה – ««ƒƒ
ה'" קראתי� "ממעמקי� המזמור את בה שחות� קל),הששית, (תהלי�

הנוספות, בברכות החמישית BÈ�‰שהיא ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ∆»»∆»
‰‚c‰ ÈÚnÓ("jiz`xw miwnrnn" oiprn)ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ƒ¿≈«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

‰¯ˆ ˙Úa ‰�BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a¿«¬«¿∆««∆»«»»∆¿≈»»
ביונה נאמר שכ� ג):– ב, ויענני".dxvn"קראתי(יונה ה' אל »ÏÚלי

˙ÈÚÈ·M‰לעני "תפלה המזמור את בה שחות� השביעית, בחתימה – «¿ƒƒ
יעטו�" קב),כי הנוספות,(תהלי� בברכות השישית ‡ÓB¯:שהיא ‡e‰≈

„Âc ˙‡ ‰�ÚL ÈÓarxd inia)(יד א; כא, ב' שמואל –GL ˙‡Â‰Ó ƒ∆»»∆»ƒ¿∆¿…
ÌÈÏLe¯Èa B�a'וגו מטר" יהיה ולא שמי� "בהעצר (כשהתפלל: – ¿ƒ»«ƒ

לז), ש�, ש� – באר�" יהיה כי "רעב וכ� לה; ח, א' מלכי� –‡e‰
‰z‡ Ce¯a ;‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆««∆»«»

ı¯‡‰ ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ ושלמה‰' דוד שמזכיר מבואר בגמרא – «¿«≈«»»∆
ושלמה ודוד האר�", על המרח� "ברו�... לחתו� שרוצה לפי באחרונה,

ישראל. אר� על שהתפללו ה�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÔBÈ„¯z Ôa ‰È��Á Èa¯Â ‡˙ÙÏÁ Èa¯ ÈÓÈa ‰NÚÓבברייתא – «¬∆ƒ≈«ƒ¬«¿»¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
תרדיו� ב� חנניה ורבי בצפורי חלפתא רבי הנהיג שכ� מובא, בגמרא

‰z·‰בסיכני, È�ÙÏ „Á‡ ¯·ÚL,האחרונות התעניות שבע בימי – ∆»«∆»ƒ¿≈«≈»
dlk ‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‚Â,"ישראל "גואל –ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ e�Ú ‡GÂ ¿»«∆«¿»»À»¿»«¬»»≈

אמרו: אלא –,"cre mlerl ezekln ceak my jexa�נוהגי שהיו כדר�

הכנסת(גמרא)במקדש בית של השמש אמר כ� ואחר .("zqpkd ofg"):

!eÚ˜z ,ÌÈ�‰k‰ eÚ˜z:אמר הציבור ‡˙ושליח ‰�ÚL ÈÓ ƒ¿«…¬ƒ¿»ƒ∆»»∆
ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿

.‰f‰ ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ:השמש אמר זכרונות ברכת בסיו� ‰¯eÚÈוכ� «¬«¿∆««∆»ƒ
!eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡ È�aאמר:וש הציבור ‡·e�È˙Bליח ˙‡ ‰�ÚL ÈÓ ¿≈«¬…»ƒƒ∆»»∆¬≈

ÌBi‰ ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜a ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰�ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«¬«¿∆«
‰f‰שהיו מפרשי�, יש הנוספות. מהברכות ברכה כל בסיו� וכ� – «∆

שענה"... "מי הציבור שליח שאמר לפני ומריעי� ;(המאירי)תוקעי�

izdw - zex`ean zeipyn



fקכד dpyn ipy wxt ziprz zkqn

ìöà øác àaLëeíéîëç,eøîà:ïk ïéâäBð eðééä àG,úéaä øäáe çøænä øòLa àlà. §¤¨¨¨¥¤£¨¦¨§¨¦£¦¥¤¨§©©©¦§¨§©©©¦
åGLúBðBLàøä úBiðòz L–ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî éLðà;ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.GLúBiðL L ¨©£¦¨¦©§¥¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¨§¦

éLðàïéîéìLîe ïépòúî øîLî,áà úéa éLðàåïéîéìLî àGå ïépòúî.ïéîéìLîe ïépòúî elàå elà úBðBøçà òáL; ©§¥¦§¨¦§©¦©§¦¦§©§¥¥¨¦§©¦§©§¦¦¤©©£¥¨¥¦§©¦©§¦¦
éøácòLBäé éaø.íéîëçåíéøîBà:GLúBiðòz Lììk ïépòúî eéä àG elàå elà úBðBLàøä.GLéLðà úBiðL L ¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦¨©£¦¨¦¥¨¥¨¦§©¦§¨¨§¦©§¥

ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî,ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.ïéîéìLîe ïépòúî øîLî éLðà úBðBøçà òáL,éLðàå ¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¤©©£©§¥¦§¨¦§©¦©§¦¦§©§¥
ïéîéìLî àGå ïépòúî áà úéa. ¥¨¦§©¦§©§¦¦

æì íéøzî øîLî éLðàúBìéla ïéé úBzL,íéîia àG ìáà;áà úéa éLðàå–äìéla àGå íBia àG.øîLî éLðà ©§¥¦§¨ª¨¦¦§©¦©¥£¨©¨¦§©§¥¥¨©§©©§¨©§¥¦§¨

ùá àìà ïîà úåðòì:å"ìîë.gxfnd xrya `l`úééðòá éâñ àìå äëøáä úîéúçá ùøåôîä íù ïéøéëæî åéäù éôì .äøæò ìù çøæîä øòùå úéáä øä ìù çøæî øòù
:íéîëçë äëìäå .ä"øáå àúëñî êäá çëåîãë ,ïéìåáâá ïéò÷åú éàãåã ,ùã÷îá àìà òå÷úì ïéâäåð åéä àì øîåì ïéàå .ïîà

e.xnyn iyp`:åìù úáùá ãáåò øîùî ìë ,åéä äðåäë úåøîùî ã"ë.a` zia iyp`ãáåò ãçà ìë ,òåáùä úåîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî øîùîä
:åîåé.oinilyn `le oiprznåìà åàåáé íåéä åúåà ïéãáåò åéäù áà úéá éùðà ìò äãåáòä ãáëú íàù ïéîéìùî ïéà êëéôìå ,ë"ë ïéøåîç ïðéà úåðåùàøä úåéðòúù

:ãåáòì çë ïäá àäéå ïòééñì
f.oii zezyl mixzen xnyn iyp`:àëä äì éúééî øîùî éðáá éøééàã éãééà àìà ,éà÷ úéðòú éáâ åàì.zelilaéùðà ìò äãåáòä ãáëú àîù ùåçì ïéàù

`xephxa yexit

היו כ� ואחר שענה"... "מי הציבור שליח אמר שתחילה מפרשי� ויש

ומריעי� ישראל")תוקעי� "תפארת הריטב"א; ‡ˆÏ.(הר"�; ¯·c ‡aLÎe¿∆»»»≈∆
ÌÈÓÎÁחנניה ורבי חלפתא רבי שהנהיגו מנהג אותו לה� כשנודע – ¬»ƒ

תרדיו�, ‰Á¯Ênב� ¯ÚLa ‡l‡ ,Ôk ÔÈ‚‰B� e�ÈÈ‰ ‡G :e¯Ó‡»¿»ƒ¬ƒ≈∆»¿«««ƒ¿»
˙Èa‰ ¯‰·eהבית הר של המזרח בשער כלומר גורסי�:(רש"י)– ויש , ¿«««ƒ
,gxfnd ixryaהמזרח ובשער הבית הר של המזרח בשער ומפרשי�:

העזרה ברטנורא)של למשנתנו; בפירושו תורה"(רמב"� ב"משנה אבל .

היו בירושלי�, הזה הסדר על מתפללי� "כשהיו הרמב"�: כותב

gxfnd".מתכנסי� xry cbpk ziad xdlלא" חכמי� אמרו מה וכלפי –

מפרשי�: יש שוני�. פירושי� נאמרו כ� על כ�...? נוהגי� l`היינו

ok mibdep epiid�לעול מלכותו כבוד ש� "ברו� אלא אמ� לענות שלא –

בלבד במקדש א� כי ברטנורא)ועד" בתעניות(רש"י; היו התקיעות בר�, .

היו שבמקדש אלא לברכה, ברכה בי� למקדש) (מחו� בגבולי� א�

בגבולי� ואילו ד), ג, השנה ראש (עיי� כאחד ובחצוצרות בשופר תוקעי�

בלבד בחצוצרות מריעי� הל'היו רמב"� א; כז, השנה ראש ורש"י (גמרא

ד); א, בחצוצרותתענית או בשופר או בגבולי� תוקעי� היו אחרי� ולדעת

נוהגי�"א)(הרשב היינו "לא אמרו התקיעות על שא� מפרשי�, ויש .

בי� לתקוע נוהגי� היו בלבד שבמקדש כלומר המזרח", בשער אלא כ�

אלא לברכה ברכה בי� תוקעי� היו לא בגבולי� אבל לברכה, ברכה

התפילה כל .(רמב"�)לאחר

במשנתנו: גורסי� `on",יש eixg` epre dlek dkxad z` xnbe"שההבדל ומפרשי�

חתימת לפני שענה" "מי אומרי� היו שבגבולי� הוא, לגבולי� המקדש בי�

ותוקעי�, אמ� עוני� היו החתימה ואחרי הקודמת), במשנה ששנינו (כמו הברכה

לעול� מלכותו כבוד ש� "ברו� ברכה כל על עוני� והיו הואיל במקדש, אבל

מלכותו" כבוד ש� "ברו� על התקיעה נמצאת כ�, אחר תוקעי� היו אילו ועד",

שענה", "מי לתפילת התקיעה לסמו� רוצי� והרי עצמה, בפני ברכה כעי� שהיא

שהיה כלומר הברכה, חתימת אחרי שענה" "מי לומר במקדש נוהגי� היו הלכ�

כבוד ש� "ברו� אחריה עוני� והיו הברכה, את תחילה חות� הציבור שליח

ומקדי� הכהני�! תקעו אומר: היה השמש כ� ואחר ועד", לעול� מלכותו

שאמנ� אפשר, או תוקעי�. כ� ואחר וכו', שענה" "מי ואומר: ציבור שליח

חוזרי� היו החתימה שלאחר אלא שענה" "מי אומרי� היו החתימה קוד�

באה, משנתנו התענית. לתפילת התקיעה את לסמו� כדי שענה" "מי ואומרי�

במקומותיה� כ� הנהיגו תרדיו� ב� חנניה ורבי חלפתא שרבי ללמד איפוא,

שאי� לפי לכ�, צריכי� היו שלא א� הברכות, חתימת אחר שענה" "מי לומר

כ� נוהגי� היינו "לא חכמי�: שאמרו וזהו לתקיעה, ברכה בי� מפסיק "אמ�"

המזרח" בשער "הריעו"(o"xd).אלא ופע� "תקעו" פע� המשנה שנקטה מה

ותקיעה, תרועה תקיעה תוקעי�: היו ראשונה שבברכה בגמרא, בברייתא מפורש

וברכה, ברכה בכל וכ� ותרועה, תקיעה תרועה מריעי�: היו שנייה ובברכה

והר"� והרמב"� רש"י פירשו וכ� מריעי�; היו ובאחת תוקעי� היו (oiireבאחת

.("aeh mei zetqez"
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הזכרנו ובכלכבר משמרות, וארבעה לעשרי� נחלקי� היו שהכהני� אחדי�, במקומות

ימות ששת לפי אבות בתי לששה נחלק משמר כל אחד. משמר במקדש עובד היה שבוע

(עיי� ביחד המשמר כל עובד היה ובשבת אחר, ביתֿאב עובד היה יו� ובכל השבוע,

השבוע, ימי כמניי� אבות בתי לשבעה נחלק שהמשמר כותבי�, ויש ב). קז, מנחות גמרא

ביומו עובד היה אב בית l`xyi").וכל zx`tz" oiire ;`xephxa ;epzpyn lr i"yx)מכל –

התעניות בעני� חכמי� הקילו אב בית ואנשי משמר אנשי שלגבי ללמד באה משנתנו מקו�

המקדש. בעבודת עסוקי� היו וה� הואיל הראשונות,

GL˙B�BL‡¯‰ ˙Bi�Úz Lששנינו כמו הציבור, על חכמי� שגזרו – »«¬ƒ»ƒ
ה), (א, ÓLÓ¯לעיל ÈL�‡בהקדמה שבארנו (כמו שבוע אותו של – «¿≈ƒ¿»
אלו,ÔÈpÚ˙Óלמשנתנו), בתעניות –ÔÈÓÈÏLÓ ‡GÂהתענית את – ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ

ויצטרכו יו�, אותו של אב בית אנשי על העבודה תכבד שמא הערב, עד

כוח לה� יהא לא היו� כל יתענו וא� לה�, לסייע לבוא המשמר אנשי

ברטנורא)לעבוד המאירי; הגמרא; פי על ‡·;(רש"י ˙Èa ÈL�‡Â– ¿«¿≈≈»
במקדש, התענית ביו� שעבדו ÏÏkהכהני� ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Gמפני – »ƒ¿«ƒ¿»

העבודה מבארי�:(המאירי)טורח ויש .a` zia iyp`�קרב שמקריבי� –

llkהיו�, oiprzn eid `l,�בר בקרב�. ועוסקי� הואיל –xnyn iyp`

oiprzn,בקרבנות עוסקי� בעצמ� ה� ואי� הואיל –oinilyn `le–

הלכ� לה�, הוא טוב יו� היו�, בקרב� עוסק שלה� שמשמר שכיו�

התענית את משלימי� GL˙Bi�Lגרשו�).(רבנואי� Lהתעניות שלש – »¿ƒ
שה� ו), א, (לעיל ששנינו כמו הציבור, על חכמי� שגזרו השניות

מהראשונות, יותר ÔÈÓÈÏLÓeחמורות ÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL�‡– «¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
הע�, ÔÈÓÈÏLÓכשאר ‡GÂ ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙Èa ÈL�‡Âהתענית את – ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ
הערב. ‡B�B¯Á˙עד Ú·Lחמורות שה� האחרונות, התעניות שבע – ∆««¬

ÔÈÓÈÏLÓeביותר, ÔÈpÚ˙Ó el‡Â el‡אנשי בי� משמר אנשי בי� – ≈»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
הע�; כל כשאר היו� כל מתעני� אב ÌÈÓÎÁÂבית .ÚLB‰È Èa¯ È¯·cƒ¿≈«ƒ¿À««¬»ƒ

GL :ÌÈ¯ÓB‡ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡G el‡Â el‡ ˙B�BL‡¯‰ ˙Bi�Úz L ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ≈»≈»ƒ¿«ƒ
ÏÏk.כלל מתעני� היו לא משמר אנשי אפילו –GL˙Bi�L L– ¿»»¿ƒ

השניות, ÔÈÓÈÏLÓהתעניות ‡GÂ ÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL�‡את – «¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÏkהתענית, ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡G ·‡ ˙Èa ÈL�‡Âטורח מפני – ¿«¿≈≈»»ƒ¿«ƒ¿»
‡B�B¯Á˙העבודה; Ú·L,האחרונות התעניות –¯ÓLÓ ÈL�‡ ∆««¬«¿≈ƒ¿»

ÔÈÓÈÏLÓ ‡GÂ ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙Èa ÈL�‡Â ,ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó– ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ
בשבע אפילו בה� הקלו במקדש לעבוד צריכי� אב בית ואנשי הואיל

הרמב"� פוסק וכ� האחרונות. ו).התעניות ב�ג; ג, תענית (הל'
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נשנית בתעניות, אב בית ואנשי משמר אנשי בי� שהיה ההבדל על הקודמת המשנה אגב

השנה. ימות בכל ביניה� שהיה ההבדל על זו משנה ג�

˙BÏÈla ÔÈÈ ˙BzLÏ ÌÈ¯zÓ ¯ÓLÓ ÈL�‡בלילות שהעבודה – «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn ipy wxt ziprz zkqn

ñaëlîe øtñlî ïéøeñà ãîòî éLðàå,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. §©§¥©£¨£¦¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨
ç"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk,åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî;éñBé éaøøîBà:øeñà åéøçàìe åéðôì. ¨©¨¦§¦©©£¦§¨§¦§©§¨¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨§©£¨¨

"ïBäa äàpòúäì àìc",åéøçàìe åéðôì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî. §¨§¦§©¨¨§§¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨¨§©£¨ª¨
èéLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,LHíéøòMä òé÷ôäì à;GL àlàúBðBLàøä úBiðòz L–éLéîçå éðL ¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¤§©§¦©©§¨¦¤¨¨©£¦¨¦¥¦©£¦¦

éðLå,GLåúBiðL L–éLéîçå éðL éLéîç.éñBé éaøøîBà:éLéîça úBðBLàøä ïéàL íLk,úBðBøçà àGå úBiðL àG Ck. §¥¦§¨§¦£¦¦¥¦©£¦¦©¦¥¥§¥¤¥¨¦©£¦¦¨§¦§©£
éLãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,íéøetáe äkðça.eìéçúä íàå–ïéàïé÷éñôî;éøácìàéìîb ïaø.øîà ¥§¦©£¦©©¦§ŸŸ¤©£ª¨©¦§¦¦§¦¥©§¦¦¦§¥©¨©§¦¥¨©

:íòééñì àáì åìà åëøèöéå äìéìá áà úéá.dlila `le meia `l:çáæîä ìòî åò÷ôù íéøãôå íéøáà äìéìä ìë úåìòäì ïéëéøö åéäù éôì.cnrn iyp`íä
áø÷ íãà ìù åðáø÷ êàéäã ,ìàøùé ìëî íéçåìù äãåáòä úòùá íù íéãîåòå .ïåöøá ìáå÷î àäéù ïéììôúîå íäéçà ïáø÷ ìò íéãîåòå íéìùåøéá íéòåá÷ä íéìàøùé

øîåà áåúëäå åéáâ ìò ãîåò åðéà àåäå(ç"ë øáãîá):äãåáò úòùá íéðäëä ìò åãîòéù äåöî ìàøùéì ,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú.qakle xtql mixeq`åñðëðùî
:íéìååðî ïäùë ïúøîùîì åñðëé àìå ïëì íãå÷ åøôñéù éãë ,úáù äúåà ìë ,íúøîùîì.iyingae:ïúøîùî êåúáùmixzenéùéîçá øôñì íãà éðá [áåø] êøãù

:çøåèä éðôî ù"òá øôñì ïéðéúîî ïéàå
g.ziprz zlibna aezkd lkàìã éôè éøéîçã éîåé úéàå .ãáìá ïåäá äàðòúäì àìã àîåé úéà .íéáåè íéîé åòá÷å éðù úéáá ìàøùéì íéñéð íäá åùòðù íéîé

.ãôñäá íéøåñàå íéøåîç ïäù ïúåàå .ïåäá ãôñîìxeq` eiptl:äéôåâ è"åéá éëä ãáòîì éúà àîìã ,ãôñäá.xzen eixg`lïðàå .ïðéùééç àì è"åé øáòã ïåéëã
.úéðòúå ãôñäá ïéøåñàù íéøåôå äëåðçî õåç ,úéðòúå ãôñäá ïéøúåî ïìåë ,ãôñîì àìãå äàðòúäì àìã íù íéáåúëä íéîéä ïúåà ìëå ,úéðòú úìéâî äìèáã ì"éé÷

:øúåî íäéøçàå íäéðôìù íéîéå
h.mixryd z` riwtdl `lyíìåòì áòø àáù ïéøåáñ åéäé ,úáùì úçàå úéðòúä ìéìì úçà ,úåìåãâ úåãåòñ éúù éùéîç éàöåîì ïéðå÷ù úåéåðç éìòá ïéàåøùë

øåæâì íé÷çåã åéä àì ,àá áòøäù ã"á åàøù àì íà åøîàé àìù à"ô ,úéðòúä éðôî àìà åðéàù íéòãåé ,éðùá úåðòúäì åìéçúäùî ìáà .øòùä ïéòé÷ôîå ïéø÷éîå
:øòùä åòé÷ôéå åø÷éé ïë éðôîå ,úáùì êåîñ äúò úéðòú

i.eligzd m`e:ïé÷éñôî ïéà íéîéä åìàî ãçà ïäá òâôå ãçà íåé åìéôà äøöä ìò úåðòúäì åìéçúäå ïëì íãå÷ úåéðòúä åøæâù.oinilyn oi`y `ed dcen

`xephxa yexit

משמר, אנשי של לסיוע� צריכי� אב בית אנשי ואי� מרובה, אינה

ÌÈÓia ‡G Ï·‡ויצטרכו אב בית אנשי על העבודה תכבד שמא – ¬»«»ƒ
במקדש. לעבוד לה� אסור יי�, שתויי יהיו וא� לה�, לסייע משמר אנשי

‰ÏÈla ‡GÂ ÌBia ‡G ,·‡ ˙Èa ÈL�‡Âלשתות מותרי� אינ� – ¿«¿≈≈»«¿««¿»
בעבודה ה� עוסקי� בלילה שא� בלילה, ולא ביו� לא ,(גמרא)יי�

מעל שפקעו ופדרי� אברי� הלילה כל מעלי� שהיו לפי רש"י: ומפרש

בלילה. גומרי� ביו� גמרו לא א� או ÈL�‡Âהמזבח, ¯ÓLÓ ÈL�‡«¿≈ƒ¿»¿«¿≈
„ÓÚÓבשעת במקדש לעמוד ישראל כל שליחי שהיו ישראלי� – «¬»

מעמדות, וארבעה לעשרי� נחלקו ישראלי� וא� ציבור; קרבנות הקרבת

ועיי� ב�ג; ד, להל� (כמפורש שבוע לכל ג,מעמד לביכורי� באורנו

משמרת�,‡ÔÈ¯eÒב), של בשבוע –¯tÒlÓ,�שערותיה –ÒaÎlÓe ¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈
שנכנסי� קוד� ויכבסו שיספרו כדי בגמרא, הטע� ומבואר בגדיה�; –

מנוולי�. כשה� יכנסו ולא שלÈLÈÓÁ·eלמשמרת�, בשבת – «¬ƒƒ
ולכבס,ÔÈ¯zÓמשמרת�, לספר –˙aM‰ „B·k È�tÓ�דר שכ� – À»ƒƒ¿≈¿««»

שבת בערב ולא חמישי ביו� בגדיה� ולכבס להסתפר אד� בני רוב

לספר מעמד ולאנשי משמר לאנשי התירו הלכ� שבת, צרכי טורח מפני

ביו אפילו חמישי.ולכבס �
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השני, הבית בימי לישראל נסי� בה� שנעשו הימי� כל הכולל ספר היינו תענית" "מגילת

שאסרו היינו למספד", "דלא בה� שכתוב ימי� ויש בה�. להתענות שאסור חכמי� ותיקנו

בה� שנאמר הימי� בי� ההבדל מהו ללמד, באה משנתנו בה�. ולהתאבל לספוד חכמי�

לספוד. שלא בה� שנאמר הימי� ובי� להתענות שלא

"„tÒÓÏ ‡Ïc" ˙È�Úz ˙l‚Óa ·e˙k‰ Ïk�הימי אות� כל – »«»ƒ¿ƒ««¬ƒ¿»¿ƒ¿«
לספוד, שלא תענית במגילת בה� ‡eÒ¯שכתוב ,ÂÈ�ÙÏ�ביו ג� – ¿»»»

עצמו, טוב ביו� יספוד שמא לספוד, אסור zÓ¯שלפניו ,ÂÈ¯Á‡Ï– ¿«¬»À»
חוששי� אי� טוב יו� ועבר שהואיל לספוד, מותר שלאחריו ביו� אבל

טוב. ביו� כ� ינהג ‡eÒ¯שמא ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈ�ÙÏ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈¿»»¿«¬»»
לספוד. אסור שלאחריו ביו� בי� שלפניו ביו� בי� –‰‡pÚ˙‰Ï ‡Ïc"¿»¿ƒ¿«»»

"ÔB‰a�חכמי שאסרו בהו�", להתענאה "דלא בה� שכתוב ימי� – ¿
בה�, zÓ¯להתענות ,ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈ�ÙÏשלאחריו וביו� שלפניו ביו� – ¿»»¿«¬»À»
להתענות. ‡eÒ¯מותר ,ÂÈ�ÙÏ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯שלפניו ביו� – «ƒ≈≈¿»»»
להתענות, zÓ¯אסור ,ÂÈ¯Á‡Ï,להתענות מותר שלאחריו ביו� – ¿«¬»À»

"דלא בה� שכתוב הימי� אות� וכל תענית, מגילת שבטלה היא והלכה

מחנוכה חו� ובתענית, בהספד מותרי� כול� למספד" ודלא להתענאה

מותרי� ושלאחריה� שלפניה� וימי� ובתענית, בהספד שאסורי� ופורי�

ברטנורא) רמב"�; ב; יט, השנה ראש .(גמרא
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ÈLÈÓÁa ‰lÁza ¯eav‰ ÏÚ ˙È�Úz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡חמישי ביו� – ≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ«¿ƒ»«¬ƒƒ
‰ÌÈ¯ÚMבשבוע, ÚÈ˜Ù‰Ï ‡HLמחירי כ� ידי על יתייקרו שלא – ∆¿«¿ƒ««¿»ƒ

סעודות שקוני� החנויות בעלי שכשרואי� מפרשי�, יש המזונות.

ומייקרי� לעול� בא שרעב ה� סבורי� ולשבת, התענית לליל גדולות,

אלא שאינו יודעי� שני ביו� להתענות משהתחילו אבל השער. את

התענית תוספות)מפני למשנתנו:(רש"י; בפירושו כותב והרמב"� .

מתעני� היו לא למטר הגדול הצור� לולא הע�, דלת שאומר "מפני

השבת" טוב")קוד� יו� "תוספות שבני(ועיי� הטע�, מבארי� ויש .

בחמישי, באי� וכשה� שבכרכי�, לאחיה� ומזו� מי� מספקי� הכפרי�

לצור� אלא מזו� מביאי� אי� תענית, עליה� שקיבלו ידעו שלא כיו�

מתייקר בו, שהתענו לפי חמישי, ליל לצור� הכל וכשלוקחי� השבת,

שומעי� לעיר, בשני כשבאי� בשני, כשגוזרי� אבל השבת. לצור� המזו�

לליל הצור� כדי מזו� מביאי� בחמישי וכשבאי� תענית, שגזרו ה�

ולשבת גרשו�);התענית GL(רבנו ‡l‡˙B�BL‡¯‰ ˙Bi�Úz L– ∆»»«¬ƒ»ƒ
ה), א, לעיל (כמפורש הציבור על די� בית ÈLÈÓÁÂשגוזרי� È�L≈ƒ«¬ƒƒ

È�LÂ�הטע כבר שבארנו כמו בשבוע, בשני בתחילה שגוזרי� היינו – ¿≈ƒ
GLÂ˙Bi�Lלעיל, L,(ו א, לעיל (כמפורש השניות התעניות שלש – ¿»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ È�L ÈLÈÓÁלתעניות המש� ה� הללו והתעניות שהואיל – ¬ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ
בחמישי בה� להתחיל ומותר שערי�, להפקעת חוששי� אי� הראשונות,

ÈÓÁaבשבוע. ˙B�BL‡¯‰ ÔÈ‡L ÌLk :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ÈL– «ƒ≈≈¿≈∆≈»ƒ«¬ƒƒ
בשני אלא בשבוע בחמישי מתחילות אינ� הראשונות שהתעניות כש�

Bi�L˙בשבוע, ‡G Ck,השניות התעניות שלש לא –˙B�B¯Á‡ ‡GÂ »¿ƒ¿«¬
ביו� אלא חמישי ביו� מתחילות אינ� האחרונות, התעניות שבע ולא –

בשבוע. שני

י ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ¯et·e ‰k�Áa ,L„Á L‡¯a ¯eav‰ ÏÚ ˙È�Úz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡– ≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ¿……∆«¬À»«ƒ
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ñaëlîe øtñlî ïéøeñà ãîòî éLðàå,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. §©§¥©£¨£¦¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨
ç"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk,åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî;éñBé éaøøîBà:øeñà åéøçàìe åéðôì. ¨©¨¦§¦©©£¦§¨§¦§©§¨¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨§©£¨¨

"ïBäa äàpòúäì àìc",åéøçàìe åéðôì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî. §¨§¦§©¨¨§§¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨¨§©£¨ª¨
èéLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,LHíéøòMä òé÷ôäì à;GL àlàúBðBLàøä úBiðòz L–éLéîçå éðL ¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¤§©§¦©©§¨¦¤¨¨©£¦¨¦¥¦©£¦¦

éðLå,GLåúBiðL L–éLéîçå éðL éLéîç.éñBé éaøøîBà:éLéîça úBðBLàøä ïéàL íLk,úBðBøçà àGå úBiðL àG Ck. §¥¦§¨§¦£¦¦¥¦©£¦¦©¦¥¥§¥¤¥¨¦©£¦¦¨§¦§©£
éLãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,íéøetáe äkðça.eìéçúä íàå–ïéàïé÷éñôî;éøácìàéìîb ïaø.øîà ¥§¦©£¦©©¦§ŸŸ¤©£ª¨©¦§¦¦§¦¥©§¦¦¦§¥©¨©§¦¥¨©

:íòééñì àáì åìà åëøèöéå äìéìá áà úéá.dlila `le meia `l:çáæîä ìòî åò÷ôù íéøãôå íéøáà äìéìä ìë úåìòäì ïéëéøö åéäù éôì.cnrn iyp`íä
áø÷ íãà ìù åðáø÷ êàéäã ,ìàøùé ìëî íéçåìù äãåáòä úòùá íù íéãîåòå .ïåöøá ìáå÷î àäéù ïéììôúîå íäéçà ïáø÷ ìò íéãîåòå íéìùåøéá íéòåá÷ä íéìàøùé

øîåà áåúëäå åéáâ ìò ãîåò åðéà àåäå(ç"ë øáãîá):äãåáò úòùá íéðäëä ìò åãîòéù äåöî ìàøùéì ,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú.qakle xtql mixeq`åñðëðùî
:íéìååðî ïäùë ïúøîùîì åñðëé àìå ïëì íãå÷ åøôñéù éãë ,úáù äúåà ìë ,íúøîùîì.iyingae:ïúøîùî êåúáùmixzenéùéîçá øôñì íãà éðá [áåø] êøãù

:çøåèä éðôî ù"òá øôñì ïéðéúîî ïéàå
g.ziprz zlibna aezkd lkàìã éôè éøéîçã éîåé úéàå .ãáìá ïåäá äàðòúäì àìã àîåé úéà .íéáåè íéîé åòá÷å éðù úéáá ìàøùéì íéñéð íäá åùòðù íéîé

.ãôñäá íéøåñàå íéøåîç ïäù ïúåàå .ïåäá ãôñîìxeq` eiptl:äéôåâ è"åéá éëä ãáòîì éúà àîìã ,ãôñäá.xzen eixg`lïðàå .ïðéùééç àì è"åé øáòã ïåéëã
.úéðòúå ãôñäá ïéøåñàù íéøåôå äëåðçî õåç ,úéðòúå ãôñäá ïéøúåî ïìåë ,ãôñîì àìãå äàðòúäì àìã íù íéáåúëä íéîéä ïúåà ìëå ,úéðòú úìéâî äìèáã ì"éé÷

:øúåî íäéøçàå íäéðôìù íéîéå
h.mixryd z` riwtdl `lyíìåòì áòø àáù ïéøåáñ åéäé ,úáùì úçàå úéðòúä ìéìì úçà ,úåìåãâ úåãåòñ éúù éùéîç éàöåîì ïéðå÷ù úåéåðç éìòá ïéàåøùë

øåæâì íé÷çåã åéä àì ,àá áòøäù ã"á åàøù àì íà åøîàé àìù à"ô ,úéðòúä éðôî àìà åðéàù íéòãåé ,éðùá úåðòúäì åìéçúäùî ìáà .øòùä ïéòé÷ôîå ïéø÷éîå
:øòùä åòé÷ôéå åø÷éé ïë éðôîå ,úáùì êåîñ äúò úéðòú

i.eligzd m`e:ïé÷éñôî ïéà íéîéä åìàî ãçà ïäá òâôå ãçà íåé åìéôà äøöä ìò úåðòúäì åìéçúäå ïëì íãå÷ úåéðòúä åøæâù.oinilyn oi`y `ed dcen

`xephxa yexit

משמר, אנשי של לסיוע� צריכי� אב בית אנשי ואי� מרובה, אינה

ÌÈÓia ‡G Ï·‡ויצטרכו אב בית אנשי על העבודה תכבד שמא – ¬»«»ƒ
במקדש. לעבוד לה� אסור יי�, שתויי יהיו וא� לה�, לסייע משמר אנשי

‰ÏÈla ‡GÂ ÌBia ‡G ,·‡ ˙Èa ÈL�‡Âלשתות מותרי� אינ� – ¿«¿≈≈»«¿««¿»
בעבודה ה� עוסקי� בלילה שא� בלילה, ולא ביו� לא ,(גמרא)יי�

מעל שפקעו ופדרי� אברי� הלילה כל מעלי� שהיו לפי רש"י: ומפרש

בלילה. גומרי� ביו� גמרו לא א� או ÈL�‡Âהמזבח, ¯ÓLÓ ÈL�‡«¿≈ƒ¿»¿«¿≈
„ÓÚÓבשעת במקדש לעמוד ישראל כל שליחי שהיו ישראלי� – «¬»

מעמדות, וארבעה לעשרי� נחלקו ישראלי� וא� ציבור; קרבנות הקרבת

ועיי� ב�ג; ד, להל� (כמפורש שבוע לכל ג,מעמד לביכורי� באורנו

משמרת�,‡ÔÈ¯eÒב), של בשבוע –¯tÒlÓ,�שערותיה –ÒaÎlÓe ¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈
שנכנסי� קוד� ויכבסו שיספרו כדי בגמרא, הטע� ומבואר בגדיה�; –

מנוולי�. כשה� יכנסו ולא שלÈLÈÓÁ·eלמשמרת�, בשבת – «¬ƒƒ
ולכבס,ÔÈ¯zÓמשמרת�, לספר –˙aM‰ „B·k È�tÓ�דר שכ� – À»ƒƒ¿≈¿««»

שבת בערב ולא חמישי ביו� בגדיה� ולכבס להסתפר אד� בני רוב

לספר מעמד ולאנשי משמר לאנשי התירו הלכ� שבת, צרכי טורח מפני

ביו אפילו חמישי.ולכבס �

ח ה נ ש מ ר ו א ב

השני, הבית בימי לישראל נסי� בה� שנעשו הימי� כל הכולל ספר היינו תענית" "מגילת

שאסרו היינו למספד", "דלא בה� שכתוב ימי� ויש בה�. להתענות שאסור חכמי� ותיקנו

בה� שנאמר הימי� בי� ההבדל מהו ללמד, באה משנתנו בה�. ולהתאבל לספוד חכמי�

לספוד. שלא בה� שנאמר הימי� ובי� להתענות שלא

"„tÒÓÏ ‡Ïc" ˙È�Úz ˙l‚Óa ·e˙k‰ Ïk�הימי אות� כל – »«»ƒ¿ƒ««¬ƒ¿»¿ƒ¿«
לספוד, שלא תענית במגילת בה� ‡eÒ¯שכתוב ,ÂÈ�ÙÏ�ביו ג� – ¿»»»

עצמו, טוב ביו� יספוד שמא לספוד, אסור zÓ¯שלפניו ,ÂÈ¯Á‡Ï– ¿«¬»À»
חוששי� אי� טוב יו� ועבר שהואיל לספוד, מותר שלאחריו ביו� אבל

טוב. ביו� כ� ינהג ‡eÒ¯שמא ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈ�ÙÏ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈¿»»¿«¬»»
לספוד. אסור שלאחריו ביו� בי� שלפניו ביו� בי� –‰‡pÚ˙‰Ï ‡Ïc"¿»¿ƒ¿«»»

"ÔB‰a�חכמי שאסרו בהו�", להתענאה "דלא בה� שכתוב ימי� – ¿
בה�, zÓ¯להתענות ,ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈ�ÙÏשלאחריו וביו� שלפניו ביו� – ¿»»¿«¬»À»
להתענות. ‡eÒ¯מותר ,ÂÈ�ÙÏ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯שלפניו ביו� – «ƒ≈≈¿»»»
להתענות, zÓ¯אסור ,ÂÈ¯Á‡Ï,להתענות מותר שלאחריו ביו� – ¿«¬»À»

"דלא בה� שכתוב הימי� אות� וכל תענית, מגילת שבטלה היא והלכה

מחנוכה חו� ובתענית, בהספד מותרי� כול� למספד" ודלא להתענאה

מותרי� ושלאחריה� שלפניה� וימי� ובתענית, בהספד שאסורי� ופורי�

ברטנורא) רמב"�; ב; יט, השנה ראש .(גמרא

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÈLÈÓÁa ‰lÁza ¯eav‰ ÏÚ ˙È�Úz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡חמישי ביו� – ≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ«¿ƒ»«¬ƒƒ
‰ÌÈ¯ÚMבשבוע, ÚÈ˜Ù‰Ï ‡HLמחירי כ� ידי על יתייקרו שלא – ∆¿«¿ƒ««¿»ƒ

סעודות שקוני� החנויות בעלי שכשרואי� מפרשי�, יש המזונות.

ומייקרי� לעול� בא שרעב ה� סבורי� ולשבת, התענית לליל גדולות,

אלא שאינו יודעי� שני ביו� להתענות משהתחילו אבל השער. את

התענית תוספות)מפני למשנתנו:(רש"י; בפירושו כותב והרמב"� .

מתעני� היו לא למטר הגדול הצור� לולא הע�, דלת שאומר "מפני

השבת" טוב")קוד� יו� "תוספות שבני(ועיי� הטע�, מבארי� ויש .

בחמישי, באי� וכשה� שבכרכי�, לאחיה� ומזו� מי� מספקי� הכפרי�

לצור� אלא מזו� מביאי� אי� תענית, עליה� שקיבלו ידעו שלא כיו�

מתייקר בו, שהתענו לפי חמישי, ליל לצור� הכל וכשלוקחי� השבת,

שומעי� לעיר, בשני כשבאי� בשני, כשגוזרי� אבל השבת. לצור� המזו�

לליל הצור� כדי מזו� מביאי� בחמישי וכשבאי� תענית, שגזרו ה�

ולשבת גרשו�);התענית GL(רבנו ‡l‡˙B�BL‡¯‰ ˙Bi�Úz L– ∆»»«¬ƒ»ƒ
ה), א, לעיל (כמפורש הציבור על די� בית ÈLÈÓÁÂשגוזרי� È�L≈ƒ«¬ƒƒ

È�LÂ�הטע כבר שבארנו כמו בשבוע, בשני בתחילה שגוזרי� היינו – ¿≈ƒ
GLÂ˙Bi�Lלעיל, L,(ו א, לעיל (כמפורש השניות התעניות שלש – ¿»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ È�L ÈLÈÓÁלתעניות המש� ה� הללו והתעניות שהואיל – ¬ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ
בחמישי בה� להתחיל ומותר שערי�, להפקעת חוששי� אי� הראשונות,

ÈÓÁaבשבוע. ˙B�BL‡¯‰ ÔÈ‡L ÌLk :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ÈL– «ƒ≈≈¿≈∆≈»ƒ«¬ƒƒ
בשני אלא בשבוע בחמישי מתחילות אינ� הראשונות שהתעניות כש�

Bi�L˙בשבוע, ‡G Ck,השניות התעניות שלש לא –˙B�B¯Á‡ ‡GÂ »¿ƒ¿«¬
ביו� אלא חמישי ביו� מתחילות אינ� האחרונות, התעניות שבע ולא –

בשבוע. שני

י ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ¯et·e ‰k�Áa ,L„Á L‡¯a ¯eav‰ ÏÚ ˙È�Úz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡– ≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ¿……∆«¬À»«ƒ
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øéàî éaø:øîàL ét ìò óàìàéìîb ïaøïé÷éñôî ïéà,ïéîéìLî ïéàL äéä äãBî.áøòa úBéäì ìçL áàa äòLz ïëå ©¦¥¦©©¦¤¨©©¨©§¦¥¥©§¦¦¤¨¨¤¥©§¦¦§¥¦§¨§¨¤¨¦§§¤¤
úaL. ©¨

é ù é ì ù ÷ ø ô
àøeîàä elà úBiðòz øãñ–äðBLàø äòéáøa.eðML íéçîö ìáà–ãiî íäéìò ïéòéøúî.ïéa íéîLb e÷ñtL ïëå ¥¤©£¦¥¨¨¦§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¨©§¦¦£¥¤¦¨§¥¤¨§§¨¦¥

íBé íéòaøà íLâì íLb–ãiî íäéìò ïéòéøúî,úøva úkî àéäL éðtî. ¤¤§¤¤©§¨¦©§¦¦£¥¤¦¨¦§¥¤¦©©©Ÿ¤
áïéçîvì eãøé,ïìéàì eãøé àG ìáà,ïìéàìíéçîvì àGå,úBøònìå ïéçéMì úBøBaì àG ìáà äæìå äæì–ïéòéøúî ¨§©§¨¦£¨¨§¨¦¨¨¦¨§©§¨¦¨¤§¨¤£¨©©¦¦§©§¨©§¦¦

ãiî ïäéìò. £¥¤¦¨
âL øéò ïëåHíéîLb äéìò eãøé à,áeúkk(æ ,ã ñåîò):øéò-ìòå úçà øéò-ìò ézøèîäå"øéèîà àG úçà,ä÷ìç §¥¦¤¨§¨¤¨§¨¦©¨§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©©§¦¤§¨

'Bâå "øènz úçà,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà,úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå.àáé÷ò éaøøîBà:úBòéøúî ©©¦¨¥§¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦©¦£¦¨¥©§¦
úBpòúî àGå. §¦§©

ãúìtî Bà øác da LiL øéò ïëå–úòøúîe äpòúî øéòä dúBà;úBòéøúî àGå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå.éaø §¥¦¤¤¨¤¤©Ÿ¤¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§©§¦©¦

:äîçä úòé÷ùì êåîñ áøòá ìëåà àìà ,íåéä ìë ïäá úåðòúäì.zay axra zeidl lgy a`a 'h okeâëáøòá ìëåà ,äééàøä ô"ò íéòáå÷ ã"á åéäù ïîæá ïå
äðòúî úáù áøòá úåéäì ìçù áàá 'è ïëå .ïéîéìùîå ïéðòúî àìà øéàî 'øë äëìä ïéàå .áòø àåäùë úáùì ñðëé àìù úáùä ãåáë éðôî ,äîçä úòé÷ùì êåîñ

:íéìùîå
b`.el`d zeiprz xcqåãøé àìå æ"éå 'æå ïåùçøîá 'â íäù ,äøåé ìù äòéáø ìù ïéðîæ äùìù åøáò íà ,äðåùàø äòéáøá àìà åðéà ,ìéòìã ïé÷øôá ïéøåîàä

:øîàù øãñä ìò úåéðòú â"é øåáöä ïéðòúî ë"çàå ,íéãéçé ïéðòúî åéä æà ,íéîùâ.la`úçú çåç àöé äèç úçú åîë ,åðúùðå íéòøæä åçîöå ïúòá íéîùâ åãøé
:øçà éåðéù åà ,äùàá äøåòù.cin mdilr oirixzn:úåðåùàøá ãéî ïéâäåð úåðåøçàä úåéðòúá øåîàä øîåç ìëù .úåðåùàø úåéðòúá.mybl myb oiaäòéáø ïéá

:äéðùì äðåùàø.zxeva zkn:àåä úøåöá ïîéñ
a.oli`l `le mignvl ecxi:úåðìéàì ìéòåî åðéàå íéáùòìå íéçîöì äôé äæù ,úçðá åãøéù ïåâë.mignvl `le oli`l:çëá åãøéù.zexrne oigiy zexeal

:úåúùì íéî ïäá ïéñéðëîù
b.zeprzn dizeaiaq lke:áòø äéäéå äá åãøéù øéòá äàåáú úåð÷ì êìú íéîùâ äá åãøé àìù øéòä äúåàù
c.zletn:úìåôî åæ ïéà úåòåòø ìáà .úåìôåð úåàéøáä äéúåîåçù

`xephxa yexit

ובשבת טוב ביו� שכ� וכל מועד, של בחולו הדי� Ì‡Â¿ƒ(המאירי).והוא
eÏÈÁ˙‰–ותעניתכ הציבור, על ביתֿדי� שגזרו בתעניות להתענות בר ƒ¿ƒ

בפורי�, או בחנוכה או חודש בראש חלה ÔÈ˜ÈÒÙÓאחת ÔÈ‡את – ≈«¿ƒƒ
אלו; בימי� אפילו ומתעני� ‡Ó¯התעניות, .Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ È¯·cƒ¿≈«»«¿ƒ≈»«

,ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ««ƒ∆»««»«¿ƒ≈≈«¿ƒƒ
ÔÈÓÈÏLÓ ÔÈ‡L ‰È‰ ‰„BÓ,הערב עד אלה בימי� התענית את – ∆»»∆≈«¿ƒƒ

החמה. לשקיעת סמו� אוכלי� BÈ‰Ï˙אלא ÏÁL ·‡a ‰ÚLz ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»∆»ƒ¿
˙aL ·¯Úaהלבנה ראיית פי על החודש את שקידשו בזמ� כגו� – ¿∆∆«»

שבת) בערב להיות באב תשעה יחול לא לעול� שבידינו הלוח לפי אי�(שכ� ,

לשבת ייכנסו שלא השבת, כבוד מפני הערב, עד הצו� את משלימי�

רעבי�. xi`nכשה� iaxk dkld oi`eבתעניות להתענות התחילו א� אלא ,

באב תשעה וכ� ומשלימי�; מתעני� הציבור, על די� בית שחלשגזרו

ומשלימי� מתעני� שבת בערב ז).להיות א, תעניות הל' רמב"� (גמרא;

א ה נ ש מ ר ו א ב

גשמי�. עצירת על מלבד אחרות, צרות על די� בית שגוזרי� בתעניות ד� זה פרק

¯eÓ‡‰ el‡ ˙Bi�Úz ¯„Ò�מתעני שבתחילה ד�ו, משניות א בפרק – ≈∆«¬ƒ≈»»
בשלשה תעניות, עשרה שלש עד הציבור מתעני� כ� ואחר יחידי�

ומחמירי�; ההולכי� `l`מחזורי� bdep epi` df xcq‰�BL‡¯ ‰ÚÈ·¯aƒ¿ƒ»ƒ»
הגש� מרחשו�; בחודש היינו בעונת�, לירד הגשמי� התחילו שלא –

ומפרה"driax",נקרא האדמה על רוב� שהגש� והפראה, רביצה מלשו�

e�MLאותה; ÌÈÁÓˆ Ï·‡וצמחו בעת� גשמי� אמנ� שירדו – ¬»¿»ƒ∆»
לרע, מראיה� נשתנה כ� ואחר iÓ„הזרעי�, Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Ó– «¿ƒƒ¬≈∆ƒ»

שנוהגי� כמו בשופרות, ותוקעי� בה� שמתפללי� הראשונות, בתעניות

גשמי�. עצירת של האחרונות התעניות ÌÈÓLbבשבע e˜ÒtL ÔÎÂ¿≈∆»¿¿»ƒ
פסקו כ� ואחר הראשונה, בעונת� גשמי� ירדו א� –ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa≈∆∆¿∆∆

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡�יו ארבעי� כעבור אלא שנייה רביעה ירדה שלא – «¿»ƒ
הראשונה, iÓ„מהרביעה Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Ó�מתעני הציבור כל – «¿ƒƒ¬≈∆ƒ»

בשופרות, ומתריעי� ומתפללי� va¯˙מיד ˙kÓ ‡È‰L È�tÓ– ƒ¿≈∆ƒ«««…∆
הוא. בצורת של שסימ�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

e„¯È,�גשמי –ÔÈÁÓvÏ�ה שיפי� בנחת, מעט, מעט שירדו כגו� – »¿«¿»ƒ
Ï·‡ÔÏÈ‡Ïלצמחי�, e„¯È ‡G�מועילי הללו הגשמי� שאי� – ¬»»¿»ƒ»

האר�; בעומק נכנסי� ואינ� הואיל גשמי�ÔÏÈ‡Ïלאיל�, שירדו או – »ƒ»
לאילנות, ה� שמועילי� גדול, ÌÈÁÓvÏבשט� ‡GÂ�אינ אבל – ¿«¿»ƒ

לצמחי�; ÊÏÂ‰מועילי� ‰ÊÏ�לצמחי המועילי� גשמי� ירדו – »∆¿»∆
B¯ÚnÏÂ˙ולאילנות, ÔÈÁÈMÏ ˙B¯BaÏ ‡G Ï·‡�מספיקי היו שלא – ¬»««ƒƒ¿«¿»

לשתיה, מי� בה� שכונסי� הבורות למלא iÓ„כדי Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¬≈∆ƒ»
הקודמת. במשנה שבארנו כמו מיד, בשופרות ומתריעי� מתעני� –

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÓLb ‰ÈÏÚ e„¯È ‡HL ¯ÈÚ ÔÎÂ,�גשמי ירדו ובסביבותיה – ¿≈ƒ∆»¿»∆»¿»ƒ
עול� של במנהגו ולא הקב"ה של בגזירתו בא זה שדבר שמוכיח מה

G‡(הר"�), ˙Á‡ ¯ÈÚŒÏÚÂ ˙Á‡ ¯ÈÚŒÏÚ Èz¯ËÓ‰Â" :·e˙kk«»¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆»¿«ƒ««
¯Ënz ˙Á‡ ‰˜ÏÁ ,¯ÈËÓ‡,"תיבש עליה תמטיר לא אשר וחלקה «¿ƒ∆¿»««ƒ»≈

˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡,מיד בשופרות –‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ »»ƒƒ¿«»«¿««¿»¿ƒ∆»
˙BpÚ˙Óהשכנה העיר בצרת להשתת� כדי מפרשי�,(המאירי)– ויש , ƒ¿«

על רעב ויהיה הסמוכות בערי� תבואה לקנות תל� העיר שאותה מפני

כ� ברטנורא)ידי ÚÈ¯˙Ó,(רש"י; ‡GÂ˙B.בשופרות תוקעות אינ� אבל – ¿«¿ƒ
˙BÚÈ¯˙Ó :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯כדי בשופרות, ותוקעות מתפללות – «ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ

ה', רחמי BpÚ˙Ó˙לעורר ‡GÂ�שתוקעי השנה, בראש שנוהגי� כמו – ¿ƒ¿«
מתעני�. ואי� בשופר

ד ה נ ש מ ר ו א ב

˙ÏtÓ B‡ ¯·c da LiL ¯ÈÚ ÔÎÂרעידת מחמת נופלי� שבתיה – ¿≈ƒ∆∆»∆∆«…∆

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

BpÚ˙Ó˙אדמה, ‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ;˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«»«¿««¿»¿ƒ∆»ƒ¿«
˙BÚÈ¯˙Ó ‡GÂ�מתריעי ואי� בו שמתעני� הכיפורי� ביו� כמו – ¿«¿ƒ

BÚÈ¯˙Ó˙.(ירושלמי) :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯,בשופר –˙BpÚ˙Ó ‡GÂ «ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿«
השנה. בראש כמו –˙B‡Ó LÓÁ ‰‡ÈˆBn‰ ¯ÈÚ ?¯·c e‰ÊÈ‡≈∆∆∆ƒ«ƒ»¬≈≈

ÈÏ‚¯,�וזקני וקטני� מנשי� חו� גברי�, מאות חמש בה שיש כלומר – «¿ƒ
GL ‰pnÓ e‡ˆÈÂGLa ÌÈ˙Ó ‰L‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰Lשכל – ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆

אחד, מת c·¯יו� ‰Ê È¯‰מתענה העיר שאותה לעיל ששנינו – ¬≈∆∆∆
עליו, Ô‡kÓומתרעת ˙BÁt,�ימי בשלשה מתי� שני ממנה שיצאו – »ƒ»

ימי� בשני מתי� שלשה בגמרא)או c·¯,(ברייתא ‰Ê ÔÈ‡אלא – ≈∆∆∆
בלבד. מקרה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

el‡ ÏÚ,�להל המפורטות הצרות –ÔÈÚÈ¯˙Ó�ותוקעי מתעני� – «≈«¿ƒƒ
ÌB˜Óבשופרות, ÏÎa:�הרחוקי במקומות אפילו –ÔBÙcM‰ ÏÚ ¿»»««ƒ»

שרב, או קדי� רוח ידי על התבואה התייבשות –i‰ ÏÚÂÔB˜¯– ¿««≈»
ונכמשת, מוריקה�מצהיבה שהיא התבואה, ÏÚÂמחלת ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«

ÏÈÒÁ‰,והפירות התבואה את המשחיתי� –‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ– ∆»ƒ¿««»»»
אד�, בני וטורפת ישוב במקו� ביו� ‰Á¯·שנראית ÏÚÂגייסות – ¿««∆∆

העיר, אותה על להילח� באי� אינ� ואפילו למקו�, ממקו� העוברי�

אחרת לעיר דרכה עוברי� –(גמרא)אלא מאלו אחת כל על ;ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ,בשופרות ותוקעי� מתעני� –˙Îl‰Ó ‰kÓ ‡È‰L È�tÓ »∆»ƒ¿≈∆ƒ«»¿«∆∆

כולה. לאר� סכנה בה ויש למקו�, ממקו� ומתפשטת ההולכת צרה –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ�˜Ê e„¯iL ‰NÚÓ– חכמי� –e¯Ê‚Â ,Ì‰È¯ÚÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ «¬∆∆»¿¿≈ƒƒ»«ƒ¿»≈∆¿»¿
ÔBÙcL ¯ep˙ Èt ‡GÓk ‰‡¯pL ÏÚ ˙È�Úzשדופה תבואה – «¬ƒ«∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»

התנור, פי את למלא פת ממנה לעשות הראוי –ÔBÏ˜L‡aכשיעור ¿«¿¿
ישראל). אר� של הדרומי לגבולה הסמוכה (עיר פלשתי� ¿BÚÂ„באר�

Ôc¯i‰ ¯·Úa ˙B˜B�È˙ È�L ÌÈ·‡Ê eÏÎ‡L ÏÚ ,˙È�Úz e¯Êb– »¿«¬ƒ«∆»¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈∆««¿≈
הקודמת. במשנה ששנינו כמו היא, מהלכת מכה רעה שחיה Èa«̄ƒלפי

eÏÎ‡L ÏÚ ‡G :¯ÓB‡ ÈÒBÈ,תינוקות שני את זאבי� –ÏÚ ‡l‡ ≈≈«∆»¿∆»«
e‡¯pL.תענית הזקני� גזרו בעיר, הזאבי� – ∆ƒ¿

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לא בה� תוקעי� אי� וכ� טובי�. בימי� ולא בשבתות לא הציבור על תעניות גוזרי� "אי�

בתפילה" בה� ומתחנני� זועקי� ולא בחצוצרות, ולא e).בשופר ,` zeiprz 'ld m"anx)

בשבת. אפילו מתריעי� צרות אילו על ללמד, באה משנתנו –

ÌÈBb ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ÏÚ :˙aMa ÔÈÚÈ¯˙Ó el‡ ÏÚששמו – «≈«¿ƒƒ««»«ƒ∆ƒƒ»ƒ
מצור, �‰¯עליה B‡את שישטו� חשש ויש גדותיו על שעלה – »»

Ìiaהעיר, ˙Ù¯hn‰ ‰�ÈÙÒ ÏÚÂשקמה סערה מחמת המתנדנדת – ¿«¿ƒ»«ƒ»∆∆«»
להישבר. עומדת והיא ÊÚÏ¯‰בי� :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯�מתריעי – «ƒ≈≈¿∆¿»
לעזרה, אנשי� להחיש ÚˆÏ˜‰בשבת ‡GÂמבואר בגמרא בתפילה. – ¿ƒ¿»»

א), יד, שבארנו(תענית (כמו בשופרות שמתריעי� משנתנו כוונת שאי�

היא, הכוונה אלא בשבת, לתקוע שאסור לפי הקודמות), במשניות

שצועקי� סובר, יוסי ורבי "עננו". בתפילת שמתריעי� קמא, תנא בדברי

שאי� כלומר תפילה, של בצעקה מרבי� ואי� לעזרה, שיבואו אד� לבני

כ בטוחי� אנו שאי� לפי בשבת, תחינות תפילתנואומרי� שתועיל כ� ל

בשבת הללו הצרות על ישראל")לצעוק "תפארת המאירי; כ�(רש"י; .

מקו� בכל "מתריעי�" שלשו� פי על שא� מפרשי�, יש תענית לעני�

היא, תענית בלא שבמשנתנו ההתרעה מקו� מכל בתענית, פירושה

בשבת להתענות שאסור כותב(הר"�)לפי הרמב"� אבל תעניות. (הל'

ו), עליה�א, ומתחנני� וזועקי� בשבת הללו הדברי� על שמתעני�

הרמב"� מדברי משמיטי� שיש טוב" יו� "תוספות (ועיי� בתפילה

שפירשו ויש "מתעני�"). ixi`nda)תיבת `aeny itk)�לשו שא�

"mirixzn"שמותר קמא, תנא וסובר בשופר, תקיעה משמעו שבמשנתנו

אלא בתקיעה התיר לא יוסי ורבי בשבת, א� אלו דברי� על לתקוע

בתפילה. לצעקה לא אבל לעזרה, הע� את ixi`ndלקב� zpwqn ,mxa)

.(xwir oey`x yexity ,`id¯·c‰ ÏÚ Û‡ :¯ÓB‡ È�ÓÈz‰ ÔBÚÓLƒ¿«≈»ƒ≈«««∆∆
בשבת, מתריעי� –ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡GÂ.לדעתו הסכימו לא – ¿¬»ƒ

שמתריעי� חכמי� מודי� בחול שלדעת(ברטנורא)אבל מפרשי�, ויש .

עיקר כל הדבר על מתריעי� אי� יו�חכמי� "תוספות ועיי� (רמב"�;

טוב").

izdw - zex`ean zeipyn
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.mia`f elk`y:àéä úëìäî äëîå äòø äéç àéäã.d`xpy lr:øéòá åàá
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`xephxa yexit

BpÚ˙Ó˙אדמה, ‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ;˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«»«¿««¿»¿ƒ∆»ƒ¿«
˙BÚÈ¯˙Ó ‡GÂ�מתריעי ואי� בו שמתעני� הכיפורי� ביו� כמו – ¿«¿ƒ

BÚÈ¯˙Ó˙.(ירושלמי) :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯,בשופר –˙BpÚ˙Ó ‡GÂ «ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿«
השנה. בראש כמו –˙B‡Ó LÓÁ ‰‡ÈˆBn‰ ¯ÈÚ ?¯·c e‰ÊÈ‡≈∆∆∆ƒ«ƒ»¬≈≈

ÈÏ‚¯,�וזקני וקטני� מנשי� חו� גברי�, מאות חמש בה שיש כלומר – «¿ƒ
GL ‰pnÓ e‡ˆÈÂGLa ÌÈ˙Ó ‰L‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰Lשכל – ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆

אחד, מת c·¯יו� ‰Ê È¯‰מתענה העיר שאותה לעיל ששנינו – ¬≈∆∆∆
עליו, Ô‡kÓומתרעת ˙BÁt,�ימי בשלשה מתי� שני ממנה שיצאו – »ƒ»

ימי� בשני מתי� שלשה בגמרא)או c·¯,(ברייתא ‰Ê ÔÈ‡אלא – ≈∆∆∆
בלבד. מקרה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

el‡ ÏÚ,�להל המפורטות הצרות –ÔÈÚÈ¯˙Ó�ותוקעי מתעני� – «≈«¿ƒƒ
ÌB˜Óבשופרות, ÏÎa:�הרחוקי במקומות אפילו –ÔBÙcM‰ ÏÚ ¿»»««ƒ»

שרב, או קדי� רוח ידי על התבואה התייבשות –i‰ ÏÚÂÔB˜¯– ¿««≈»
ונכמשת, מוריקה�מצהיבה שהיא התבואה, ÏÚÂמחלת ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«

ÏÈÒÁ‰,והפירות התבואה את המשחיתי� –‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ– ∆»ƒ¿««»»»
אד�, בני וטורפת ישוב במקו� ביו� ‰Á¯·שנראית ÏÚÂגייסות – ¿««∆∆

העיר, אותה על להילח� באי� אינ� ואפילו למקו�, ממקו� העוברי�

אחרת לעיר דרכה עוברי� –(גמרא)אלא מאלו אחת כל על ;ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ,בשופרות ותוקעי� מתעני� –˙Îl‰Ó ‰kÓ ‡È‰L È�tÓ »∆»ƒ¿≈∆ƒ«»¿«∆∆

כולה. לאר� סכנה בה ויש למקו�, ממקו� ומתפשטת ההולכת צרה –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ�˜Ê e„¯iL ‰NÚÓ– חכמי� –e¯Ê‚Â ,Ì‰È¯ÚÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ «¬∆∆»¿¿≈ƒƒ»«ƒ¿»≈∆¿»¿
ÔBÙcL ¯ep˙ Èt ‡GÓk ‰‡¯pL ÏÚ ˙È�Úzשדופה תבואה – «¬ƒ«∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»

התנור, פי את למלא פת ממנה לעשות הראוי –ÔBÏ˜L‡aכשיעור ¿«¿¿
ישראל). אר� של הדרומי לגבולה הסמוכה (עיר פלשתי� ¿BÚÂ„באר�

Ôc¯i‰ ¯·Úa ˙B˜B�È˙ È�L ÌÈ·‡Ê eÏÎ‡L ÏÚ ,˙È�Úz e¯Êb– »¿«¬ƒ«∆»¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈∆««¿≈
הקודמת. במשנה ששנינו כמו היא, מהלכת מכה רעה שחיה Èa«̄ƒלפי

eÏÎ‡L ÏÚ ‡G :¯ÓB‡ ÈÒBÈ,תינוקות שני את זאבי� –ÏÚ ‡l‡ ≈≈«∆»¿∆»«
e‡¯pL.תענית הזקני� גזרו בעיר, הזאבי� – ∆ƒ¿

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לא בה� תוקעי� אי� וכ� טובי�. בימי� ולא בשבתות לא הציבור על תעניות גוזרי� "אי�

בתפילה" בה� ומתחנני� זועקי� ולא בחצוצרות, ולא e).בשופר ,` zeiprz 'ld m"anx)

בשבת. אפילו מתריעי� צרות אילו על ללמד, באה משנתנו –

ÌÈBb ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ÏÚ :˙aMa ÔÈÚÈ¯˙Ó el‡ ÏÚששמו – «≈«¿ƒƒ««»«ƒ∆ƒƒ»ƒ
מצור, �‰¯עליה B‡את שישטו� חשש ויש גדותיו על שעלה – »»

Ìiaהעיר, ˙Ù¯hn‰ ‰�ÈÙÒ ÏÚÂשקמה סערה מחמת המתנדנדת – ¿«¿ƒ»«ƒ»∆∆«»
להישבר. עומדת והיא ÊÚÏ¯‰בי� :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯�מתריעי – «ƒ≈≈¿∆¿»
לעזרה, אנשי� להחיש ÚˆÏ˜‰בשבת ‡GÂמבואר בגמרא בתפילה. – ¿ƒ¿»»

א), יד, שבארנו(תענית (כמו בשופרות שמתריעי� משנתנו כוונת שאי�

היא, הכוונה אלא בשבת, לתקוע שאסור לפי הקודמות), במשניות

שצועקי� סובר, יוסי ורבי "עננו". בתפילת שמתריעי� קמא, תנא בדברי

שאי� כלומר תפילה, של בצעקה מרבי� ואי� לעזרה, שיבואו אד� לבני

כ בטוחי� אנו שאי� לפי בשבת, תחינות תפילתנואומרי� שתועיל כ� ל

בשבת הללו הצרות על ישראל")לצעוק "תפארת המאירי; כ�(רש"י; .

מקו� בכל "מתריעי�" שלשו� פי על שא� מפרשי�, יש תענית לעני�

היא, תענית בלא שבמשנתנו ההתרעה מקו� מכל בתענית, פירושה

בשבת להתענות שאסור כותב(הר"�)לפי הרמב"� אבל תעניות. (הל'

ו), עליה�א, ומתחנני� וזועקי� בשבת הללו הדברי� על שמתעני�

הרמב"� מדברי משמיטי� שיש טוב" יו� "תוספות (ועיי� בתפילה

שפירשו ויש "מתעני�"). ixi`nda)תיבת `aeny itk)�לשו שא�

"mirixzn"שמותר קמא, תנא וסובר בשופר, תקיעה משמעו שבמשנתנו

אלא בתקיעה התיר לא יוסי ורבי בשבת, א� אלו דברי� על לתקוע

בתפילה. לצעקה לא אבל לעזרה, הע� את ixi`ndלקב� zpwqn ,mxa)

.(xwir oey`x yexity ,`id¯·c‰ ÏÚ Û‡ :¯ÓB‡ È�ÓÈz‰ ÔBÚÓLƒ¿«≈»ƒ≈«««∆∆
בשבת, מתריעי� –ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡GÂ.לדעתו הסכימו לא – ¿¬»ƒ

שמתריעי� חכמי� מודי� בחול שלדעת(ברטנורא)אבל מפרשי�, ויש .

עיקר כל הדבר על מתריעי� אי� יו�חכמי� "תוספות ועיי� (רמב"�;

טוב").

izdw - zex`ean zeipyn
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:`xnbd zl`ey .miyecw mpi`éànàl`ilnb oa oerny oax xn` ©©
,'ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà'ixd ,llk miyecw mpi`y rnyne ¥§¨¨¨£¥¤
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.mn`a yiy dyecwa
:`xnbd daiyníéLã÷ úBãìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øáñ÷mpi` ¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©§¨¨¦
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miycw zecle l`ilnb oa oerny oax zrcly,ïéLBã÷ ïä ïnà éònî¦§¥¦¨¥§¦

àä ,ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà éànàmcew ,mzxivi zligzn xak ©©¥§¨¨¨£¥¤¨
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Léc÷î,zxg` dyecwl dnda xeka yicwi `l mc` xekay -ìáà ©§¦£¨

íãà Léc÷î`edy,øBëax`yïééãòå .úBLéc÷äaezk did m` ©§¦¨¨§¤§¥©£©¦
,'eze` yi` yicwi `l xeka',øîBà éðàwxyeäà`edy mc` - £¦¥

xekaLéc÷é àì,zxg` dyecwl dnda xekaeäeLéc÷é ìáà Ÿ©§¦£¨©§¦
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ecera zxg` dyecwlïèaaoileg oiicr dry dze`ay itl ,en` ly ©¤¤
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y,ïéLBã÷ ïä ïnà éònî íéLã÷ éãìådyecwl mzepyl xeq` okle ©§¥¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦
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àzøeôe àzøetcledn÷éôð à÷c,en` ohanìéìk àeäyecw - §¨§¨§¨¨¦¨¦
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,øéàî éaø éøác ,íéîìL éçáæ ãìåzxaernd lr xn`y oeikny §©¦§¥§¨¦¦§¥©¦¥¦

`vnpe ,minly didi dxaer mby eixac llka ,minly didzy
iax xaeqe ,dlerl eyicwd jk xg`e ,minlyl eyicwd dligzny
enk ,minly dyrp clede ,'oey`x oeyl qetz' mixne`y xi`n

.dligzn xn`y
:xi`n iax lr wleg iqei iaxälçz ïéekúð ïëì íà ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦§¥¦§©¥§¦¨
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,dlerúBø÷ì øLôà éàå ìéàBäeitaúBîL éðLminly my mb - ¦§¦¤§¨¦§§¥¥

dler my mbeåéøác ,úçàkdidi clede minly didz m`dy xn`y §©©§¨¨
dler,ïéîéi÷iax xaeqe .minly dyrp clede ,dler ziyrp m`de ©¨¦

cledy xn` eixac seqay oeikne ,qtzp mc` eixac xnba s`y iqei
,minly didz m`dy xn`yk dligzny ep` mixne` ,dler didi

.clel `le ,cala m`l dzid ezpeekøîàMî íàåm`d lrBæ éøä §¦¦¤¨©£¥
øîàå Cìîð ,íéîìLydãìedidiíéîìL dãìå Bæ éøä ,äìBòs` - §¨¦¦§©§¨©§¨¨¨£¥§¨¨§¨¦

zyecw ,minly didz m`dy xn`y dryny ,minly dyrp cled
.ea xefgl leki epi` aeye ,cled lr s` cin dlg minly

àøîâ
:z`hgl zxaern dnda yicwdy in ly epic z` x`an opgei iax

Léøôä ïðçBé éaø øîàmyl,úàhçdndaäöø ,äãìéå ,úøaeòî ¨©©¦¨¨¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨
.øtkúî dãìåa äöø ,øtkúî da:`xnbd zxxan.àîòè éàî ¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥©©£¨

:`xnbd daiynïðçBé éaø øáñ÷yíàe m`d z` yicwdBøéiLclel ¨¨©©¦¨¨¦¦§
,oileg didiy,øéieLîy ,oileg `ed ixdeàeä Bnà Cøé åàì øaeò- §¨¨¨¤¤¦

,dnvr ipta dndak `l` ,en` ly dtebn wlgk oecip epi` xaerd
m` oicd `ede ,oileg didi xaerde dyecw didz m`dy xyt` okle
dtebn wlgk epic oi`y ,en` mr eyicwd `l` xaerd z` xiiy `l
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המשך בעמוד קכב

oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ïäéìò äìç äùåã÷ ïéàelit`e .miycw zecle iedc ,i`w inp `zirvn` elit`e Ð

.xn`w "dyecw oi`" mzq `dc ,odilr dlg dpi` on` zyecwïúééåäáodyk Ð

.odilr dlg dyecw mey oi` jklde .oiclepïîà úùåã÷ åäðéúñôú àäzryn Ð

.yicw `zxete `zxet lk dzxivi zlgzdäðéî òîù àìàiax oizipzn dlek Ð

.`id oerny'åë øîàð (àì) åìéài`d` Ð

xkeai xy` xeka j`" (fk `xwie) i`w `xw

."eze` yi` yicwi `l dndaa 'dlåìéà
ùéã÷é àì øëåáé øùà øåëá øîàð`le Ð

Ð "dndaa" aizk `le ,"eze` yi`" aizk

xac mey yicwi `l mc` xeka :xne` iziid

.ycwdlåúåà øîåì ãåîìúxn`wcn Ð

.xn`w inp dnda xeka`c :rnyn Ð "eze`"

,xkeai xy` mc` xeka j` :xn`w ikde

epi` eze` Ð eze` yicwi `l dnda xekaa

,dnda xeka yicwi `l mc` xeka ,yicwn

`l izk`e .miycw x`y `ed yicwn la`

,iz` `yxc jdle ,"dndaa" jixhvi`

mc` xeka ,`ed yicwi `l leki :opixn`wc

eyicwi la` ,dnda xeka eze` yicwi `l

mpi`y mc` ipa x`y Ð mixg` eze`

.zxg` dyecwl dnda xeka eyicwi ,zexeka

äîäáá øîåì ãåîìú,jixhvi` `lc Ð

e`lc ,`xwc dilr iielbl `z`c i`nle

.irzyin mc` xekaaéú÷ñò äîäááÐ

mey epyicwi `ly ,o`k izxac dnda xekaa

xekaa o`k izxac `le ,zxg` dyecwl mc`

.melk mc`ïèáá`l ohaa ecera elit`y Ð

.zxg` dyecwl eyicwdl lkeiøëåáéùîÐ

.`ed leg Ð ohaa la` ,mgxa ycwiynìåëé
ïë íéùã÷ä ìë ãìå óàxzen `diy Ð

.ohaa ecera zxg` dyecwl ezepylãåîìú
øåëá êà øîåìizxzd xekac ,wlg "j`" Ð

x`y `l la` ,xkeaiy mcew yicwdl jl

lk Ð dyecw en`c oeikc ,ohaa miycw

qitzin dia ixazinc `zxete `zxet

od on` irna miycw zeclec ,dyecwa

.oizipznc `pzk dil zile .zeyecwìò øîà
øåëáä,eaex z`ivi mr ohaa ecera Ð

i`d xeka zyecw dilr lginl `irac

`le dler zyecw dilr legizc ,`zry

lginl zeyecw oizxz eed `zydc .mcew

,lginl `ncwe dxeng ediipin id ,iccda

dzxiagl igceéåä äìåò ?.lilk oky Ðåà
éåä øåëálk lr dlg xeka zyecw oky Ð

.mgxn `nlrc zexekadåáåø úøéùð íòÐ

.hwl iednl iracø÷ôä éåäìelit` Ð

dyecw dilr liig ediipin id ,mixiyrl?
lkl ikd inwn dixwt` i` ol `hiyt i`cec

`edy lk `l` hwla aiigin `lc ,d`eazd

.xnype lke`ééáà øîàådil iraiz i`n Ð

Ð lginl ez` iccd icdae li`ed i`ce ,(`l)

axd ixac i`ce ,cinlz ixace axd ixac

.hwl dicar `ed jixa `ycewe ,oincewéëä ¤¤

éøáã éîð.`ed xekae ,jk lk oincew axd Ð

äðùîøîåàädnda ly dcle lr Ð

.zxaernåéøáã íéîìù àéäå äìåò äãìå
ïéîéé÷.dncw cled zyecw ixdy Ðíéîìù àéä øîà íà ìáàzenda izy yicwnk iede ,diytp itp`a yicwnl cle aiyge ,yicw` da zi`c lkle m`dl `yixa Ð

seqale dyicwda ilin ipd Ð on` irna `le oziieda opixn` ikc ,on` irnae oziieeda xninl jiiy `l `kde .minly cled ied Ð "dler dcle" xn` xcd ike .minlyl

oeyl qetz" dil zi` xi`n iaxe ,dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern yicwna la` .yicw `w dini`c `zyecwn `l` ,dyecw mey xaerl diqtz` `l edi`c ,dxarzp

.dclel oiekzp `l Ð minly `id xn`yk dlgzny ab lr s`e ,"oey`xãçàë úåîù éðù úåø÷ì øùôà éàå ìéàåä.cg`k mixac ipy xacl leki dtd oi`y Ðïéîéé÷ åéøáã
.dclel oiekzp `l "minly `id" xn`yk dlgzne li`ed ,qtzp mc` eixac xnba s`c Ðàøîâøôëúî äãìåá äöøilin ipd Ð lif` dzinl z`hg cle :opixn` ikc Ð

.dvxiy efi`a xtkznc ,zeixg`l ze`hg izy yixtnk iede .en` gkn diytp itp`a dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern dyicwd la` ,dxarzp seqale dyicwdaíà
åøééù,`ed en` jxi e`l inp Ð dil xiiyn `l ik ,`ed en` jxi e`l `nl` Ð yicw `l ira i`c oeike .oileg `iede ,xiieyn Ð "z`hg `ide oileg dcle" xn`y ,clel Ð

.z`hg clek ied `le ,en` zngn `le yecw envr zngneíéîìù ãìå äæ éøäil `zgp dini` gknc "minly cle" diixwcn `nl` Ðiabe ,diytp zngn `le dyecw d

"minly envr cled" ixd Ð yicwc `ed dizngn exiiy `l ike ,dytp itp`a dndak aiygc ,xiieyn exiiy m` jzrc `wlq i`c .dzinl lif`e ,ixwin "z`hg cle" inp z`hg

.ipzinl irai`àéääã äðéî øá.minly df ixd cle :`ipzc ,`id `zyayc ,iywiz `l `iddn Ðåì äúëæ.zexigl cled `vie Ð
øøçùîä
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øîàxn` la` ,"eaex z`ivi mr" `wece Ð dler `di eaex z`ivi mr xekad lr

`l izk`c ,dilr `liig dler i`cec ,dil `irain `l Ð "eherin z`ivi mr"

.llk dilr xeka zyecw lgàéäcinc Ð minly dclee ef ixd dler dclee minly

dipeekin `le) .m`d lr enk ,xaerd lr inp eit zyecw lg "minly `id" xn`y

o`nl elit`e ,(eit zyecw gkn el` m`c

leki oi` `din ,xiieyn exiiy dil zi`c

m`d yicwdy cinc ,zxg` dyecwl zepyl

lr dyecw dze` eit lr legzy inp oiekzp

,m`d zyecwn ezepyl leki epi`e ,xaerd

.cled zyecw dlgz xikfd ok m` `l`

oziieeda xninl jiiy `l `kd :i"yx yxite

irnn `le oziieeda xn` ikc ,on` irnae

,dxarzp seqale dyicwda ilin ipd Ð on`

`l` dyecw mey xaerl diqtz` `l edi`c

yicwna la` .yicw`c dini`c dzyecwa

cr ,dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern

m`e" lirl xn`c `d ,ok m`e .epeyl o`k

dil `pniwe`e ,"minly igaf Ð dawp

ixiinc xnel jixv Ð miycw zndaa

.dxarzp jk xg`e dyicwda

äöødxenz) opixn` ikc Ð xtkzn dclea

ipd Ð lif` dzinl z`hg cle :(a,`k

la` .dxarzp seqale dyicwdyk ilin

ileawl xaer aiyg Ð zxaern dyicwd

iede ,en` gkn `le diytp itp`a dyecw

xtkznc ,zeixg`l ze`hg [izy] yixtnk

.i"yx oeyl .dvxiy dfi`aøáñ÷opgei iax

`ide oileg dcle xn`y clel xiiy m`y

ira i`c oeike Ð oileg iede xiieyn z`hg

`l ik .`ed en` jxi e`l `nl` Ð yicw `l

zngne ,`ed en` jxi e`l inp dil xiiyn

cle ied `le ,en` zngn `le yicw envr

.i"yx oeyl .z`hgéøäÐ minly cle df

dini` gknc ,"minly cle" ixw (`l) `nl`

iabc .diytp zngn `le ,dyecw dil `zgp

.dzinl lif`e ,ixwin "z`hg cle" inp z`hg

éàãaiygc Ð xiieyn exiiyc jzrc `wlq

Ð dixiiy `l ike ,diytp it`a dnda

envr cled ixd" ,yicwc `ed dizngn

.i"yx oeyl .ipzinl dil irai` "minly
`pzc
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קכט oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ïäéìò äìç äùåã÷ ïéàelit`e .miycw zecle iedc ,i`w inp `zirvn` elit`e Ð

.xn`w "dyecw oi`" mzq `dc ,odilr dlg dpi` on` zyecwïúééåäáodyk Ð

.odilr dlg dyecw mey oi` jklde .oiclepïîà úùåã÷ åäðéúñôú àäzryn Ð

.yicw `zxete `zxet lk dzxivi zlgzdäðéî òîù àìàiax oizipzn dlek Ð

.`id oerny'åë øîàð (àì) åìéài`d` Ð

xkeai xy` xeka j`" (fk `xwie) i`w `xw

."eze` yi` yicwi `l dndaa 'dlåìéà
ùéã÷é àì øëåáé øùà øåëá øîàð`le Ð

Ð "dndaa" aizk `le ,"eze` yi`" aizk

xac mey yicwi `l mc` xeka :xne` iziid

.ycwdlåúåà øîåì ãåîìúxn`wcn Ð

.xn`w inp dnda xeka`c :rnyn Ð "eze`"

,xkeai xy` mc` xeka j` :xn`w ikde

epi` eze` Ð eze` yicwi `l dnda xekaa

,dnda xeka yicwi `l mc` xeka ,yicwn

`l izk`e .miycw x`y `ed yicwn la`

,iz` `yxc jdle ,"dndaa" jixhvi`

mc` xeka ,`ed yicwi `l leki :opixn`wc

eyicwi la` ,dnda xeka eze` yicwi `l

mpi`y mc` ipa x`y Ð mixg` eze`

.zxg` dyecwl dnda xeka eyicwi ,zexeka

äîäáá øîåì ãåîìú,jixhvi` `lc Ð

e`lc ,`xwc dilr iielbl `z`c i`nle

.irzyin mc` xekaaéú÷ñò äîäááÐ

mey epyicwi `ly ,o`k izxac dnda xekaa

xekaa o`k izxac `le ,zxg` dyecwl mc`

.melk mc`ïèáá`l ohaa ecera elit`y Ð

.zxg` dyecwl eyicwdl lkeiøëåáéùîÐ

.`ed leg Ð ohaa la` ,mgxa ycwiynìåëé
ïë íéùã÷ä ìë ãìå óàxzen `diy Ð

.ohaa ecera zxg` dyecwl ezepylãåîìú
øåëá êà øîåìizxzd xekac ,wlg "j`" Ð

x`y `l la` ,xkeaiy mcew yicwdl jl

lk Ð dyecw en`c oeikc ,ohaa miycw

qitzin dia ixazinc `zxete `zxet

od on` irna miycw zeclec ,dyecwa

.oizipznc `pzk dil zile .zeyecwìò øîà
øåëáä,eaex z`ivi mr ohaa ecera Ð

i`d xeka zyecw dilr lginl `irac

`le dler zyecw dilr legizc ,`zry

lginl zeyecw oizxz eed `zydc .mcew

,lginl `ncwe dxeng ediipin id ,iccda

dzxiagl igceéåä äìåò ?.lilk oky Ðåà
éåä øåëálk lr dlg xeka zyecw oky Ð

.mgxn `nlrc zexekadåáåø úøéùð íòÐ

.hwl iednl iracø÷ôä éåäìelit` Ð

dyecw dilr liig ediipin id ,mixiyrl?
lkl ikd inwn dixwt` i` ol `hiyt i`cec

`edy lk `l` hwla aiigin `lc ,d`eazd

.xnype lke`ééáà øîàådil iraiz i`n Ð

Ð lginl ez` iccd icdae li`ed i`ce ,(`l)

axd ixac i`ce ,cinlz ixace axd ixac

.hwl dicar `ed jixa `ycewe ,oincewéëä ¤¤

éøáã éîð.`ed xekae ,jk lk oincew axd Ð

äðùîøîåàädnda ly dcle lr Ð

.zxaernåéøáã íéîìù àéäå äìåò äãìå
ïéîéé÷.dncw cled zyecw ixdy Ðíéîìù àéä øîà íà ìáàzenda izy yicwnk iede ,diytp itp`a yicwnl cle aiyge ,yicw` da zi`c lkle m`dl `yixa Ð

seqale dyicwda ilin ipd Ð on` irna `le oziieda opixn` ikc ,on` irnae oziieeda xninl jiiy `l `kde .minly cled ied Ð "dler dcle" xn` xcd ike .minlyl

oeyl qetz" dil zi` xi`n iaxe ,dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern yicwna la` .yicw `w dini`c `zyecwn `l` ,dyecw mey xaerl diqtz` `l edi`c ,dxarzp

.dclel oiekzp `l Ð minly `id xn`yk dlgzny ab lr s`e ,"oey`xãçàë úåîù éðù úåø÷ì øùôà éàå ìéàåä.cg`k mixac ipy xacl leki dtd oi`y Ðïéîéé÷ åéøáã
.dclel oiekzp `l "minly `id" xn`yk dlgzne li`ed ,qtzp mc` eixac xnba s`c Ðàøîâøôëúî äãìåá äöøilin ipd Ð lif` dzinl z`hg cle :opixn` ikc Ð

.dvxiy efi`a xtkznc ,zeixg`l ze`hg izy yixtnk iede .en` gkn diytp itp`a dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern dyicwd la` ,dxarzp seqale dyicwdaíà
åøééù,`ed en` jxi e`l inp Ð dil xiiyn `l ik ,`ed en` jxi e`l `nl` Ð yicw `l ira i`c oeike .oileg `iede ,xiieyn Ð "z`hg `ide oileg dcle" xn`y ,clel Ð

.z`hg clek ied `le ,en` zngn `le yecw envr zngneíéîìù ãìå äæ éøäil `zgp dini` gknc "minly cle" diixwcn `nl` Ðiabe ,diytp zngn `le dyecw d

"minly envr cled" ixd Ð yicwc `ed dizngn exiiy `l ike ,dytp itp`a dndak aiygc ,xiieyn exiiy m` jzrc `wlq i`c .dzinl lif`e ,ixwin "z`hg cle" inp z`hg

.ipzinl irai`àéääã äðéî øá.minly df ixd cle :`ipzc ,`id `zyayc ,iywiz `l `iddn Ðåì äúëæ.zexigl cled `vie Ð
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(oey`x meil)

,Bcáò éöç øøçLîä,jivg xxgyn ipixd ea aezky xhy ecil ozpy ©§©§¥£¦©§
àöéeivg,úeøéçìyBhéb[exexgy xhy-],úçàk ïéàa Bãéås`e ¨¨§¥¦§¨¨¦§©©

.eax cin ehib lawl ci el yi ,eivg wx xxgyy it lréà(å) [àlà]¤¨§¦
úøîàm`yBøéiLcled ,clel,øéieLîy ,en` oick epic oi`eøaeò ¨§©¦§§¨¨

àeä Bnà Cøé åàìixack ,en` ly dtebn wlgk oecip epi` xaerd - ¨¤¤¦
ok m` ,opgei iaxéànàdgty z` ixd zxaern dgtyl xn`y in ©©
,oixeg oa jcleeBì äúëæ`ziixaa x`eank ,xexgyd xhya dgtyd ¨§¨
,lirl d`aedyïéàøð ,àéðz àäåmixacdäëBæ ãáòäLleki - §¨©§¨¦§¦¤¨¤¤¤

e zekflèb ìa÷ì[xhy-]Baø ãiî ,Bøáç ìL øeøçLexiag ly §©¥¥¦§¤£¥¦©©
BðéàLeaxBlLly ehib z` lawl ci el yi df oec` iably ,envr ¤¥¤

,oec`d zeyxn `vi ecil hbd zpizpay oeikn ,exiagàìåcard leki §Ÿ
exiag ly ehib lawlBaø ãiîeax mb `edy exiag lyBlL,envr ¦©©¤

hbd `vi `l ,eax cik ecie ,cg` yi` ly micar mdipyy oeikny
`vi `ly xexgy hba xxgzydl leki exiag oi`e ,oec`d zeyxn
zkiiy cled ly en` mby oeikn ,o`k s` ,ok m`e .oec`d zeyxn
hbd ixd ,cled ly xexgyd hb z` lawl dleki `id cvik ,df oec`l

,oec`d zeyxn `vi `ldpéî òîL àlàyBøéiL íàclelBðéà ¤¨§©¦¨¦¦§¥
,øéieLîivg xxgynk epice ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy §¨

yixtday o`kn cenll yie .xxgeyn eivge miniiw eixacy ecar
.dzinl jledy z`hg clek oecip xaerd ,zxaern z`hg

:`xnbd zxne`àzáeéúe`kxit `ed df xac dxe`kle -éaøc §§¨§©¦
.ïðçBéok` :`xnbd dwiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id ¨¨§§¨

zwelgna iepy ,xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd
:`xnbd zxne` .mi`pz,àéä éàpz ,øéieLî BøéiL íà àîéì¥¨¦¦§§¨©¨¥¦

ì øîBàä ,àéðúcBúçôL,zxaernCãìåe ïéøBç úa zà éøäx`yi §©§¨¨¥§¦§¨£¥©§©¦§¨¥
,ãáòe ,zxxgeyn `iddãìåxxgeyn.éìéìbä éñBé éaø éøác ,äBîk ¤¤§¨¨¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦

åéøác íéøîBà íéîëçåcar clede zxxgeyn m`dyíeMî ,ïéîéi÷ ©£¨¦§¦§¨¨©¨¦¦
øîàpL(c `k zeny)eax el xqne ,ezaipba xknpy ixar car iabl ¤¤¡©

dX` Fl oYi eipc` m`' ,micar dpnn cileiy ick ziprpk dgty¦£Ÿ¨¦¤¦¨
,zFpa F` mipa Fl dclie.'äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä §¨§¨¨¦¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

weqtdn cenild z` dknqy `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg ixacl 'dipc`l didz diclie dy`d'àø÷§¨

ïðaøì àãeîìz éàîminkg zrck df weqtn cenll yi cvik - ©©§¨§©¨¨
oicy ililbd iqei iaxk rnyn weqtd oeyln ixde ,miniiw eixacy

:`xnbd zayiin .en` oick cledàø÷ (øîà) ,àáø øîàdf weqt - ¨©¨¨¨©§¨
`aedìzrcéðz÷c ,éìéìbä éñBé éaøililbd iqei iaxy `ziixaa §©¦¥©§¦¦§¨¨¥
xne`,äBîk dãìådnn cnlp dfeäéäz äéãìéå äMàä' øîàpL §¨¨¨¨¤¤¡©¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàìy rnyneäMàäL ïîæazkiiyäéðBãàìmbdãìåjiiy ©Ÿ¤¨¦§©¤¨¦¨©¤¨§¨¨
,äéðBãàìjiiy epi` cled s` ,dipec`l zkiiy dy`d oi` m` la` ©¤¨

.xxgeyn cled s` ,m`d z` xxgy m` okle ,dipec`l
xnel ozip cvik zx`an `xnbd ,`ziixad ixac ex`azpy xg`l

:`xnbd zxne` .'xiieyn exiiy' oica ewlgpyéàî`id dn - ©
,ililbd iqei iaxl minkg oia zwelgndéâìôéî÷ àäa åàìm`d - ¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp jka `løéieLî Bðéà BøéiL øáñ éñBé éaøc`vi `l` §©¦¥¨©¦§¥§¨
.dzenk zexigl `vie ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy ,zexigl

éøáñ ïðaøåexiiyøéieLîoecip epi` xaerdy ,zexigl `vi `le §©¨¨¨§¦§¨
xaerde zxxgeyn `ide ,dzenk epic oi` okle ,en` ly dtebn wlgk

.xiieyn exiiy m`y opgei iax zrcke ,car x`yp
:`xnbd dgec,ïðçBé éaø Cì øîàzwelgn z` ok x`al gxkd oi` ¨©¨©¦¨¨

xnel yie ,minkge ililbd iqei iaxàîìò éleëcoiae minkg oia - §¥©§¨
m`y ,ycwd oiprl mixaeq ,ililbd iqei iaxBøéiL`le clel ¦§

,eyicwdøéieLî,yecw epi`eàîòè eðééä àëäåiqei iax ly - §¨§¨¨©§©£¨
,dzenk xxgeyn cledy ililbdäéäz äéãìéå äMàä' àø÷ øîàc§¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàì.en` oick cled oicy xexgy oiprl `id aezkd zxifbe ©Ÿ¤¨
zwelgna ielz xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .zxg` mi`pzàlàiqei iaxy gxkd oi`y it lr s` ¤¨
mewn lkn ,xiieyn exiiy oica ewlgp minkge ililbdàîéì éàcå- ©©¥¨

md ,xiieyn exiiy oica ewlgpy oywnde opgei iaxy xnel yiéðä ék¦¨¥

úàhçä úà èçBMä ,àéðúc ,éàpz,zxaern dyicwdyda àöîe ©¨¥§©§¨©¥¤©©¨¨¨¨
xaeròaøà ïa,miycg,àãç éðz ,éçirna z`vnpy dndad ¤©§©©¨¥£¨

e ,z`hgk dpic z`hgddðéàå ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð ïéà¥¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨§¥¨
íBéì àlà úìëàðdlileïî íéðôì àlà úìëàð dðéàå ,ãçà ¤¡¤¤¤¨§¤¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦

íéòìwä.okynd xvga -,Cãéà àéðúåirna z`vnpy dndad ©§¨¦§©§¨¦¨
z`hgd,íãà ìëì úìëàð,mipdkl wx `le,íB÷î ìëa úìëàðå ¤¡¤¤§¨¨¨§¤¡¤¤§¨¨

,mirlwd on miptl wx `le,íìBòì úìëàðå.cg` meil wx `leéàî §¤¡¤¤§¨©
,zeziixad oia dxizqd aeyi edn -åàìo`k oi` m`d -éàpz- ¨©¨¥

,mi`pz zwelgnàn÷ àpúcdpey`xd `ziixad z` dpyy -,øáñ §©¨©¨¨©
,øéieLî Bðéà BøéiLyecw `ed okle ,dnvr ipta dndak aygp epi`e ¦§¥§¨

.eixac lkl z`hgk epice ,en` zyecwaøîez` dpyy `pzde - ©
dipyd `ziixad,øéieLî BøéiL ,øáñ,dnvr ipta dndak aygpy ¨©¦§§¨

.oileg `ed ixde ,en` zyecwa yecw epi` okle
:`xnbd dgecíà àîìò éleëc ,ïðçBé éaø Cì øîàdyicwd ¨©¨©¦¨¨§¥©§¨¦

e ,zxaernBøéiL,clel,øéieLîdyicwdy xaecn zeziixad izyae ¦§§¨
,dxarzpy mcewéàpz éðäå,zeziixad izy z` epyyàäa §¨¥©¨¥§¨
øîc ,éâìôéî÷dipyd `ziixad z` dpyy `pzd -éãìå ,øáñ ¨¦§§¦§©¨©©§¥

íéLã÷wx `l` ,mn` irna mcera miyecw mpi`ïúééåäadrya - ¨¨¦©£¨¨¨
miclepy,íéLBã÷ ïäepic oi`e ,yecw epi` ,clep `ly df clee ¥§¦
,z`hgkøîedpey`xd `ziixad z` dpyy `pzde -éãìå øáñ ©¨©©§¥
íéLã÷mcera,íéLBã÷ ïä ïnà éòîadrya yecw clede li`ede ¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦

lkl z`hgk epice ,cin eilr dlg z`hg zyecw ,en` irna didy
.eixac

:zeziixad izy z` sqep ote`a zx`an `xnbdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
àéL÷ àì,xg` mrhn zeziixad izy oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

dndad z` yicwd m`y ,zexaeq zeziixad izyy xnel yiy
z` yicwd m`e ,xiieyn `ed ,cled z` xiiye dxarzpy xg`l
icley ,clepy dryn wx yecw cled ,dxarzp jk xg`e dndad

y `l` ,llk zwelgn o`k oi`e ,miyecw oziieda miycwïàk̈
[dipyd `ziixaa-],äøaòúð óBqáìe dLéc÷äLacledy oeikne §¤¦§¦¨§©¦§©§¨

e ,z`hgk epic oi` ,clepy dryn wx yecwïàk`ziixaa-] ¨
[dpey`xd,dLéc÷ä óBqáìe äøaòúpLaz` xiiyl eciay oeikne §¤¦§©§¨§©¦§¦¨

z`hgk epice ,envr ipta yecw `ed ,exiiy `l m` mb okl ,cled
.eixac lkl

zngn egcp opgei iax ixacy lirl `xnbd zpwqn lr dywn `ax
:xiieyn epi` exiiy m`y `ziixadn dgkeddé÷úî,àáø dì ó ©§¦¨¨¨

ïðçBé éaøc àîòèc éànî,xtkzn dclea dvx xtkzn da dvxy ¦©§©£¨§©¦¨¨
y iptn `ed,øéieLî BøéiL íàixacn eilr ednz ok meyne ¦¦§§¨

,'el dzkf zxaern dzid m`' `ziixadéaøc àîòè eðééä àîìc¦§¨©§©£¨§©¦
,ïðçBézngn yecw `ede ,xiieyn epi` clel exiiy m`y it lr s`y ¨¨

,dzinl jledy z`hg clek epic oi` mewn lkn ,en`øtkúî íãàc§¨¨¦§©¥
Lc÷ä çáLa,dycwedy xg`l ycwdd znda dgiaydy gaya - §¤©¤§¥

z`hg cley oicde .z`hgd znda dgiaydy gay `ed df clee
.ea `le en`a xtkzdl dvxy ote`a `ed ,dzinl jled

:`xnbd zvxznàðeðîä áø déì øîàenrh df oi`y i`ce ,`axl ¨©¥©©§¨
ixdy ,opgei iax lydén÷ì áéúéå ,ïðçBé éaøc déãéîìz øæòìà éaø©¦¤§¨¨©§¦¥§©¦¨¨§¨¦§©¥

ïðçBé éaøcepipyy dnn el dywde(`"r lirl)dclee minly `id' §©¦¨¨
lirl x`eanke ,'minly cle df ixd dler(`"r),éàä déì øcäà àìå§Ÿ©§©¥©

,àéepéLdne ,xiieyn epi` cled z` xiiy m`y dcen `ed mby ¦¨
yixtdy xn`ymeyn `ed dclea xtkzdl leki zxaern z`hg

exiiy m`y meyn enrhy gken okle ,ycwd gaya xtkzn mc`y
,xiieynúøîà zàåy xnel leki dz` cvike -ïðçBé éaøc àîòè §©§¨§©©£¨§©¦¨¨

.Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc íeMî¦§¨¨¦§©¥§¤©¤§¥
:dpyna epipy'åë Cìîð íéîìL Bæ éøä øîàMî íàdcle xn`e ¦¦¤¨©£¥§¨¦¦§©

.minly dcle ef ixd ,dler
dywn .df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:`xnbdàèéLtyíéîìL äãìå,m`d oick,ea xefgl leki epi`e §¦¨§¨¨§¨¦
êìnéî éòác úîéà ìk àlàea xefgl leki dvexy onf lka ike - ¤¨¨¥©§¨¥¦§©
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oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

åãáò éöç øøçùîäelek exxgy `ly it lr s`e .oixeg oa eivg iede ,eivgl dpw Ð

.cg`k oi`a ecie ehibc ,ehib z` lawl ci el yi Ðøééåùî åøééù íà úøîà éà àìà
,edpip miteb ipy `nl` ,ezcearl `ed xiieyn Ð cled xiiye m`d xxgy m` Ð¥

el dzkf i`n`?micar mdipyy ,ely eax cin exiagl xexgy hb lawnd cark ied

ixdy Ð xxgeyn exiag oi`e ,cg` yi`l

li`edc ,ecin xexgyd hb jilyd `l axd

.inc ezqetza epzpy ink Ð ecarl epzpe

åøéáç ìù åáø ãéî 'åë íéøáãä ïéàøð àéðúã
åìù åáø åðéàùel yi `xab `edd iablc Ð

,hbd z` lawl gily `edy ,df carl ci

.eax epi` dfe li`edäåîë äãìå.xxgeyn Ð

ïéîéé÷ åéøáã.car clede Ðéàî àø÷
ïðáøì àãåîìúiqei iaxk ith rnyn `xw Ð

.m`d xg` oikled zecledc ililbdåðéà
øééåùîikd meyne ,`ed en` jxi `l` Ð

.denk zexigl `viéáøã àîòè åðééä àëäå
éìéìâä éñåée`le .`xw da ilb `icdac Ð

`ed aezkd zxifb `l` ,`ed en` jxic meyn

.dgty iabúàèçä úà èçåùä`w Ð

.zxaern dyicwdy jzrc `wlqåàì éàî
éâéìô àäázxez dil ieync `nw `pzc Ð

aiygc oeike ,xiieyn exiiy m` :xaqw ,z`hg

inp Ð dixiiy `l ik ,dytp itp`a dndak

.ohaa dyecw dilr `liigàøúá àðúå
åðéà åøééù íà øáñ ïéìåç úøåú äéì éåùîã

øééåùî,dytp itp`a dndak aiyg `lc Ð

yicwc `ed en` zngne ,`ed en` jxi `l`

`l dyecw `idde .miycw zecle x`yk

:ol `xiaqc ,dcil zry cr dilr `zgp

`le ,oiyecw od oziieda Ð miycw zecle

.mcewàîìò éìåëã ïðçåé éáø êì øîài` Ð

exiiy m` i`ce Ð opiwqr zxaern dyicwda

z`hgk cled yecw Ð exiiy `l ike ,xiieyn

dxarzp seqale dyicwda la` .dxenb

xne ,oziieda :xaq xnc ,ibilt `dae .ibilt

.on` irna :xaqóåñáìå äùéã÷äá ïàë
'åë äøáòúðod oziieda :`nlr ilekce Ð

Ð yecw ipzwc jde .on` irna `le ,oiyecw

ilekc .dyicwd seqale dxarzpc z`hga

ycwinl aiyge ,xiieyn exiiy m` `nlr

.icin ibilt `l i`pz ipde .diytp itp`a

é÷úîàáø äì óiaxl dil opiazenc `d` Ð

,"el dzkf zxaern dzid m`"n opgei

.`zaeiza dil opinweneïì àîéì ïàî
åøééù íàã íåùî ïðçåé éáøã äéîòèã

øééåùî.`zaeiz iedizc Ðàîòè àîìã
ïðçåé éáøãyicw dini` gknc ab lr s`c Ð

gaya xtkzn mc`c ,dzinl lif` `l Ð

`kid Ð dzinl z`hg cle lif` ike .ycwd

.en`a `l` ea xtkzdl dvx `lcäéì øîà
àðåðîä áødinrhc zxn` zivn `l Ð

,xiieyn exiiy m`c meyn e`l opgei iaxc

xfrl` iax `dc ,`ed ikd meyn i`cec

minly `id"n lirl opgei iaxl diaze`c

."minly cle df ixd Ð dler dclee

úé äåä äéî÷å àåä ïðçåé éáøã äéãéîìúáé
i`d opgei iax dil xcd` `le ,diaze`e Ð

gknc il `xiaq `p` :dil `nilc ,`iiepiy

`nrhe ,diytpc dizngn `le yecw dini`

.ycwd gaya xtkzn mc`c meyn :icic

êéìîéî éòáã úîéà ìë àìà.dinza Ðøåáã éãë êåúáax mely zl`y ick Ð

.(a,br `nw `aa) axl cinlz :dl ixn`e ,cinlzläðùîäìåò úøåîú åæ éøäÐ

.oey`x oeyl qetz dil zi` xi`n iaxcïéîéé÷ åéøáãdivge dler zxenz divge Ð

incae dler zxenz divg inca `iaie xknze ,a`zqzy cr drxze ,minly zxenz

.oda ef z` xindyk minlye dler eiptl eidy :opiwqr ikdae .minly zxenz divg
àøîâ
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àðúãoileg dicarinle dixiiyinl ira i`c oeike Ð xiieyn exiiy m` xaq `nw

dil yicwn ik ,ok m`e ,`id diytp itp`a dnda ,`nl` .ecia zeyxd Ð

dpi` ikd meyne ,z`hg inp iede ,cled lr eit zyecw inp lg Ð z`hga dini`l

yicwn ike .`ed en` jxik `l` ,xiieyn epi` Ð exiiy :xaq `xza `pze .zlk`p

,m`c dpehn yecw cled Ð din`l dil

.eit zyecwn `le ,miycw zecle x`yk

oa cle da `vne dini`l dhgy ik ,edine

`wec eziiedac ,yecw epi` Ð ig drax`

`l Ð diied el did `ly dfe ,yecwc `ed

,mc` lkl zlk`pc xn`w ikd meyne .yecw

dini`l dil yicw`c cin ,xiieyn exiiy i`c

ixen dywde .cled lr eit zyecw inp legz

dclee minly `id" opz oizipznac :x"nxd

i"yx yxite .minly cle df ixd Ð "dler

oiyecw od oziieda xninl jiiy `lc :dlr

zepyl leki epi` ,`nl` .zxaern dyicwda

dil yicw`c cin ,yicw m`c dpehnc ,cled

xn`c opgei iaxl dpin aizene .dini`l

i`dl dil zi`c xninl irae ,xiieyn exiiy

ikd elit`e Ð xiieyn epi` exiiy oizipzn

oileg i`e .oilega cled zeyrl leki epi`

epi` exiiy xn`c o`nl ,`kd xn`ck `ed

cled yicwdl leki epi` i`n` xiieyn

m`d zyecwc xnel jixvc :uxize ?dlera

dyecwa iyecw`l ivn `lc ikda dl iwen

zyecw eilr legz cleiy cin `l` ,zxg`

hgy i`e ,cleiy cr `ed oileg ,edin .m`d

.mc` lkl lk`p cled Ð jk jeza dini`l

dawp m`" opz oizipznc `yixac ab lr s`e

zndaa `xnba `pniwe`e ,"minly igaf

cled zepyl `ed leki `nl` ,miycw

seqale dyicwda `edd Ð zxg` dyecwa

.oizrny yixa ziyixtck ,ixii` dxarzp

dyicwdl zxaern dyicwd oia wlgl jixve

:`kti` iqxbc mixtq yie .dxarzp seqale

dlge ,xiieyn epi` exiiy :xaq `nw `pz

jkitl ,cin m`c dpehn cled lr dyecw

,xiieyn exiiy :xaq `xza `pze .lk`p epi`

lk`pc ipzw ikd meyne ,oileg cled iede

inp idpc ,cinrdl oileki ep` oi`e .mc` lkl

o`nl cled lr m`d zyecw dlg `lc

legiz mewn lkn Ð xiieyn exiiy xn`c

oizipzna opzck ,mc`d dt zyecw dilr

cle df ixd Ð dler dclee minly `id"

`nw `pzl xninl epivn ikid :cere ."minly

dxenz) `nw wxta `d ?xiieyn epi` exiiyc

opgei iaxe `ct xac `zbelt iab (`,i

dyecwcoixaerd lr dlg dyecwc opgei

xninl ,`kdc zeziixa izy ipd iziin

dpi`"c `idd jgxk lr ,ok m`e .i`pzk

xaq edi`e ,opgei iaxk inewe`l ira "zlk`p

.xwir i"yx zqxib i`ce `l` .xiieyn exiiyc

úàåxaqc meyn opgei iaxc `nrh zxn`

:dniz Ð ycwd gaya xtkzn mc`

mc` oi` opgei iaxl dil zi`c rnyn `kdc

zezixkc `xza wxtae ,ycwd gaya xtkzn

i` opgei iaxl xfrl` iax dil `irain (`,fk)

dnk :el xn` ?`l e` ycwd gaya xtkzn

i` rci `l oiicre ,epipia df lcb [mipy]

`xiaqc `nl` .`l e` ycwd gaya xtkzn

Ð `kde ,z`hgc ycwd gayl dcezc ycwd gay oia wlgl jixve !xtkznc dil

.z`hga

àìmely" axl cinlz [mely] zl`y ick :yexit Ð xeaic ick jez xn`y dkxvp

Ð inc xeaick xeaic ick jez (a,kw `xza `aa) ol `niiwc `dc ."iax jilr

.cinlzl ax zl`y ick epiide
xn`
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:ïðçBé éaøc àîòè eðééä àîìc ,øéieLî BøéiL íà ïðçBé¨¨¦¦§§¨¦§¨©§©£¨§©¦¨¨
éaø :àðeðîä áø déì øîà ?Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc§¨¨¦§©¥¦§©¤§¥£©¥©©§¨©¦
,ïðçBé éaøc dén÷ì áéúéå ,ïðçBé éaøc déãéîìz øæòìà¤§¨¨©§¦¥§©¦¨¨§¨¥§©¥§©¦¨¨
éaøc àîòè zøîà zàå ,àéepéL éàä déì øãäà àìå§¨©£©¥©¦¨§©§¨§©§©£¨§©¦
øîàMî íà" !?Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc íeMî ïðçBé¨¨¦§¨¨¦§©¥¦§©¤§¥¦¦¤¨©

"Cìîð íéîìL Bæ éøäåëìk àlà ,íéîìL ïãìå àèéLt .' £¥§¨¦¦§©§¦¨§¨¨§¨¦¤¨¨
àlà äëøöð àì :àtt áø øîà ?Cìîéî éòác úîéà¥©§¨¥¦§©£©©©¨¨¦§§¨¤¨
øeaéã éãk CBz :àîéúc eäî .øeaéã éãk CBúa øîàL¤¨©§§¥¦©§¥¨§¥¦

øeaéãkéàäå ,éðeéiòàeäïéiòî÷c¯.ïì òîLî à÷ §¦§©©¥§¨§©¥¨©§©¨
äðùî"íéîìL úøeîz äìBò úøeîz Bæ éøä"¯Bæ éøä £¥§©¨§©§¨¦£¥

ïëì íà :éñBé éaø øîà .øéàî éaø éøác ,äìBò úøeîz§©¨¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥¦¨¥
úBîL éðL úBø÷ì øLôà éàå ìéàBä ,älçz ïéekúð¦§©¥§¦¨¦§¦¤§¨¦§§¥¥
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(oey`x meil)

,Bcáò éöç øøçLîä,jivg xxgyn ipixd ea aezky xhy ecil ozpy ©§©§¥£¦©§
àöéeivg,úeøéçìyBhéb[exexgy xhy-],úçàk ïéàa Bãéås`e ¨¨§¥¦§¨¨¦§©©

.eax cin ehib lawl ci el yi ,eivg wx xxgyy it lréà(å) [àlà]¤¨§¦
úøîàm`yBøéiLcled ,clel,øéieLîy ,en` oick epic oi`eøaeò ¨§©¦§§¨¨

àeä Bnà Cøé åàìixack ,en` ly dtebn wlgk oecip epi` xaerd - ¨¤¤¦
ok m` ,opgei iaxéànàdgty z` ixd zxaern dgtyl xn`y in ©©
,oixeg oa jcleeBì äúëæ`ziixaa x`eank ,xexgyd xhya dgtyd ¨§¨
,lirl d`aedyïéàøð ,àéðz àäåmixacdäëBæ ãáòäLleki - §¨©§¨¦§¦¤¨¤¤¤

e zekflèb ìa÷ì[xhy-]Baø ãiî ,Bøáç ìL øeøçLexiag ly §©¥¥¦§¤£¥¦©©
BðéàLeaxBlLly ehib z` lawl ci el yi df oec` iably ,envr ¤¥¤

,oec`d zeyxn `vi ecil hbd zpizpay oeikn ,exiagàìåcard leki §Ÿ
exiag ly ehib lawlBaø ãiîeax mb `edy exiag lyBlL,envr ¦©©¤

hbd `vi `l ,eax cik ecie ,cg` yi` ly micar mdipyy oeikny
`vi `ly xexgy hba xxgzydl leki exiag oi`e ,oec`d zeyxn
zkiiy cled ly en` mby oeikn ,o`k s` ,ok m`e .oec`d zeyxn
hbd ixd ,cled ly xexgyd hb z` lawl dleki `id cvik ,df oec`l

,oec`d zeyxn `vi `ldpéî òîL àlàyBøéiL íàclelBðéà ¤¨§©¦¨¦¦§¥
,øéieLîivg xxgynk epice ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy §¨

yixtday o`kn cenll yie .xxgeyn eivge miniiw eixacy ecar
.dzinl jledy z`hg clek oecip xaerd ,zxaern z`hg

:`xnbd zxne`àzáeéúe`kxit `ed df xac dxe`kle -éaøc §§¨§©¦
.ïðçBéok` :`xnbd dwiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id ¨¨§§¨

zwelgna iepy ,xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd
:`xnbd zxne` .mi`pz,àéä éàpz ,øéieLî BøéiL íà àîéì¥¨¦¦§§¨©¨¥¦

ì øîBàä ,àéðúcBúçôL,zxaernCãìåe ïéøBç úa zà éøäx`yi §©§¨¨¥§¦§¨£¥©§©¦§¨¥
,ãáòe ,zxxgeyn `iddãìåxxgeyn.éìéìbä éñBé éaø éøác ,äBîk ¤¤§¨¨¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦

åéøác íéøîBà íéîëçåcar clede zxxgeyn m`dyíeMî ,ïéîéi÷ ©£¨¦§¦§¨¨©¨¦¦
øîàpL(c `k zeny)eax el xqne ,ezaipba xknpy ixar car iabl ¤¤¡©

dX` Fl oYi eipc` m`' ,micar dpnn cileiy ick ziprpk dgty¦£Ÿ¨¦¤¦¨
,zFpa F` mipa Fl dclie.'äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä §¨§¨¨¦¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

weqtdn cenild z` dknqy `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg ixacl 'dipc`l didz diclie dy`d'àø÷§¨

ïðaøì àãeîìz éàîminkg zrck df weqtn cenll yi cvik - ©©§¨§©¨¨
oicy ililbd iqei iaxk rnyn weqtd oeyln ixde ,miniiw eixacy

:`xnbd zayiin .en` oick cledàø÷ (øîà) ,àáø øîàdf weqt - ¨©¨¨¨©§¨
`aedìzrcéðz÷c ,éìéìbä éñBé éaøililbd iqei iaxy `ziixaa §©¦¥©§¦¦§¨¨¥
xne`,äBîk dãìådnn cnlp dfeäéäz äéãìéå äMàä' øîàpL §¨¨¨¨¤¤¡©¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàìy rnyneäMàäL ïîæazkiiyäéðBãàìmbdãìåjiiy ©Ÿ¤¨¦§©¤¨¦¨©¤¨§¨¨
,äéðBãàìjiiy epi` cled s` ,dipec`l zkiiy dy`d oi` m` la` ©¤¨

.xxgeyn cled s` ,m`d z` xxgy m` okle ,dipec`l
xnel ozip cvik zx`an `xnbd ,`ziixad ixac ex`azpy xg`l

:`xnbd zxne` .'xiieyn exiiy' oica ewlgpyéàî`id dn - ©
,ililbd iqei iaxl minkg oia zwelgndéâìôéî÷ àäa åàìm`d - ¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp jka `løéieLî Bðéà BøéiL øáñ éñBé éaøc`vi `l` §©¦¥¨©¦§¥§¨
.dzenk zexigl `vie ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy ,zexigl

éøáñ ïðaøåexiiyøéieLîoecip epi` xaerdy ,zexigl `vi `le §©¨¨¨§¦§¨
xaerde zxxgeyn `ide ,dzenk epic oi` okle ,en` ly dtebn wlgk

.xiieyn exiiy m`y opgei iax zrcke ,car x`yp
:`xnbd dgec,ïðçBé éaø Cì øîàzwelgn z` ok x`al gxkd oi` ¨©¨©¦¨¨

xnel yie ,minkge ililbd iqei iaxàîìò éleëcoiae minkg oia - §¥©§¨
m`y ,ycwd oiprl mixaeq ,ililbd iqei iaxBøéiL`le clel ¦§

,eyicwdøéieLî,yecw epi`eàîòè eðééä àëäåiqei iax ly - §¨§¨¨©§©£¨
,dzenk xxgeyn cledy ililbdäéäz äéãìéå äMàä' àø÷ øîàc§¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàì.en` oick cled oicy xexgy oiprl `id aezkd zxifbe ©Ÿ¤¨
zwelgna ielz xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .zxg` mi`pzàlàiqei iaxy gxkd oi`y it lr s` ¤¨
mewn lkn ,xiieyn exiiy oica ewlgp minkge ililbdàîéì éàcå- ©©¥¨

md ,xiieyn exiiy oica ewlgpy oywnde opgei iaxy xnel yiéðä ék¦¨¥

úàhçä úà èçBMä ,àéðúc ,éàpz,zxaern dyicwdyda àöîe ©¨¥§©§¨©¥¤©©¨¨¨¨
xaeròaøà ïa,miycg,àãç éðz ,éçirna z`vnpy dndad ¤©§©©¨¥£¨

e ,z`hgk dpic z`hgddðéàå ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð ïéà¥¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨§¥¨
íBéì àlà úìëàðdlileïî íéðôì àlà úìëàð dðéàå ,ãçà ¤¡¤¤¤¨§¤¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦

íéòìwä.okynd xvga -,Cãéà àéðúåirna z`vnpy dndad ©§¨¦§©§¨¦¨
z`hgd,íãà ìëì úìëàð,mipdkl wx `le,íB÷î ìëa úìëàðå ¤¡¤¤§¨¨¨§¤¡¤¤§¨¨

,mirlwd on miptl wx `le,íìBòì úìëàðå.cg` meil wx `leéàî §¤¡¤¤§¨©
,zeziixad oia dxizqd aeyi edn -åàìo`k oi` m`d -éàpz- ¨©¨¥

,mi`pz zwelgnàn÷ àpúcdpey`xd `ziixad z` dpyy -,øáñ §©¨©¨¨©
,øéieLî Bðéà BøéiLyecw `ed okle ,dnvr ipta dndak aygp epi`e ¦§¥§¨

.eixac lkl z`hgk epice ,en` zyecwaøîez` dpyy `pzde - ©
dipyd `ziixad,øéieLî BøéiL ,øáñ,dnvr ipta dndak aygpy ¨©¦§§¨

.oileg `ed ixde ,en` zyecwa yecw epi` okle
:`xnbd dgecíà àîìò éleëc ,ïðçBé éaø Cì øîàdyicwd ¨©¨©¦¨¨§¥©§¨¦

e ,zxaernBøéiL,clel,øéieLîdyicwdy xaecn zeziixad izyae ¦§§¨
,dxarzpy mcewéàpz éðäå,zeziixad izy z` epyyàäa §¨¥©¨¥§¨
øîc ,éâìôéî÷dipyd `ziixad z` dpyy `pzd -éãìå ,øáñ ¨¦§§¦§©¨©©§¥

íéLã÷wx `l` ,mn` irna mcera miyecw mpi`ïúééåäadrya - ¨¨¦©£¨¨¨
miclepy,íéLBã÷ ïäepic oi`e ,yecw epi` ,clep `ly df clee ¥§¦
,z`hgkøîedpey`xd `ziixad z` dpyy `pzde -éãìå øáñ ©¨©©§¥
íéLã÷mcera,íéLBã÷ ïä ïnà éòîadrya yecw clede li`ede ¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦

lkl z`hgk epice ,cin eilr dlg z`hg zyecw ,en` irna didy
.eixac

:zeziixad izy z` sqep ote`a zx`an `xnbdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
àéL÷ àì,xg` mrhn zeziixad izy oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

dndad z` yicwd m`y ,zexaeq zeziixad izyy xnel yiy
z` yicwd m`e ,xiieyn `ed ,cled z` xiiye dxarzpy xg`l
icley ,clepy dryn wx yecw cled ,dxarzp jk xg`e dndad

y `l` ,llk zwelgn o`k oi`e ,miyecw oziieda miycwïàk̈
[dipyd `ziixaa-],äøaòúð óBqáìe dLéc÷äLacledy oeikne §¤¦§¦¨§©¦§©§¨

e ,z`hgk epic oi` ,clepy dryn wx yecwïàk`ziixaa-] ¨
[dpey`xd,dLéc÷ä óBqáìe äøaòúpLaz` xiiyl eciay oeikne §¤¦§©§¨§©¦§¦¨

z`hgk epice ,envr ipta yecw `ed ,exiiy `l m` mb okl ,cled
.eixac lkl

zngn egcp opgei iax ixacy lirl `xnbd zpwqn lr dywn `ax
:xiieyn epi` exiiy m`y `ziixadn dgkeddé÷úî,àáø dì ó ©§¦¨¨¨

ïðçBé éaøc àîòèc éànî,xtkzn dclea dvx xtkzn da dvxy ¦©§©£¨§©¦¨¨
y iptn `ed,øéieLî BøéiL íàixacn eilr ednz ok meyne ¦¦§§¨

,'el dzkf zxaern dzid m`' `ziixadéaøc àîòè eðééä àîìc¦§¨©§©£¨§©¦
,ïðçBézngn yecw `ede ,xiieyn epi` clel exiiy m`y it lr s`y ¨¨

,dzinl jledy z`hg clek epic oi` mewn lkn ,en`øtkúî íãàc§¨¨¦§©¥
Lc÷ä çáLa,dycwedy xg`l ycwdd znda dgiaydy gaya - §¤©¤§¥

z`hg cley oicde .z`hgd znda dgiaydy gay `ed df clee
.ea `le en`a xtkzdl dvxy ote`a `ed ,dzinl jled

:`xnbd zvxznàðeðîä áø déì øîàenrh df oi`y i`ce ,`axl ¨©¥©©§¨
ixdy ,opgei iax lydén÷ì áéúéå ,ïðçBé éaøc déãéîìz øæòìà éaø©¦¤§¨¨©§¦¥§©¦¨¨§¨¦§©¥

ïðçBé éaøcepipyy dnn el dywde(`"r lirl)dclee minly `id' §©¦¨¨
lirl x`eanke ,'minly cle df ixd dler(`"r),éàä déì øcäà àìå§Ÿ©§©¥©

,àéepéLdne ,xiieyn epi` cled z` xiiy m`y dcen `ed mby ¦¨
yixtdy xn`ymeyn `ed dclea xtkzdl leki zxaern z`hg

exiiy m`y meyn enrhy gken okle ,ycwd gaya xtkzn mc`y
,xiieynúøîà zàåy xnel leki dz` cvike -ïðçBé éaøc àîòè §©§¨§©©£¨§©¦¨¨

.Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc íeMî¦§¨¨¦§©¥§¤©¤§¥
:dpyna epipy'åë Cìîð íéîìL Bæ éøä øîàMî íàdcle xn`e ¦¦¤¨©£¥§¨¦¦§©

.minly dcle ef ixd ,dler
dywn .df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:`xnbdàèéLtyíéîìL äãìå,m`d oick,ea xefgl leki epi`e §¦¨§¨¨§¨¦
êìnéî éòác úîéà ìk àlàea xefgl leki dvexy onf lka ike - ¤¨¨¥©§¨¥¦§©
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dxenz(ipy meil)

àøîâ
dler zxenz ef ixd' xn`y in ly epica ,epzpyna mi`pz ewlgp
ceqi edne ,ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .'minly zxenz

:mzwelgnìkä ,ïðçBé éaø øîà ,éñBé éaøa ÷çöé éaø øîàlk - ¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©Ÿ
dpyna exkfedy [iqei iaxe xi`n iax-] mi`pzdøîBàa ,íéãBîlr ¦§¥

oileg zndaìeçz'dyecw dilrBæ,[dler ly-]ìeçz Ck øçàå ¨§©©¨¨
dyecw dilr'Bæly ,[minly ly-]ì ñBôz ìkä éøác,ïBLàø ïBL ¦§¥©Ÿ§¨¦

oeikne ,dligz dyicwdy dler zxenz zyecwa dyecw dndade
minly zxenz zyecw oi` aey ,dler zxenz zyecw dilr dlgy
,micen lkd oke .dyecw lr dlg dyecw oi` ik ,dilr legl dleki

oileg znda lr xn` m`yìeçz àì'dyecw dilrBæ,[dler ly-] Ÿ¨
äúìç ïk íà àlàdyecw mb dilr dlg -'Bæ,[minly ly-] ¤¨¦¥¨§¨

céLã÷ eäééååøzdler divg ziyrpe ,dilr zelg zeyecwd izyy - ©§©§¨§¦
izy dilr elegiy epevxy ezrc dlib ixdy ,minly divge
,men da letiy cr drxze ,dipyd `la zg`d legz `le ,zeyecwd

e .minly divg incae ,dler divg inca `iaie ,xknzee÷ìçð àìŸ¤§§
ïBâk àlàa epipyy dnøîàc ,eðéúðLîef ixd' oileg znda lr ¤¨§¦§¨¥§¨©

déì äåäcî ,øáñ øéàî éaøc ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz§©¨§©§¨¦§©¦¥¦¨©¦©£¨¥
øîéîìef ixd' xnel el didy oeikn -,'íéîìLe äìBò úøeîzdide §¥©§©¨§¨¦

,cgi odizy elegiy rnynaå`l` ,jk xn` `løîàef ixd'úøeîz §¨©§©
déì àéåä ,'íéîìL úøeîz äìBò`ed ixd -ìeçz' øîBàkdilr ¨§©§¨¦©§¨¥§¥¨

dyecwBæ,[dler ly-]ìeçz Ck øçàådyecw dilr'Bæly-] §©©¨¨
,[minlylr dlg dligz yicwdy dler zyecw wxy `ed oicdy

dndad lr legz dligzy xne`k `ed ixd ,o`k s`e ,dndad
,minly zxenz zyecw dilr legz jk xg`e ,dler zxenz zyecw

.dler zxenz ziyrpeåly enrhéñBé éaøjkl m`y xaeqe wlegy §©¦¥
xn`y mrhd ezrcly meyn `ed ,miniiw eixac dligzn oiekzp

y meyn ,`ed 'minly zxenz dler zxenz',øáñcøîà éàm`y - ¨©¦¨©
xne` did `edàðéîà äåä ,'íéîìLe äìBò úøeîz'eixac eid - §©¨§¨¦£¨£¦¨

ezpeeky miyxtznzyecwa divge dler zyecwa divg yicwdl
dzid dndade ,minly,äáéø÷ dðéàå äLBã÷aixwdl xyt` i` ik §¨§¥¨§¥¨

okle ,oi`vglïì òîLî à÷zxenz' exn`a yicwnd eprinyd - ¨©§©¨
ode dleka dler zyecw od heytzy ezpeeky ,'minly zxenz dler
df ote`ay xaqe drhe ,daxwdl die`x `dze dleka minly zyecw
eixac ,elegi zeyecwd izyy oiekzpy oeike ,daixwdl ozip didi
,xknze ,men da letiy cr drxze ,zelg zeyecwd izye ,miniiw

.minly divg incae dler divg inca `iaie
xi`n iax ea ewlgpy sqep ote` da x`azpy `ziixa d`ian `xnbd

:iqei iaxedéöçå ,äìBò úøeîz déöç ,Bæ äîäa' øîBàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥§¥¨¤§¨§©¨§¤§¨
íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äìBò áø÷z dlek ,'íéîìL úøeîz§©§¨¦¨¦§©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

áàzñzL ãò äòøz ,íéøîBà,[men da letiy-]àéáéå ,øënéúå §¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦
déöç éîãazyecwa yecwy dndad ivg xear elawziy minca - ¦§¥¤§¨

,dler zxenzdéöç éîãáe ,äìBò úøeîzxear elawziy mincae - §©¨¦§¥¤§¨
`iai ,minly zxenz zyecwa yecwy dndad ivg.íéîìL úøeîz§©§¨¦

Cëì íà ,éñBé éaø øîà'minly zxenz divg' xnele miiql - ¨©©¦¥¦§¨
àéöBäì øLôà éàå ìéàBä ,älçzî ïåekúðeitnúBîL éðLly-] ¦§©¥¦§¦¨¦§¦¤§¨§¦§¥¥

[minlye dler,úçàk,df xg` dfa yicwdl gxked okleåéøác §©©§¨¨
,ïéîéi÷.minly zxenz divge ,dler zxenz divg ziyrpe ©¨¦

:`xnbd zl`eyéñBé éaø,miniiw eixacy xn`y,ïðaø eðééädnae ©¦¥©§©¨¨
:`xnbd daiyn .ewlgpdì éðz÷ éñBé éaø dlekz` dpy iqei iax - ¨©¦¥¨¨¥¨

zwelgn o`k oi`e ,iqei iax md `ziixaay 'minkg'e ,`wqitd lk
.llk

xi`n iax ea ewlgpy sqep ote` da x`azpy `ziixa d`ian `xnbd
:iqei iaxe,Cãéà àéðzd lr xne`ddéöç ,äîäadidz,äìBò ©§¨¦¨§¥¨¤§¨¨
déöçådidz(dlek) ,úàhçy `ed oicdéaø éøác ,äìBò áø÷éz §¤§¨©¨¨¦§©¨¦§¥©¦
.øéàîeúeîz ,øîBà éñBé éaøeixac z` mb xwirl miqtez ep`y - ¥¦©¦¥¥¨

aiegn epi`y oeikne ,z`hg didz dndady xn`y mipexg`d
,`ziixad dtiqen .zenze ,daixwdl xyt` i` ,z`hgïéåLå- §¨¦

,micen mdipyeøîBàay dligzdéöçdidzå úàhçxn` jk xg` §¥¤§¨©¨§

ydéöçdidz.úeîzL ,äìBò ¤§¨¨¤¨
`wqitd :`xnbd zl`ey'ïéåL',`ziixaa epipyyépîin zhiya - ¨¦©¦
zhiya `ld ,zkled `idøéàî éaødivg xn` m`y xaeqy ,`id ©¦¥¦

eprinydl `ziixad dkxvede ,dler axwiz ,z`hg divge dler
xn` m` la` ,daixw dndady xi`n iax xaeq df ote`a `weecy
,dyw ok m`e .daixw dpi`y dcen ,dler divge z`hg divg

,àèéLt,dligz dler divg xn` m`y xi`n iax xaeqy myky §¦¨
jk ,mipey`xd eixac z` xwirl miqtez ep`y oeikn ,dler `id ixd
`id ixd ,dligz z`hg divg xn` m`y ,jtidl oicd `edy heyt
dkxved dnle .zenz ,z`hgl daixwdl xyt` i`y oeikne ,z`hg

.df oic rinydl `ziixad
,df oic rinydl dkxved `ziixad :`xnbd daiynéà àîéúc eäî©§¥¨¦

ïðéòîLàc åàì`ziixad z` dpyy `pzd epl rinyn did `l m` - ¨§©§§¦©
,xi`n iax dcen dfayíeMî åàì øéàî éaøc àîòè àðéîà äåä£¨£¦¨©£¨§©¦¥¦¨¦

ì ñBôzïBLàø ïBLmiqtez ep`y meyn epi` xi`n iax ly enrhy - §¨¦
,oey`xd epeyl z` xwirlàîòè eðééä àlàxaeqy ,enrh edf - ¤¨©§©£¨

úáøBòî úàhçelgy ef oebk ,zeyecw izy da eaxrzpy dnday - ©¨§¤¤
,z`hg zyecwe dler zyecw dilr,äáéø÷mb da daxrzpy oeikn §¥¨

,daxwdl die`x `idy ,dler zyecwúàhç déöç øîà ék eléôàå©£¦¦¨©¤§¨©¨
øãäåe [xfge-]àìc ïì òîLî à÷ ,äáéø÷ äìBò déöç øîà- §¨©¨©¤§¨¨§¥¨¨©§©¨§Ÿ

enrh `l` ,ok xacd oi`y `ziixad z` dpyy `pzd epl rinyn
oeikne ,oey`xd epeyl z` xwirl miqtez ep`y `ed xi`n iax ly

.daixw dpi`e ,z`hg ziyrp ,dligz z`hg divg xn`y
:iqei iax zrcl oic yecig da x`azpy `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,Cãéày indéöç ,Bæ äîäa ,øîàdididéöçå äìBòdidi,íéîìL ¦¨¨©§¥¨¤§¨¨§¤§¨§¨¦
dndady `ed oicd,äLBã÷divge ,dler zyecwa yecw divg §¨

,minly zyecwa yecwäáéø÷ dðéàåixdy ,daixwdl xyt` i`e - §¥¨§¥¨
e ,minly divge dler divgäøeîz äNBòdnda lr xn` m`e - ¨§¨

,dipyd dndad lr s` dyecw dlg ,ef ly dzxenz didzy zxg`
Ba àöBik Búøeîúedpi`e ,dnvr dndad oick dxenzd oice - §¨©¥

divg inca `iaie ,xknize ,men da letiy cr drxz `l` ,daixw
.minly divg incae dler

:`xnbd zl`eyépî`ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa - ©¦
zhiya,àéä éñBé éaøeixac z` mb xwirl miqtez ep`y xaeqy ©¦¥¦

lr zelg zeyecwd izye ,mipexg`d eixac z` mbe mipey`xd
ok m`e ,dndadäáéø÷ dðéàå äLBã÷c àèéLt`ed heyt `lde - §¦¨¦§¨§¥¨§¥¨

,daixwdl xyt` i` minly divge dler divgy oeikny ,df oic
.erinydl `ziixad dkxved dnle

:`xnbd daiynéøèöéà dúøeîzdéì Cz` dpyy `pzd - §¨¨¦§§¦¥
da `veik dzxenzy eprinydl jxved `ziixad,,àîéúc eäîc§©§¥¨

éäðmpn` s`d -àéäcdnvr,äáø÷ àìmewn lkndúøeîz §¦§¦Ÿ¨§¨§¨¨
ïì òîLî à÷ ,áø÷z,ok xacd oi`y `ziixad z` dpyy `pzd ¦§©¨©§©¨

`l`àéä àðL éàîdnvr,äáø÷ àìcmeyndì àéåäc`idy - ©§¨¦§Ÿ¨§¨§©§¨¨
a dyecw,äéeçc äMeã÷`id dndadn ivg lr wx dlgy dyecwy §¨§¨

,daxwdl die`x dpi`y dyecwéîð dúøeîzdzxenz mb -çkî §¨¨©¦¦Ÿ©
àéúà÷ äéeçc äMeã÷.daxwdl die`x dpi` `id s` okle ,[d`a-] §¨§¨¨©§¨

xfge dndaa ewlg z` yicwdy szeya oicd dn zx`an `xnbd
:eyicwde exiag wlg z` gwleéðL ìL äîäa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¨¤§¥

,íéôzeLyLéc÷äz` mitzeydn cg`déöç`edyå ,BlLjk xg` ¨¦¦§¦¤§¨¤§
ç÷ìå øæçz` exiagn [dpwe-]dLéc÷äå ,úøçà déöçdze`a - ¨©§¨©¤§¨©¤¤§¦§¦¨

yicwd ,oey`xd divg z` yicwdy dyecwixd ,ipyd divg z` mb
dndad lkäáéø÷ dðéàå ,äLBã÷`l` ,daxwdl die`x dpi`e - §¨§¥¨§¥¨

zxg` dnda dinca dpwie xknze ,men da letiy cr drxz
die`x dzid `l oey`xd divg z` yicwdy drya oky .dpaixwie
zigcpy oeikne ,dry dze`a oileg did ipyd divg ixdy ,daxwdl
.dlek dycwedy xg`l s` gafnl die`x dpi` aey zg` dry

äøeîz äNBòå,ef ly dzxenz didzy zxg` dnda lr xn` m` - §¨§¨
,dxenz ziyrpdúøeîúe§¨¨
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oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

àøîâíéîìù úøåîú äìåò úøåîú."minly zxenze" opiqxb `le .opiqxb Ð

'åë íéîìùå äìåò úøåîú àðéîà éà øáñ÷ éñåé éáøåxaqw ,jl xn` iqei iaxe Ð

`le dyecw iedz Ð "minlye dler zxenz" `pyil i`d `pin` i` :`xab i`d

dxenb dyecw iedze Ð cge cg lk` "dxenz" `ni` :xaqc ,ikda drhe .daixw

i`da `pin`c ab lr s` ,jkld .axwil

xne`k dil ded Ð oieki` ediiexzl `pyil

oeyl ."ef dlg ok m` `l` ef legz `l"

`xab i`d ,xaq (xi`n) iaxc :inlyexi

`ed "minly zxenze dler zxenz" xn`c

xcdc `ed 'ek `pin` `l i` :xaqwc ,irhwc

.ikda ediizbeltc ,`zegipa ,`ipzde .dia

opax ixn` ik i`ce `dc ,opax epiid iqei iax

`kid `l` ixn` `l ,ediiexz elgc inp

`nlr ilek jlnpac .jkl oiekzp dlgznc

`l i`cec ,melk mipexg`d eixac oi`c ecen

.ikelni`l ivnäéöçå äìåò äéöç äîäá
äìåò áø÷ú úàèç.oey`x oeyl qetzc Ð

dycw Ð dler zyecw `bltl dycwc oeike

ef ly dlbx" xne`d iabc ab lr s`e .dlek

dyecw legizc xi`n iax xn` `l "dler

ikd elit` Ð (`,gi) oiwxita ipzwck ,dleka

micen lkd :mzd opixn`ck ,dcen "divg"a

.ea dielz dnypdy xacaúåîús`c Ð

ied `l edi`e ,qtzp mc` eixac xnba

.zenz Ðjkld ,z`hg aiiegnøîåàá ïéåùå
úàèç äéöç"dler divg" xcde ,dlgz Ð

.zenzcøéàî éáø éðî ïéåùjgxk lrc Ð

`yixa xn`c xi`n iax elit`c :rnyn ikd

,`hiyt `zlin `de .zenz `d Ð axwiz

,dil zi` oey`x oeyl qetz xi`n iax `dc

lk Ð `yixa "z`hg divg" xn`c oeike

.z`hg aiiegn epi`e li`ed ,zenzc oky

úáøåòîs`e .zeyecw izy da eaxrzpy Ð

li`ed ,daxw Ð dlr iliig ediiexzc ab lr

rnyn `w ,daxwdl ifgc icin da axrne

.oläéì àëéøèöéà äúøåîúopireny`l Ð

`id `l` daixw dpi`e ,`id da `veikc

divg inca `iaie ,a`zqzy xg`l xkniz

:`nizc ednc .minly divg incae dler

.'ek daxw `l idi`c idpäáéø÷ äðéàåÐ

dzid `l divg yicwdyk dlgzne li`ed

`lc oeike .divgl dycw `lc ,axwil die`x

`idda dyecw dhyt `l Ð dicic i`ed

epi`y xac yicwn mc` oi`c ,dleka `zry

.ely
úùåã÷
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øîàiaxl dhiyd `id jk Ð 'ek micen lkd opgei iax xn` sqei xa wgvi iax

xn` i`e ,oey`x oeyl qetz meyn e`l xi`n iaxc `nrhc ,sqei xa wgvi

iax bilt `le .iliig ediiexzc dcen xi`n iax elit` Ð "minlye dler zxenz"

zxenz" xninl dil dedcn :yxtnck ,"minly zxenz dler zxenz"a `l` xi`n

`pin` i` :xaq iqei iaxe .'ek "minlye dler

dpi`e dyecw Ð "minlye dler zxenz"

divgc daixwdl lkei `l :xnelk ,daixw

,minly zxenz ied divge dler zxenz ied

"minly zxenz dler zxenz" :`ni`

mdipylc ,ediiexz` legz jkitl .axwze

.oeekzpøîåàäzxenz divg ef dnda

axwiz dlek minly zxenz divg dler

iaxl :xn`z m`e Ð xi`n iax ixac dler

qei xa wgvixi`n iaxc `nrh xn`c ,i

oeyl qetz" meyn `le ,"xninl dil dedcn"

dedcn" xninl jiiy `l `kd Ð "oey`x

oke ?dler axwz i`n` ok m`e ,"xninl dil

,"dler dclee minly `id" ipzwc ,oizipzna

ikd Ð "minly cle df ixd" xi`n iax xn`c

!"xninl dil dedcn" xninl jiiy `l inp

dler zxenz" xn` ik `wecc :xnel yie

my eixac xzeqc rnync ,"minly zxenz

dil dedcn" mrh i`dl oikixv ep` i`ce Ð

:`pin` ded `nrh i`d e`l i`c ."xninl

eixac xezql mc` jxc oi`c ,oeekzp mdipyl

,`nrh i`dl oikixv ep` jkitl .jk lk

dler zxenz" xninl dil dedcnc

zxenz dler zxenz" xn`e ,"minlye

legz jk xg`e ef legzy ezrc Ð "minly

ef oi`e ,edpip oiteb ixzc oizipzn la` .ef

oke .ediiexz` ezrc :xninl `ki`c ,dxizq

Ð oiivg yxtnc oeik ,dxizq ef oi` inp `kd

dil dedcn"c `nrh i`dl oikixv ep` oi`

xninl `ki` inp ikd e`lac ,"xninl

divg" xn`y cine ,ediiexz` dizrcc

oke .dlek` `liig Ð "dler zxenz

Ð "minly `id" xn`y cin ,oizipzna

ipy wxta oeir jixve .cle` dyecw `liig

:xn`z m`e ."zifke zifk" iab (a,l) migafc

?"dler axwiz dlek" xi`n iax xn`w ikid

wxta dil `xiaq dcedi iaxk xi`n iax `d

ef ly dlbx" xn` m`c ,(a,`i dxenz) `nw

dcenc meyn i`e ,dler dlek oi` Ð "dler

divge ,ea dielz dnypdy xaca dcedi iax

xn` `d Ð `id da dielz dnypd epiid

,ycwd zlgz ilin ipdc (` my) `nw wxta

xaca elit` `liig `l Ð dxenz la`

oixai` oixinn oi`c ,ea dielz dnypdy

zlgzac ikid ikc ,dilr bilte .dler dlek oi` Ð "dler ef ly dlbx" xn` m`c dizeek dl xaq .`cga dilr bilte `cga dizeek dl xaq xi`n iaxc :xnel yie !minlya

wxta opzck .ycwd zlgzl dxenz dncnc iqei iaxk ,dlek` `liig ea dielz dnypdy xa`` dxenz xn` ik inp ikd Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` `liig ycwd

`xiaq inp ikd .dizgz dxenz dlek `dz Ð "ef zgz ef ly dlbx" xn`yk s` ,dler dlek Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde :iqei iax xn` ,(`,i my) `nw

elit` ,llk xa`` dlg dxenz oi`c xaq dcedi iaxe .dlek` dxenz legz inp ikd Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` ycwd zlgz liigc ikid ikc ,xi`n iaxl dil

meyn e` ,"dndaa dnda" yixcc meyn e` :(`,`i) `nw wxta izyxitck mrhe .ea dielz dnypdy xaca dcen ycwd zlgzac ab lr s` .ea dielz dnypdy xa`a

inp ikdc ,ea dielz dnypdy xa`l divg oia wlgl yic dcen dcedi iax elit` Ð "divg" xn` ikc :xnel yi inp i` .'ek cigi oaxw xyrn dn ,xyrnl dxenz yiwnc

.myd zxfra jenqa yxt` xy`k .xninc dcen "divg"ae ,oda oinily `le xn`c iqei iaxl wlgl oikixv ep`éáømc` eixac xnba s`c :i"yx yxit Ð zenz xne` iqei

aiiegn epi` m` ,"z`hg ef ixd" dndad lr xn` elit`c (`,e) mixcpa xn`d ?llk dilr z`hg zyecw `liig ikid :dywe .zenz jkld Ð z`hg aiiegn epi` edi`e ,qtzp

divge ,dler zgz ef divg ef dnda" :[my oiir b wxt] `ztqeza opiqxb ikde ."z`hg zxenz divge" xn`c ixiin `kdc wgvi epiax yxit jkitl !melk xn` `l Ð z`hg

.`lf` dzinl Ð z`hg zxenz eilr `ki`c oeike ,iliig mdipyc meyn :iqei iaxc mrhe .zenz :xne` iqei iax .dler axwiz Ð "z`hg zgz efåäî`l `idc idp `nizc

divg dxenzd `dzy dizrc oi`c `nizc ednc :xnel yie ?dizngn `z`c `iddn ith dxenz aiygc ,ok xnel jzrc `wlq ikid :xn`z m`e Ð axwiz dzxenz daxw

iax xn`w (`,i dxenz) `nw wxtac ab lr s`e .daixw iede ,minly ly divg zgz e` dler ly divg zgz e` ,dxenz dlek `dzy `zrc` `l` ,minly divge dler

,lirl ziyixtc i`d epiide .`liigc ,"ef ly divg zgz oileg ly ef dnda" xn` m`c .dcen "divg"a Ð oda minly `le :opzck ,mixa`a dnily dnda oixinn oi`c iqei

.`iiz` `w diegc dyecw gknc oeik ,daixw `lc ol rnyn `w Ð daixw `l `idc ab lr s` dzxenz axwzc `nizc edne .mixai` x`yl "divg" oia wlgl jixvc
rny
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קלג oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

àøîâíéîìù úøåîú äìåò úøåîú."minly zxenze" opiqxb `le .opiqxb Ð

'åë íéîìùå äìåò úøåîú àðéîà éà øáñ÷ éñåé éáøåxaqw ,jl xn` iqei iaxe Ð

`le dyecw iedz Ð "minlye dler zxenz" `pyil i`d `pin` i` :`xab i`d

dxenb dyecw iedze Ð cge cg lk` "dxenz" `ni` :xaqc ,ikda drhe .daixw

i`da `pin`c ab lr s` ,jkld .axwil

xne`k dil ded Ð oieki` ediiexzl `pyil

oeyl ."ef dlg ok m` `l` ef legz `l"

`xab i`d ,xaq (xi`n) iaxc :inlyexi

`ed "minly zxenze dler zxenz" xn`c

xcdc `ed 'ek `pin` `l i` :xaqwc ,irhwc

.ikda ediizbeltc ,`zegipa ,`ipzde .dia

opax ixn` ik i`ce `dc ,opax epiid iqei iax

`kid `l` ixn` `l ,ediiexz elgc inp

`nlr ilek jlnpac .jkl oiekzp dlgznc

`l i`cec ,melk mipexg`d eixac oi`c ecen

.ikelni`l ivnäéöçå äìåò äéöç äîäá
äìåò áø÷ú úàèç.oey`x oeyl qetzc Ð

dycw Ð dler zyecw `bltl dycwc oeike

ef ly dlbx" xne`d iabc ab lr s`e .dlek

dyecw legizc xi`n iax xn` `l "dler

ikd elit` Ð (`,gi) oiwxita ipzwck ,dleka

micen lkd :mzd opixn`ck ,dcen "divg"a

.ea dielz dnypdy xacaúåîús`c Ð

ied `l edi`e ,qtzp mc` eixac xnba

.zenz Ðjkld ,z`hg aiiegnøîåàá ïéåùå
úàèç äéöç"dler divg" xcde ,dlgz Ð

.zenzcøéàî éáø éðî ïéåùjgxk lrc Ð

`yixa xn`c xi`n iax elit`c :rnyn ikd

,`hiyt `zlin `de .zenz `d Ð axwiz

,dil zi` oey`x oeyl qetz xi`n iax `dc

lk Ð `yixa "z`hg divg" xn`c oeike

.z`hg aiiegn epi`e li`ed ,zenzc oky

úáøåòîs`e .zeyecw izy da eaxrzpy Ð

li`ed ,daxw Ð dlr iliig ediiexzc ab lr

rnyn `w ,daxwdl ifgc icin da axrne

.oläéì àëéøèöéà äúøåîúopireny`l Ð

`id `l` daixw dpi`e ,`id da `veikc

divg inca `iaie ,a`zqzy xg`l xkniz

:`nizc ednc .minly divg incae dler

.'ek daxw `l idi`c idpäáéø÷ äðéàåÐ

dzid `l divg yicwdyk dlgzne li`ed

`lc oeike .divgl dycw `lc ,axwil die`x

`idda dyecw dhyt `l Ð dicic i`ed

epi`y xac yicwn mc` oi`c ,dleka `zry

.ely
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øîàiaxl dhiyd `id jk Ð 'ek micen lkd opgei iax xn` sqei xa wgvi iax

xn` i`e ,oey`x oeyl qetz meyn e`l xi`n iaxc `nrhc ,sqei xa wgvi

iax bilt `le .iliig ediiexzc dcen xi`n iax elit` Ð "minlye dler zxenz"

zxenz" xninl dil dedcn :yxtnck ,"minly zxenz dler zxenz"a `l` xi`n

`pin` i` :xaq iqei iaxe .'ek "minlye dler

dpi`e dyecw Ð "minlye dler zxenz"

divgc daixwdl lkei `l :xnelk ,daixw

,minly zxenz ied divge dler zxenz ied

"minly zxenz dler zxenz" :`ni`

mdipylc ,ediiexz` legz jkitl .axwze

.oeekzpøîåàäzxenz divg ef dnda

axwiz dlek minly zxenz divg dler

iaxl :xn`z m`e Ð xi`n iax ixac dler

qei xa wgvixi`n iaxc `nrh xn`c ,i

oeyl qetz" meyn `le ,"xninl dil dedcn"

dedcn" xninl jiiy `l `kd Ð "oey`x

oke ?dler axwz i`n` ok m`e ,"xninl dil

,"dler dclee minly `id" ipzwc ,oizipzna

ikd Ð "minly cle df ixd" xi`n iax xn`c

!"xninl dil dedcn" xninl jiiy `l inp

dler zxenz" xn` ik `wecc :xnel yie

my eixac xzeqc rnync ,"minly zxenz

dil dedcn" mrh i`dl oikixv ep` i`ce Ð

:`pin` ded `nrh i`d e`l i`c ."xninl

eixac xezql mc` jxc oi`c ,oeekzp mdipyl

,`nrh i`dl oikixv ep` jkitl .jk lk

dler zxenz" xninl dil dedcnc

zxenz dler zxenz" xn`e ,"minlye

legz jk xg`e ef legzy ezrc Ð "minly

ef oi`e ,edpip oiteb ixzc oizipzn la` .ef

oke .ediiexz` ezrc :xninl `ki`c ,dxizq

Ð oiivg yxtnc oeik ,dxizq ef oi` inp `kd

dil dedcn"c `nrh i`dl oikixv ep` oi`

xninl `ki` inp ikd e`lac ,"xninl

divg" xn`y cine ,ediiexz` dizrcc

oke .dlek` `liig Ð "dler zxenz

Ð "minly `id" xn`y cin ,oizipzna

ipy wxta oeir jixve .cle` dyecw `liig

:xn`z m`e ."zifke zifk" iab (a,l) migafc

?"dler axwiz dlek" xi`n iax xn`w ikid

wxta dil `xiaq dcedi iaxk xi`n iax `d

ef ly dlbx" xn` m`c ,(a,`i dxenz) `nw

dcenc meyn i`e ,dler dlek oi` Ð "dler

divge ,ea dielz dnypdy xaca dcedi iax

xn` `d Ð `id da dielz dnypd epiid

,ycwd zlgz ilin ipdc (` my) `nw wxta

xaca elit` `liig `l Ð dxenz la`

oixai` oixinn oi`c ,ea dielz dnypdy

zlgzac ikid ikc ,dilr bilte .dler dlek oi` Ð "dler ef ly dlbx" xn` m`c dizeek dl xaq .`cga dilr bilte `cga dizeek dl xaq xi`n iaxc :xnel yie !minlya

wxta opzck .ycwd zlgzl dxenz dncnc iqei iaxk ,dlek` `liig ea dielz dnypdy xa`` dxenz xn` ik inp ikd Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` `liig ycwd

`xiaq inp ikd .dizgz dxenz dlek `dz Ð "ef zgz ef ly dlbx" xn`yk s` ,dler dlek Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde :iqei iax xn` ,(`,i my) `nw

elit` ,llk xa`` dlg dxenz oi`c xaq dcedi iaxe .dlek` dxenz legz inp ikd Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` ycwd zlgz liigc ikid ikc ,xi`n iaxl dil

meyn e` ,"dndaa dnda" yixcc meyn e` :(`,`i) `nw wxta izyxitck mrhe .ea dielz dnypdy xaca dcen ycwd zlgzac ab lr s` .ea dielz dnypdy xa`a

inp ikdc ,ea dielz dnypdy xa`l divg oia wlgl yic dcen dcedi iax elit` Ð "divg" xn` ikc :xnel yi inp i` .'ek cigi oaxw xyrn dn ,xyrnl dxenz yiwnc

.myd zxfra jenqa yxt` xy`k .xninc dcen "divg"ae ,oda oinily `le xn`c iqei iaxl wlgl oikixv ep`éáømc` eixac xnba s`c :i"yx yxit Ð zenz xne` iqei

aiiegn epi` m` ,"z`hg ef ixd" dndad lr xn` elit`c (`,e) mixcpa xn`d ?llk dilr z`hg zyecw `liig ikid :dywe .zenz jkld Ð z`hg aiiegn epi` edi`e ,qtzp

divge ,dler zgz ef divg ef dnda" :[my oiir b wxt] `ztqeza opiqxb ikde ."z`hg zxenz divge" xn`c ixiin `kdc wgvi epiax yxit jkitl !melk xn` `l Ð z`hg

.`lf` dzinl Ð z`hg zxenz eilr `ki`c oeike ,iliig mdipyc meyn :iqei iaxc mrhe .zenz :xne` iqei iax .dler axwiz Ð "z`hg zgz efåäî`l `idc idp `nizc

divg dxenzd `dzy dizrc oi`c `nizc ednc :xnel yie ?dizngn `z`c `iddn ith dxenz aiygc ,ok xnel jzrc `wlq ikid :xn`z m`e Ð axwiz dzxenz daxw

iax xn`w (`,i dxenz) `nw wxtac ab lr s`e .daixw iede ,minly ly divg zgz e` dler ly divg zgz e` ,dxenz dlek `dzy `zrc` `l` ,minly divge dler

,lirl ziyixtc i`d epiide .`liigc ,"ef ly divg zgz oileg ly ef dnda" xn` m`c .dcen "divg"a Ð oda minly `le :opzck ,mixa`a dnily dnda oixinn oi`c iqei

.`iiz` `w diegc dyecw gknc oeik ,daixw `lc ol rnyn `w Ð daixw `l `idc ab lr s` dzxenz axwzc `nizc edne .mixai` x`yl "divg" oia wlgl jixvc
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dxenz(ipy meil)

da àöBikdyecw gkn d`ae li`ed ,daixw dpi` `id s`y - ©¥¨
.diegc

zxne` .opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbd
:`xnbddpéî òîLopgei iax ixacn,úìzmd mipicd zyly lke §©¦¨§¨

,oaxwa iegic oipradpéî òîLcäçãð íéîc úMeã÷dnda s`y - §©¦¨§©¨¦¦§¨
zigcp ,daxwdn zigcpe minc zyecwa `l` dycwzp `ly
zyecwa dycwzp `l divg yicwdy ef dnday ,mlerl daxwdn
zigcpe ,daxwdl die`x dpi` ixdy ,minc zyecwa `l` sebd

.mlerl gafnl daxwdndpéî òîLemihegy zepaxw wx `ly §©¦¨
mb `l` ,migcp[íéiç] (ïéîåî) éìòamd ixd daxwdn egcpyïéçãð ©£¥©¦¦§¦
mlerl daxwdn.dpéî òîLe`edy xacyBøwéòî éeçécdgcpy - §©¦¨¦¥¦¨

zigcp dyicwdy dpey`x dryny ef dnda oebk ,eycwd zligzn
,daxwdn,éeçéc éåäie`x didy oaxwa wx xen` epi` iegic oice ¨¥¦

.dgcp jk xg`e daxwdl dligzn
ewlgp iqei iaxe xi`n iax(`"r lirl)divg yicwdy dnda oica

yicwdyk mzrcl oicd dn zx`an `xnbd .minlyl divge dlerl
:dxenz e` dler zyecwa divge ,xyrn zyecwa divg ,dndad z`

ìkä ,ééaà øîàexkfedy [iqei iaxe xi`n iax] mi`pzd lk - ¨©©©¥©Ÿ
`ziixaa(`"r lirl)øîàc àëéä ,íéãBîy dnda lrdéöçycwi ¦¥¨§¨©¤§¨

oaxwldéöçå äìBòoaxwl ycwiøNòîly ,dndaäìBò ìkä éøác ¨§¤§¨©£¥¦§¥©Ÿ¨
`id,äáéø÷oeikn ,xyrn didi divgy dligzn oiekzp m` elit`e §¥¨

zenda ryz dpny] oipn jxca `l` dlg dpi` xyrn zyecwy
.[zixiyr dpn dze`e ,diptl

:`xnbd zwtzqnøîàc àëéäy dnda lrdéöçdidi,äøeîz ¥¨§¨©¤§¨§¨
déöçådidiéàî ,øNòîl m`d ,dndad oic dn -äøeîú`id §¤§¨©£¥©§¨

ïkL ,äáéø÷dxenz,íéLãwä ìëa úâäBðwx bdep xyrn la` §¥¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦
zkqna epipyy enk ,miycw zndaa bdep epi`e ,oileg zndaa

zexeka(.bp).àîìc BàløNòî`idåéðôì Lc÷î ïkL ,äáéø÷ ¦§¨©£¥§¥¨¤¥§©¥§¨¨
,åéøçàìedidzy ,dpny ziriyzd dndad lr xn`e drh m` mby §©£¨

didzy ,dpny dxyr zg`d dndad lr xn`e drhy e` ,xyrn
:`xnbd dwiqn .dilr dlg dyecw ,xyrne÷ézef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa

äðùî
dlg dxenzd oi`y .dxenz miyer zepeyl el` zx`an dpynd
oileg ly dndady xne`y ,dqtzd `ed ezernyny oeyla `l`
xne`y ,lelig ly oeyl la` .ycwd ly dnda zyecwa qtziz
,oileg ly dndad lr xearz ,ycwd ly dndad ly dyecwdy

dxenz dyer epi`.
,oileg ly dndae ycwd ly dnda eiptl eid m` :dpynd zxne`

,oileg ly dndad lr xn`eúçz Bæ éøädndaBæe` ,ycwd ly £¥©©
ef ixd xn`y,Bæ úøeîzef ixd ,e`,Bæ úôéìç,elld zepeyld lka §©£¦©

,äøeîz Bæ éøäs`e ,dwele oileg ly dndad lr dyecw dlge £¥§¨
mzernyn el` zepeyly .dzyecwn d`vi `l ycwd ly dndad

.ycwd ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed
ixd ycwd ly dndad lr xn` m` la`ìò úìleçî BædndaBæ §¤¤©

,oileg ly,äøeîz Bæ ïéàoileg ly dndad lr dyecw dlg `le ¥§¨
xearzy xne`y `l` ,dqtzd ly oeyl df oi`y ,dwel epi`e
o`k oi` mb lelige .oileg ly dndal ycwd ly dndadn dyecwd

.dninz `idyk zllgzn ycwd ly dnda oi`y oeik
äéä íàåd,íeî ìòa Lc÷ädndad lr llgzdl `ed leki f`y §¦¨¨¤§¥©©

dndad lr zllegn ef ixd ,ycwd ly dndad lr xn`e ,oileg ly
,oileg lyàöBéycwdde .ïéleçìmen zlra dnda llgn `edyk ¥§¦

,oileg ly dnda lr ,ycwd lyéøöíéîc úBNòì Cdidzy jixv - ¨¦©£¨¦
ycwd ly dndad enk dey ,dilr llgn `edy oileg ly dndad

.eleliga ycwdd dp`zi `ly ,llgn `edy

àøîâ
:`xnbd ddnz .dxenz dyer 'zgz' oeyly ,dpyna epipyàøîéîì§¥§¨

,xnel xacd `a m`d -àeä éñetúàc àðLéì 'úçú'coeyl `ed - §©©¦§¨§©§¥
ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed ezernyny

,ycwdeäðéîøem`y ,`ziixaa epipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§
ly dnda eiptl eid,úéaä ÷ãa éLã÷,oileg ly dndaeeøîàlr ¨§¥¤¤©©¦¨©

ef ixd ,oileg ly dndadúôéìçdndaBæxn`y e` ,ziad wca ly £¦©
ef ixd,íeìk øîà àì ,Bæ úøeîzly zepeyl md el` zepeyly §©Ÿ¨©§

ycwd ly dndad oi` mbe ,ziad wca iycwa dxenz oi`e ,dxenz
ly zepeyl ,el` zepeyl oi`y oeik ,oileg ly dndad lr zllgzn

ef ixd ,oileg ly dndad lr xn` m` la` .leligúçzdndaBæ ©©
ef ixd ycwd ly dndad lr xn`y e` ,ycwd lyìò úìleçî§¤¤©

dndaBæ,oileg ly,ïéîéi÷ åéøác,oilegl ycwd ly dndad d`vie §¨¨©¨¦
:`iyewd z` `xnbd zx`ane .dizgz dyecw oileg ly dndade

Czòc à÷ìñ éàå'zgz'y ,xnel jzrca dler m`e -àðLéì §¦©§¨©§¨¦§¨
àéä éñetúéàc,lelig `le dqtzd `ed ezernyny oeyl `ed - §¦§¥¦

,dywàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa oicd dpey recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
ly dndad dllgzp `l oitilge dxenz oeyl ici lry exn`y
ly dndad dllgzpy exn`y ,'zgz' xn`y `tiqdn ,ycwd

tzd ly oeyl `ed 'zgz' mb `lde ,ycwd,oitilge dxenz enk dq
`ed ,'zgz'y ,ef `ziixan gken i`ce `l` .dpyna x`eany enk

.lelig ly oeyl
:`xnbd zvxznéñetúéàc àðLéì dì úçkLî ,úçz ,ééaà øîà̈©©©¥©©©§©©¨¦§¨§¦§¥

,dqtzd ly oeyla mb dxn`py `ven dz` -éìeçàc àðLéìå- §¦§¨§©¥
:`xnbd zx`an .lelig ly oeyla mbeéñetúàc àðLéì,ep`vn - ¦§¨§©§¥

áéúëcrxevn irbpa xn`py -(bk bi `xwie) ¦§¦
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oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äçãî íéîã úùåã÷oebk ,dtebl die`x dpi`y drya mincl dnda yicwnd Ð

`wlq Ð mlerl gafnn dl igcne ,incl `l` dycw` `l `bltl dycw` ikc `kd

.dgcpe gafnl diycw`c icin` `l` iegic liig `lc jzrcïéçãð íééç éìòáÐ

.i`nw iegic meyn mlerl egci` Ð efgin xcdc ab lr s`eàø÷éòî éåçéãoebk Ð

.iegc ied Ð zigcp dycwd zlgzny ,ef

dkeq) xn`c o`nl `ki`c ,`id `zbelte

,d`xpe xfeg epi` aey Ð dgcpe d`xp :(`,bl

.iegic ied `l Ð `xwirn iegic la`äéöç
äáø÷ äìåò ìëä éøáã øùòî äéöçå äìåò
`aiyg `lc .jkl dlgzn oeekzp elit` Ð

yecw xyrn oi`c ,icin `ziixza `zlin

.ixiyr `ed `die ,oipn jxc `l` `peeb i`dk

divge dler divg" xn` m` inp oicd `ede

,dler iabl dxenz `liig `l Ð "dxenz

.da xnin `edy diab dnda mey i`w `lc

äøåîú äéöçå øùòî äéöç àìàediiexze Ð

`liig id ,edpip iccd ikäøåîú ?zbdep Ð

.lkaäðùîåæ éôéìç åæ úøåîú åæ úçúÐ

.edpip dxenz oeylúììåçîlelig oeyl Ð

ycw znda oi`y Ð melk xn` `le ,`ed

.oilegl d`vei dninzíéîã åì úåùòìÐ

ly dze`k dey oileg ly dze` `dzy

dp`zi `le ,dilr llgn `edy ycwd

.ycwddàøîâéñåôúà.dxenza Ðéùã÷
úéáä ÷ãáxn`e oileg znda cinrd m` Ð

."ef itilg"e "ef zxenz ef"íåìë øîà àìÐ

dxenz oiyer opi`e ,`ed dxenz oeylc

e`vi :(`,bi dxenz) `nw wxta opixn`ck

.'ek ziad wca iycwïéîéé÷ åéøáã åæ ìò úììåçî åæ úçú åæoilegl ycwdd `vie Ð

`pyil "zgz" `nl` .oininz elit` oictp ziad wca iycwy .eizgz qpkp dfe

.dxenz icar in ,xnelk ,opeict oqtz in :inlyexi oeyl .`ed ileg`c
íàå
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òîù:iqxbc mixtq yie Ð minca iegic yi dpin rny zlz opgei iaxcn dpin

dpi`c ,dxenzd z` dgcn :miyxtn yie ."dgcn minc zyecw dpin rny"

zezixkc `xza wxta ixdy ,d`xp `le ."da `veik dzxenze" xn`ck ,daixw

,"dgci dgcpe li`ed Ð iprde ezyakl ow yixtdy xiyr ycwn `nhn" iab (a,fk)

:dpin rny ,zlz dpin rny :dlr xn`we

iyextl `kil mzde .dgcn minc zyecw

,zetera dxenz oi` `dc ,dxenzd dgcn

iegic yi" enk ,`yexit ikd i`ce `l`

`l` ea oi`y xaca elit` ,xnelk ."minca

epi` mewn lkn :xn`z m`e .minc zyecw

minc zyecw `kiiy `l `dc ,mzd uxezn

dpyn c wxt milwy) ol `niiw `dc ,zetera

ikd mzdc ,xnel yi !oeict zeterl oi`c (g

xaca elit` iegic yi dpin rny :eyexit

elit` oicd `ede .sebd zyecw dia zilc

ycwn `nhn"c `iddk .da oi` minc zyecw

`w i`n :xn`z m`e .'ek "ow yixtdy xiyr

wxta opirny inp edlek ?opgei iax ol rnyn

yixtnd lr (`,gv migqt) "`nh didy in"

zlz dpin rny ,dlr xn`we ,egqtl dawp

yie ?opgei iax ol rnyn `w i`n ok m`e 'ek

i` miig ilraa i`pz ibiltc meyn :xnel

dil zi` opgei iaxc opireny`e ,`l i` oigcp

:xn`z m`e .oigcp miig ilra xn`c o`nk

,minca iegic yi :dpin rny" xn`w i`n

oeik ,"iegic ied `xwirnc iegic :dpin rnye

zyecw epiid Ð `xwirn iegic opirnyc

iegic xity `pgky`c :xnel yie !minc

iedc ,ea xfge eilr oaxw yixtde alg lk`y xnen oebk .sebd zyecw yicw `xwirn

wxtc `iddk :inp i` .oaxw ici lr iegicd oi` ixdy ,sebd zyecw exwirn iegic

.xyk Ð mc d`xn ea yi m` ,mina axrzpy mc :opzc ,(`,gr migaf) "zeaexrzd"

min eltpy `l` epy `l :opgei iax xn` `a` xa `iig iax xn` ,`xnba dlr wiice

iaxl dil zi`c oeik :xn`z m`e .sebd zyecwa exwirn iegic epivn `peeb i`dke .mc d`xn ea yic ab lr s`e .lha oey`x oey`x Ð min jezl mc ltp m` la` ,mc jezl

dgcpe li`ed ,xfge zc xinde oaxw yixtde alg lk` :(`,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxtae (a,ai) migafc `nw wxta diteb opgei iax hwp i`n` ,iegc ied exwirn iegic opgei

dhzype oaxw yixtde alg lk` :mzd xn`c ,jci` meyn :xnel yie !iegc ied exwirn iegc elit`c ,ith `zeax opirny`e ,oaxw yixtde zc xinde alg lk` :`nip .dgci Ð

wpinl ivn `l `eddac .ikd inp hwp ,dtzype xfgeexwirn iegic dil zi` opgei iaxc xninl epivn ikid :xn`z m`e .melk ezyxtda oi` dheyc ,"oaxw yixtde dhzyp" h

xaqwc `dc rnyn .ifg` Ð `d ,ifg` `l Ð onf xqegn :jci`e .onf xqegnn silic Ð oigcp opi` miig ilrac `nrhc (`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta xn`d ?iegic ied

oigcp opi` miig ilrac ,zxg` dhiy my yic :xnel yie ?iegic ied exwirn iegicc dil `pn ok m`e ,exwirn ifg`c `kid `l` digc oi`c dil `xiaq oigcp miig ilrac

epiid Ð ifgi` `l onf xqegn mzd (xn`w `edc) `de .iegc ied exwirn iegc dil zi`c xninl epivn df itle .onf xqegnn dil opitli `le ,"evxi `l ma men"c `xwn

li`ed ,iprde ezyakl ow yixtdy xiyr ycwn `nhn :`irye` iax xn`c (`,gk .a,fk) zezixkc `xza wxtc `idd ixd :xn`z m`e ."ma men"c `xw rci dedc inwn

dgcpe li`ed :`nipe .gqt axw envr `ed Ð xkf dclie egqtl dawp yixtnd :xn`wc oerny iaxn dlr jixte .`kd ik 'ek zlz dpin rny :dlr xn`we .dgci Ð dgcpe

:exn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opaxn diriiqp ,oerny iaxn dil aizenc` :cere !opgei iaxc `zlin` inp jextp ,`irye` iaxl jixtc` :`cg `aeh dyw mzde !dgci

oerny iaxn jixtc` :cere ?ok el uxziy rci ded `l ike ,dywnc dizrc `wlq dn mewn lkn Ð ipynw ikdc inp idpe !gqt dinca `iaie ,xknze a`zqzy cr drxz

envr `ed :xne` xfril` iax .'ek drxi Ð xkf dclie ezlerl dawp yixtnd :`icda opzc ,(a,gi) "miycw el`e" lirlc oiwxitc oizipznc xfril` iaxn jextp ,`ziixac

wxta xn`c ,dinrhl lif`c meyn epiid Ð gqt axw envr `edc xkf dclie egqtl dawp yixtna xn`c oerny iaxc `nrhc dywnl dil `xiaqc :xnel yie .dler axwi

,mena `ly xknz ?a`zqz il dnl :dlr `xnba jixte .mena `ly xknz :xne` oerny iax ,'ek "drxi Ð my`l dawp yixtnd" opzc `idd iab (a,hi) "miycw el`e"

oerny iaxc `nrhe .sebd zyecw dl `zgp Ð minc zyecw dl `zgpc ebn :xn`c ,`nrh epiid :ax xn` dcedi iax xn` ,ipyne !enen epiid Ð dizlinl ifg `lc oeikc

.sebd zyecw da zilc ,"ow yixtdy xiyr ycwn `nhn"c `idd` oerny iaxn jixt ikd meyne .sebd zyecw dl `zgp `l Ð ditebl ifg `lc icin lkc xaqc :yxtn

zyecw dl `zgp minc zyecw dl `zgpc ebnc `nrh i`dn ,my`l dawp yixtne egqtl dawp yixtna `l` opax ibilt `l o`k crc Ð opaxn diriiqil xninl `kile

`dae .iaxw odinc `le od `lc ,gafn zyecwn `xwrine .oeict eda zil zeterac ,oda zil minc zyecwc ,`nrh i`d dia jiiy `l Ð ycwn `nhnc `idda la` .sebd

iaxn dpin aizen ded i` ok m`e .sebd zyecw dl `zgp minc zyecw dl `zgpc ebn xity dia jiiyc ,opgei iaxc dizlin` jixt `lc `gip inp ikdle .ecen opax elit`

iaxn dil xazqnc meyn ,oizipznc xfril` iaxn `le `ziixac oerny iaxn aizenc `gip inp ikd meyne .opaxn diriiqil ,oerny iaxn aizenc` :`pin` ded Ð oerny

`zbelta `l` ,`zlin `ilz 'ek `zgpc ebnc `zbelta e`l mzd :ipyne .(a,hi) "miycw el`e" wxt oizliknc `iddc dinrhl lif`c meyn ,oerny iaxc `nrhc .xfril`

c.oigcp opi` miig ilra xaqwc `ed oerny iaxe ,ixn` opaxl op`e ,oigcp miig ilra

øîà`ziixza `zlin aiyg `lc ,jkl dlgz oeekzp elit` :i"yx yxit Ð daixw dler lkd ixac xyrn divge dler divg xn` i`c micen lkd iia`

`le li`ed ,dler iab dxenz `liig `l Ð "dxenz divge dler divg" xn` m` oicd `ede .ixiyr did `ede ,oipn jxc `l` `peeb i`d ik yecw xyrn oi`c .icin

eixaca oi` xyrn dlek m` elit`c :`iywe .epeyl o`k cr ,`liig Ð `id edpip iccd ik ediiexzc ,dxenz divge xyrn divg `l` .da xiniy diab dnda my `niiw

ixiyr `vzyn" :xn`e ,hayd zgz ep`v xiarnd mc`a ixiinc :wgvi epiax yxite !oipna `l` dycw `le daixw `l `d ,'ek "daixw xyrn `nlc e`" i`n :cere !melk

zixiyr oipn ici lr `l` legl leki epi`y ,xyrn zyecwn `ticr dlerl dyicwdy dtd zyecwc .daixw dler lkd ixac Ð "xyrn divge dler divg `dz ,xicd on

c`n `ticre dler zyecw mil`c ,xyrne dlera la` .dfn df zyecw i`d ilek `nil` `lc ,odipy elgc xn`e (oerny iax) bilt minlye dlera `wecc .hay zxarde

xyrn legze ,xeka iab oiwxit yixa lirl opixn`ck ,"oirney in ixac cinlzd ixace axd ixac" xn` `l i`n` :xn`z m`e .dlerl ezpeek lkd ixac Ð xyrn zyecwn

cr xyrn zyecw dilr lg `lc ,"xyrne dler `di eherin z`ivi mr" xn`y ixiin `kd la` ,"dler `di eaex z`ivi mr" xekaa xn`yk mzdc :xnel yie ?dler `le

.eaex z`ivi
ira
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dpéî òîL :úìz dpéî òîL .da àöBik¯íéîc úMeã÷ ©¥¨§©¦¨§¨§©¦¨§©¨¦
dpéî òîLe ,äçãð¯dpéî òîLe ,ïéçãð (ïéîeî) éìòa¯ ¦§¤§©¦¨©£¥¦¦§¦§©¦¨

éeçécBøwéòîàëéä íéãBî ìkä :ééaà øîà .éeçéc éåä ¦¥¦¨¨¥¦£©©©¥©Ÿ¦¥¨
"øNòî déöçå äìBò déöç" øîàc¯äìBò ìkä éøác ©£©¤§¨¨§¤§¨©£¥¦§¥©Ÿ¨

,"øNòî déöçå äøeîz déöç" øîàc àëéä .äáéø÷§¥¨¥¨©£©¤§¨§¨§¤§¨©£¥
äáéø÷ äøeîz ?éàî¯Bà ,íéLãwä ìëa úâäBð ïkL ©§¨§¥¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦

åéðôì Léc÷î ïkL ,äáBø÷ øNòî àîìcåéøçàìe.e÷éz ? ¦§¨©£¥§¨¤¥©§¦§¨¨§©£¨¥
äðùî" ,"Bæ úøeîz" ,"Bæ úçz Bæ éøä"úôéìç"Bæ¯ £¥©©§©£¦©

"Bæ ìò úìleçî Bæ" .äøeîz Bæ éøä¯,äøeîz Bæ ïéà £¥§¨§¤¤©¥§¨
íeî ìòa Lc÷ä äéä íàå¯éøöå ,ïéleçì àöBéúBNòì C §¦¨¨¤§¥©©¥§¦§¨¦©£

.íéîcàøîâàøîéîì"úçú"càðMéìéñetúàc ¨¦§¥§¨§©©¦¨¨§¦§¥
" øîà ,úéaä ÷ãá éLã÷ :eäðéîøe ,àeäúôéìç §¦§¨§¥¤¤©©¦¨©£¦©

"Bæ úøeîz" ,"Bæ¯,"Bæ úçz" ,íeìk øîà àì §©Ÿ¨©§©©
"Bæ ìò úìleçî"¯Cúòc à÷ìñ éàå .ïéîéi÷ åéøác §¤¤©§¨¨©¨¦§¦¨§¨©£¨

àðMéìéñetúéàcàðL éàîe àLéø àðL éàî ,àéä ¦¨¨§¦§¥¦©§¨¥¨©§¨
"úçz" :ééaà øîà ?àôéñ¯àðMéì dì úçkLî ¥¨£©©©¥©©©§©©¨¦¨¨

éñetúéàcàðMéìå.éìeçàcéñetúàc àðMéì¯:áéúëc §¦§¥§¦¨¨§©¥¦¨¨§¦§¥¦§¦
íàå"
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dxenz(ipy meil)

da àöBikdyecw gkn d`ae li`ed ,daixw dpi` `id s`y - ©¥¨
.diegc

zxne` .opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbd
:`xnbddpéî òîLopgei iax ixacn,úìzmd mipicd zyly lke §©¦¨§¨

,oaxwa iegic oipradpéî òîLcäçãð íéîc úMeã÷dnda s`y - §©¦¨§©¨¦¦§¨
zigcp ,daxwdn zigcpe minc zyecwa `l` dycwzp `ly
zyecwa dycwzp `l divg yicwdy ef dnday ,mlerl daxwdn
zigcpe ,daxwdl die`x dpi` ixdy ,minc zyecwa `l` sebd

.mlerl gafnl daxwdndpéî òîLemihegy zepaxw wx `ly §©¦¨
mb `l` ,migcp[íéiç] (ïéîåî) éìòamd ixd daxwdn egcpyïéçãð ©£¥©¦¦§¦
mlerl daxwdn.dpéî òîLe`edy xacyBøwéòî éeçécdgcpy - §©¦¨¦¥¦¨

zigcp dyicwdy dpey`x dryny ef dnda oebk ,eycwd zligzn
,daxwdn,éeçéc éåäie`x didy oaxwa wx xen` epi` iegic oice ¨¥¦

.dgcp jk xg`e daxwdl dligzn
ewlgp iqei iaxe xi`n iax(`"r lirl)divg yicwdy dnda oica

yicwdyk mzrcl oicd dn zx`an `xnbd .minlyl divge dlerl
:dxenz e` dler zyecwa divge ,xyrn zyecwa divg ,dndad z`

ìkä ,ééaà øîàexkfedy [iqei iaxe xi`n iax] mi`pzd lk - ¨©©©¥©Ÿ
`ziixaa(`"r lirl)øîàc àëéä ,íéãBîy dnda lrdéöçycwi ¦¥¨§¨©¤§¨

oaxwldéöçå äìBòoaxwl ycwiøNòîly ,dndaäìBò ìkä éøác ¨§¤§¨©£¥¦§¥©Ÿ¨
`id,äáéø÷oeikn ,xyrn didi divgy dligzn oiekzp m` elit`e §¥¨

zenda ryz dpny] oipn jxca `l` dlg dpi` xyrn zyecwy
.[zixiyr dpn dze`e ,diptl

:`xnbd zwtzqnøîàc àëéäy dnda lrdéöçdidi,äøeîz ¥¨§¨©¤§¨§¨
déöçådidiéàî ,øNòîl m`d ,dndad oic dn -äøeîú`id §¤§¨©£¥©§¨

ïkL ,äáéø÷dxenz,íéLãwä ìëa úâäBðwx bdep xyrn la` §¥¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦
zkqna epipyy enk ,miycw zndaa bdep epi`e ,oileg zndaa

zexeka(.bp).àîìc BàløNòî`idåéðôì Lc÷î ïkL ,äáéø÷ ¦§¨©£¥§¥¨¤¥§©¥§¨¨
,åéøçàìedidzy ,dpny ziriyzd dndad lr xn`e drh m` mby §©£¨

didzy ,dpny dxyr zg`d dndad lr xn`e drhy e` ,xyrn
:`xnbd dwiqn .dilr dlg dyecw ,xyrne÷ézef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa

äðùî
dlg dxenzd oi`y .dxenz miyer zepeyl el` zx`an dpynd
oileg ly dndady xne`y ,dqtzd `ed ezernyny oeyla `l`
xne`y ,lelig ly oeyl la` .ycwd ly dnda zyecwa qtziz
,oileg ly dndad lr xearz ,ycwd ly dndad ly dyecwdy

dxenz dyer epi`.
,oileg ly dndae ycwd ly dnda eiptl eid m` :dpynd zxne`

,oileg ly dndad lr xn`eúçz Bæ éøädndaBæe` ,ycwd ly £¥©©
ef ixd xn`y,Bæ úøeîzef ixd ,e`,Bæ úôéìç,elld zepeyld lka §©£¦©

,äøeîz Bæ éøäs`e ,dwele oileg ly dndad lr dyecw dlge £¥§¨
mzernyn el` zepeyly .dzyecwn d`vi `l ycwd ly dndad

.ycwd ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed
ixd ycwd ly dndad lr xn` m` la`ìò úìleçî BædndaBæ §¤¤©

,oileg ly,äøeîz Bæ ïéàoileg ly dndad lr dyecw dlg `le ¥§¨
xearzy xne`y `l` ,dqtzd ly oeyl df oi`y ,dwel epi`e
o`k oi` mb lelige .oileg ly dndal ycwd ly dndadn dyecwd

.dninz `idyk zllgzn ycwd ly dnda oi`y oeik
äéä íàåd,íeî ìòa Lc÷ädndad lr llgzdl `ed leki f`y §¦¨¨¤§¥©©

dndad lr zllegn ef ixd ,ycwd ly dndad lr xn`e ,oileg ly
,oileg lyàöBéycwdde .ïéleçìmen zlra dnda llgn `edyk ¥§¦

,oileg ly dnda lr ,ycwd lyéøöíéîc úBNòì Cdidzy jixv - ¨¦©£¨¦
ycwd ly dndad enk dey ,dilr llgn `edy oileg ly dndad

.eleliga ycwdd dp`zi `ly ,llgn `edy

àøîâ
:`xnbd ddnz .dxenz dyer 'zgz' oeyly ,dpyna epipyàøîéîì§¥§¨

,xnel xacd `a m`d -àeä éñetúàc àðLéì 'úçú'coeyl `ed - §©©¦§¨§©§¥
ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed ezernyny

,ycwdeäðéîøem`y ,`ziixaa epipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§
ly dnda eiptl eid,úéaä ÷ãa éLã÷,oileg ly dndaeeøîàlr ¨§¥¤¤©©¦¨©

ef ixd ,oileg ly dndadúôéìçdndaBæxn`y e` ,ziad wca ly £¦©
ef ixd,íeìk øîà àì ,Bæ úøeîzly zepeyl md el` zepeyly §©Ÿ¨©§

ycwd ly dndad oi` mbe ,ziad wca iycwa dxenz oi`e ,dxenz
ly zepeyl ,el` zepeyl oi`y oeik ,oileg ly dndad lr zllgzn

ef ixd ,oileg ly dndad lr xn` m` la` .leligúçzdndaBæ ©©
ef ixd ycwd ly dndad lr xn`y e` ,ycwd lyìò úìleçî§¤¤©

dndaBæ,oileg ly,ïéîéi÷ åéøác,oilegl ycwd ly dndad d`vie §¨¨©¨¦
:`iyewd z` `xnbd zx`ane .dizgz dyecw oileg ly dndade

Czòc à÷ìñ éàå'zgz'y ,xnel jzrca dler m`e -àðLéì §¦©§¨©§¨¦§¨
àéä éñetúéàc,lelig `le dqtzd `ed ezernyny oeyl `ed - §¦§¥¦

,dywàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa oicd dpey recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
ly dndad dllgzp `l oitilge dxenz oeyl ici lry exn`y
ly dndad dllgzpy exn`y ,'zgz' xn`y `tiqdn ,ycwd

tzd ly oeyl `ed 'zgz' mb `lde ,ycwd,oitilge dxenz enk dq
`ed ,'zgz'y ,ef `ziixan gken i`ce `l` .dpyna x`eany enk

.lelig ly oeyl
:`xnbd zvxznéñetúéàc àðLéì dì úçkLî ,úçz ,ééaà øîà̈©©©¥©©©§©©¨¦§¨§¦§¥

,dqtzd ly oeyla mb dxn`py `ven dz` -éìeçàc àðLéìå- §¦§¨§©¥
:`xnbd zx`an .lelig ly oeyla mbeéñetúàc àðLéì,ep`vn - ¦§¨§©§¥

áéúëcrxevn irbpa xn`py -(bk bi `xwie) ¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אליעזר ירוחם שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפתקא דכת"ר מיום השני, ציון לדברי הד"ח על התורה, בפירוש מאמר רז"ל, 

האומר סלע זה לצדקה וכו' ה"ז צדיק גמור.

ומלתא אלבישייהו יקירא, והרי ששים רבוא פירושים בדרוש, כמבואר בשער הגלגולים הקדמה 

י"ז.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח.



xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dxenz(iyily meil)

úøäaä ãBîòz äézçz íàå''odMd Fxdhe 'ebedcnr m`y - §¦©§¤¨©£©©¤¤§¦£©Ÿ¥
xnel yi ok enke ,exdhl odkl yi ,dlcb `le dnewn lr zrxvd
ycw ly dndad cenrzy ,`id ezpeek ,ef zgz ef ixd xne`yky
oeyle .dzyecwa oileg ly dndad qtzizy `l` ,dzyecwa

éìeçàc,ep`vnáéúëc(fi q ediryi)'áäæ àéáà úLçpä úçz'- §©¥¦§¦©©©§¤¨¦¨¨
oeyl `ede ,adf mdl e`iai ,l`xyin miebd elhpy zyegpd zgzy

.miiw epi` enewna `a `edy xacdy ,leligCkìäåoeyly oeike - §¦§¨
aezkd exqn ,lelig oeyl oiae dqtzd oeyl oia ernyn 'zgz'
mde ,lelig oeyl `ed izne dqtzd oeyl `ed izn xnel ,minkgl

ly exn`ïéãáòc ,çaæî éLã÷ éabmiyer mdy -àðLéì ,äøeîz ©¥¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨¦§¨
,àeä éñetúàcleïéãáò àìc ,úéaä ÷ãa éLã÷ éabmpi`y - §©§¥©¥¨§¥¤¤©©¦§Ÿ¨§¦

miyer.àeä éìeçàc àðLéì ,äøeîz§¨¦§¨§©¥
:oinen ilra mdy gafn iycwa xn`p `l df oicy x`an `axøîà̈©

,àáø,dqtzd ezernyn ,gafn iycwa 'zgz' oeyly exn`y s` ¨¨
mewn lknàeä éìeçàc àðLéì dì úçkLî çaæî éLã÷a eléôà£¦§¨§¥¦§¥©©§©©¨¦§¨§©¥

,lelig oeyl `edy minrtl `ven dz` -äéäL ïBâkdìòa Lc÷ä §¤¨¨¤§¥©©
,íeîxn`y dn z` yxtl epl yi ,leligl ie`x men lray oeiky

.lelig oeyla 'zgz'éîð íeî ìòáa eléôà ,éLà áø øîà,[ok mb-] ¨©©©¦£¦§©©©¦
éìeçàc àðLéì dì úçkLî,lelig ly oeyl `edy `ven dz` - ©§©©¨¦§¨§©¥
éñetúàc àðLéì úçkLîeoeyl `edy ok mb `ven dz`e - ©§©©¦§¨§©§¥

z` gipd m`y .dqtzdLãB÷à Bãé,[ycw ly dnda lr-]éåä ìBç ¨©¤¨¥
z` zectl dzid ezrcy mixne` ep`y ,oilegl z`vei ycw znda -

z` gipd m` la` .dndadìBçà Bãé,[oileg znda lr-]äåä LãB÷ ¨©¤£¨
`le oeictl ezrc dzid m`y ,dzyecwa zx`yp ycw znda -

.ycw ly dndad lr eci z` gipn did ,dxenzl
:`ax xn`y oica wtzqd iia`éòa[wtzqp-],ééaàoicd didi ji` ¨¥©©¥

ykLã÷ ìL úBîäa ézL åéðôì eéäodeúBîäa ézLe ,íeî úBìòa ¨§¨¨§¥§¥¤Ÿ¤©£§¥§¥
ïéleç ìLodyøîàå ,úBîéîz,oileg ly zendad lrelà éøä ¤¦§¦§¨©£¥¥

úçzzenda,elà`le ,oileg ly zendad lr `l eci z` gipd `le ©©¥
,ycw ly zendad lreäî.dfa oicdéñetúàì øîà éîyi m`d - ©¦¨©§©§¥

,dqtzdl `id ezpeeky xnel eplé÷ìålr xary meyn dwele - §¨¥
'xini `l' ly e`ld(i fk `xwie).dxenz zeyrl xeq`y dxez dxn`y , Ÿ¨¦

àîìc Bà,xnel yi `ny e` -càøzéä àkéàc àëéä ìklky - ¦§¨¨¥¨§¦¨¤¥¨
,xzid jxca zeyrl xyt`y mewnãéáòå àøzéä Léðéà ÷éáL àìŸ¨¦¦¦¤¥¨§¨¦

àøeqéào`k s`e ,xeqi`a dyere xzidd jxc z` gipn mc` oi` - ¦¨
.dxenz dyer epi` ,mllgl lekiy oeik

:iia` wtzqd ceréöîz íàå[dvxz-],øîBìi`ce df wtqay §¦¦§¥©
c oeik ,leligl ezpeekLéðéà ÷éáL àì àøzéä àkéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¦

,àøeqéà ãéáòåy ote`a ,wtzqdl yi oiicrúBîäa ézL åéðôì eéä §¨¦¦¨¨§¨¨§¥§¥
úçàå ïéleç ìL úBîäa ézLe ,íeî úìòa ïäî úçàå LãB÷ ìL¤¤§©©¥¤©£©§¥§¥¤¦§©©

øîàå ,íeî úìòa ïäîoileg ly zendad lrúçz elà éøä ¥¤©£©§¨©£¥¥©©
zendaelà,ycw lyeäî'zgz' oeyl i`ce df ote`ay .dfa oicd ¥©

za dpi`y oeik ,dqtzd oeyl `ed ,dninzd dndad lr xn`y
,wtzqdl yi men zlra `idy ycw zndaa mle` ,leligøîà éî¦¨©

d dndady `id ezpeek m`d -äîéîzdidz oileg lyúçz §¦¨©©
d dndadäîéîzezpeek i`ceae ,ycw lyéñetúàì,dxenzd dlge §¦¨§©§¥

ycew znda lr lelig oeyl jiiy `l ik ,zeyecw zendad izye
de .dninzíeî úìòadidz oileg lyúçzdíeî úìòa,ycw ly ©£©©©©£©

ezpeek i`ceae,éìeçàìdyer men zlra ycw znda oi`y meyn §©¥
.dxenz oileg ly men zlraàîìc Bà,xnel yi `ny e` - ¦§¨

d dndady `id ezpeekyïéleçc äîéîzdidzúçzdíeî úìòa §¦¨§¦©©©£©
,Lc÷äcdeïéleçc íeî úìòadidzúçzd,Lc÷äc äîéîz §¤§¥©£©§¦©©§¦¨§¤§¥

é÷ì eäééåøúåxn`y dn lr s`y .zewll `ed jixv mdipy lre - §©§©§¨¥
xnel epl yi ,ycw ly men zlrad zgz didz oileg ly dninzdy
el ztki` `ly mi`ex ep`y oeik ,leligl `le dxenzl ezpeeky

qi` zeyrlxnel yi jkle ,dninzd ycwa dxenz dyr ixdy ,xe
.dxenzl ezpeek men zlraa s`y

:iia` wtzqd ceréöîz íàå[dvxz-],øîBìdninz eiptlyk s`y §¦¦§¥©
ep` mewn lkn ,oileg ly men zlrae dninze ,ycw ly men zlrae

c mixne`e ,àøeqéà ãéáò àì àøézéä àkéàc àëéä ìki`cea ¨¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¨
men zlrad ycw ly dndaa ezpeek,àeä éìeçàìé÷ì àìåepi`e - §©¥§Ÿ¨¥

yk ,oicd didi ji` ,wtzqdl yi oiicr .dxenz meyn dilr dweleéä̈
ìL åéðôììLå ,íeî úìòa ïäî úçàå Lã÷ ìL úBîäa LúBîäa L §¨¨¨Ÿ§¥¤Ÿ¤§©©¥¤©£©§¨Ÿ§¥
ïéleç ìLolekyelà éøä øîàå ,úBîéîzoileg lyelà úçzly ¤¦§¦§¨©£¥¥©©¥

.ycwïðéøîà éî,xnel epl yi m`d -úBîéîz úçz úBîéîúcî ¦©§¦©¦¦§¦©©§¦
éñetúàì`id zeninzd lr xn`y 'zgz' oeyly xg`ny - §©§¥

,ycw ly dninz dndaa jiiy `l lelig ik ,dqtzdléîð úBîéîz§¦©¦
éñetúàì íeî úìòa úçzdidzy xn`y dninzd dndaa s` - ©©©£©§©§¥

oeiky ,dqtzdl `id ezpeek ,men zlrad ycw ly dndad zgz
znda iabl mb jk ,dqtzdl `id ezrc ,aexd mdy zenda izyay

.dqtzdl ezrc men zlrad ycwàîìc Bà,`ny e` -éîð àëä ¦§¨¨¨©¦
c xnel yi dfa s` -,àøeqéà ãéáò àì àøézéä àkéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¨

éåä éìeçàì àúééøúa àéääåezpeek ,men zlrad dndaae - §©¦©§©§¨§©¥¨¥
.leligl

:sqep wtq `xnbd d`ianéöîéz íàå[dvxz-]éîð àëä ,øîBì- §¦¦§¥©¨¨©¦
,zeninz mdn mizyy ycw ly zenda yly ly df xeiva s`y
xindl ezpeeky mixne` oi` men zlra `idy ziyilyd dndaa

,llgl `l`ézkàc ïåék-oiicr ef dnda lr mipc ep`ykyàøáb ¥¨§©©¦©§¨
xindy df mc` -éøeqéàa ÷æçzéà àìlr xearl wfged `l - Ÿ¦©§©§¦¥

mixne` ep` jkl ,minrt izy `l` xind `l ixdy ,dxenz xeqi`
c,àøeqéà ãéáòå àøézä ÷éáL àìéòawtzqd -,éMà áøykeéä Ÿ¨¦¤¥¨§¨¦¦¨¨¥©©¦¨

ïäî úçàå Lã÷ ìL úBîäa òaøà åéðôì`idòaøàå ,íeî úìòa §¨¨©§©§¥¤Ÿ¤§©©¥¤©£©§©§©
øîàå ,ïéleç ìL úBîäaoileg ly zendad lrúçz elà éøä §¥¤¦§¨©£¥¥©©

zendaelà,ycw lyeäîm`d .dfa oicdàëädf ote`a -éàcå ¥©¨¨©©
,éøeqéàa àøáb ÷æçzéàc ïåék,zeninzd zendad zylya ixdy ¥¨§¦©§©©§¨§¦¥

dndaa s`y xnel epl yi jkl ,dxenz zeyrl ezpeek i`cea
dxenz zeyrl `id ezpeek men zlra `idy ziriaxd,(ïìåëá)

eúBé÷ìî òaøàa é÷ì,xindy ycw ly zenda rax` meynBà ¨¥§©§©©§ª
àîìc`ny e` -,xnel yic,àøeqéàa ÷æçzéàc áb ìò óàepl yi ¦§¨©©©§¦©§©§¦¨

c ,xnel,àøeqéà ãéáòå àøézéä Léðéà ÷éáL àì[êäå] (éåäå) Ÿ¨¦¦¦¤¥¨§¨¦¦¨§©
àúééøúa,men zlrad dpexg`d dndaae -éåä éìeçàìezpeek - ©§©§¨§©¥¨¥

.leligl `ide÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dpyna epipy'åë ïéleçì àöé íeî ìòa Lc÷ä äéä íàjixve ¦¨¨¤§¥©©¨¨§¦
.minc zeyrl

:dpynd xe`iaa ewlgp yiwl yixe opgei iax,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨
dpyna epipyyyàöéycwdd,ïéleçì`ed,äøBz øácdn la` ¨¨§¦§©¨
,dpyna exn`yéøöåíéîc úBNòì Coileg ly ef dnda didzy - §¨¦©£¨¦

`l` df oi` ,ycwd ly dndad enk deyíäéøácîzpwzn - ¦¦§¥¤
enk dey oileg ly dndad didzy jixv oi` dxezdn la` ,minkg

,d`pe` ipicn hrnzd ycwdy ,ycwd ly dndadd`pe`a xn`py
(ci dk `xwie),'eig`' weqta xn`py dnne ,'eig` z` Wi` EpFY l`'©¦¤¨¦

eyxc(:ep n"a).ycwda `le d`pe` yi eig`a wxy,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
yóày dpyna epipyy dnéøö,íéîc úBNòì C`edäøBz øác. ©¨¦©£¨¦§©¨

:`xnbd zl`ey .yiwl yixe opgei iax zwelgn z` zx`an `xnbd
ïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a -àîéð éà,xn`p m` - §©©§¦©¦¥¨

äàðBààdey oileg ly dndad oi` m` s` zxacn dpyndy - ©¨¨
xeriy epiidc d`pe` ly xeriya `l` ycwd ly dndadn zegt

,zeywdl yi ,zezy lyàîéð àäaxn`i df xeriya m`d -Léø §¨¥¨¥
Lé÷ìyóày epipyy dnéøöíéîc úBNòì C`ed,[äøBz øác] ¨¦©¨¦©£¨¦§©¨

ïðz àäå(.ep n"a),äàðBà íäì ïéàL íéøác elàmda xn`p `ly - §¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¨¨
,d`pe` oic,úBLc÷ääå ,úBò÷øwäå ,úBøèMäå ,íéãáòäoeike ¨£¨¦§©§¨§©©§¨§©¤§¥

dzegt oileg ly dndad m` ,d`pe` oic ycwda xn`p `ly
z` dilr llgl `ed leki ,zezy xeriya wx ycwd ly dndadn

e .ycwd ly dndadàlàzxacn dpyndy xnel jixvìehaà ¤¨©¦
çwîxeriya ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady - ¦¨

n xzei `edy ,gwn lehia ly,zeywdl yi df lr mb j` ,zezyàäa§¨
àîéðxn`i dfa ike -,ïðçBé éaøy dpyna epipyy dnyéøöC ¥¨©¦¨¨¨¦

íéîc úBNòì`l` df oi`,íäéøácî ©£¨¦¦¦§¥¤
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קלז oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

ãåîòú äéúçú íàåcner ycwddy ,iqetz`c `inec epiide .dnewna dcnr Ð

ircic minkgl `l` aezkd exqn `l Ð rnyn ediiexze li`ed ,jkld .enewna

.lelig ied `kide ,iqetz` "zgz" ied `kid xninlúéáä ÷ãá éùã÷ éáâ.'ek Ðåãé
éåä ìåç ùãå÷àoilegl i`ce oilegc jci` Ð "ef zgz ef" xn`e ycew` eci gipd Ð

.`ed lege ,oiekznìåçà åãéef" xn`e Ð

men lra ycwc ,`ed iqetz` Ð "ef zgz

ded ,ileg`l i`d ira ded i`e .dxenz dyer

.ycwc `idd lr dici gpnåìà éøä øîàå
åìà úçú (úàèç)o`k `l eci gipd `le Ð

.o`k `leéñåôúàìileg`l e` ,oiekzn Ð

oiekzn?,`cga irainl ivnc inp oicd `ede

izixg` `ira jd `irain irac icii` `l`

.izxzc `kxiq hwp ,izxzaàøåñéà`l" Ð

."xiniéñåôúàì äîéîú úçú äîéîúÐ

`cg `ied `lc xyt` i` i`ce `dc

`ki` ycwdc dninz `cge li`ed ,iqetz`l

lirl opixn` mininze ,gafn iycwa zdin

.`ed iqetz`cíåî úìòá úçú íåî úìòáå
éìåçàìrx"c ,xninl `kil iqetz` i`cec Ð

.dxenz ciarilc aizk `l "rxaàîìã åà
'åë íåî úìòá úçú ïéìåçã äîéîús`e Ð

ciare `xizid wiay `lc lirl hiytc ab lr

i`e li`ed ,`kd irainl `ki` ,`xeqi`

`ki` Ð `cga `xeqi` ciar `lc xyt`

`da Ð `xeqi` ciar `dac ikid ik :xninl

.`ed iqetz` i`ce ,dil ztki` `l inpåéä
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`xeqi` ciare `xizid wiay `lc `phiytc

lif :xninl `ki`c ,irainl `kd `ki` Ð
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eda ileg` `kile ,zeninz ycwdc mizydc

.`ed iqetz` inp ziyily Ðàì àøáâ
÷éæçúéàixz ,dwfg `ied oipnif dylyac Ð

:iia` ira :inlyexi oeyl .dwfg ied `l ipnif
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zgz dninz la` .daxwdl `ifgc ,iqetz`c
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ded Ð `cg ileg`le `cg iqetz`l dizrca

ik "ileg`l jde iqetz`l jd" `icda xn`w
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Ð ileg`l xninl `kil ycwc dninzc oeik
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,ipd ik men lral iieeyl ira `lc ,edpiblt ikdl Ð `cg liawl `cg inxc oeik :opixn` in ."el` zgz el`" :xn`e ,oilegc jpd lr dici gp`e ef len ef mpeeky ,inxzi`
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxenz(iyily meil)

øîàäåxn` ixde -ïéleçc úBò÷ø÷à äéîøé éaøzerwxw iably - §¨¨©©¦¦§§¨©©§¨§¦
,oldl `aeiy oicd z` epipy oileg ly elit`øîà äðBé éaøå§©¦¨¨©

úBLc÷äà.ok epipy zeycwd lry -eïðçBé éaøc déîMî eäééååøú ©¤§¥©§©§¦§¥§©¦¨¨
éøîà,ef dkld opgei iax mya exn` mdipye -y,ïäì ïéà äàðBà' ¨§¦¨¨¥¨¤
la`'íäì Lé çwî ìehéa,dinxi iaxl zerwxw] ehrnzpy dny - ¦¦¨¥¨¤

m`y df oiprl `l` epi` ,d`pe` zyxtn [dpei iaxl zeycwde
,mincd z` xifgdl d`pe` oic mda oi` ,gwndn ziyy `id d`pe`d
`l ,gwnd lhay `ed oicdy ,ziyyn xzei `id d`pe`d m` la`
df oic xn` opgei iaxy xn`y dpei iaxl ,ok m`e .d`pe`n ehrnzp
s` ,ziyyn xzei ly d`pe`ay opgei iax xaqy `vnp ,zeycwd lr
xnel xyt` i` ok m`e ,dxezdn zernd z` xifgdl jixv zeycwda

dy,ziyyn xzeia ycwddn zegt miey oilegdyk dxaic dpyn
.minc zeyrl jixv epi` dxezdny xn` opgei iax df lre

:`xnbd zvxzníìBòìzxacn dpyndy yxtl yiçwî ìehéaà §¨©¦¦¨
ly xeriya ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady -

,ziyyn xzei `edy ,gwn lehiaCeôéàåzehiyd z` jetdl yie - §¥
dndad didz `ly jixv dxezdny xn` opgei iaxy ,ef zwelgna
df oi`y xn` yiwl yixe ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly

.minkg zpwzn `l`
:`xnbd dywnCeôéà zøîà úéöî éîexnel dz` leki m`d - ¦¨¦¨§©¥

ixdy .yiwl yixe opgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl yiy
øîàc ïàîì àçéðäopgei iaxy xn`y ,dpei iax itl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©

epic z` xn`ïkL ìëå ,úBLc÷äàdf oic opgei iax xn`y ©¤§¥§¨¤¥
úBò÷ø÷àzerh jiiy `ly zeycwda m` ixdy ,zerwxw lr - ©©§¨

i`ce ,ziyyn xzeia d`pe` yiy opgei iax xn` miny itlk
d`pe` yi ,exiag drhy okzie ,exiagn dpew `edy zerwxway

.el xkn `l df zrc lre drhy xnel yie ,ziyyn xzeiaïàîì àlà¤¨§©
øîàcepic z` xn` opgei iaxy ,xn`y dinxi iaxl -,úBò÷ø÷à §¨©©©§¨

`l df zrc lre drhy xnel yi ,exiagn mze` dpew `edy oeiky
,el xknúBLc÷ä ìáà,zerh oda jiiy `lyïäì ïéàelit` d`pe` £¨¤§¥¥¨¤

açwî ìehéá,gwnd lhay `ed oicd heicday ,ziyyn xzeia - ¦¦¨
àäì Ceôéà éëéäyixe opgei iax zwelgn z` jetdl ozip ji` - ¥¦¥§¨

dndad m` llgl xeq` dxezdny xn` opgei iaxy xnele ,yiwl
iax ixde ,ziyyn xzeia ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly

.d`pe` oi` ziyyn xzeia elit` zeycwday xaeq opgei
:`xnbd zvxznäéîøé éaø [Cì] øîàuxzl dinxi iaxl yi - ¨©¨©¦¦§§¨

y ,jl xneleCeôéú àìly zwelgnd z` jetdl jl oi` izrcly - Ÿ¥
s` zeycwday ,`id opgei iax zrc izhiyl ik ,yiwl yixe opgei iax
leki dxezdny opgei iax xn`y dn oaen jkle ,mdl oi` gwn lehia
ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad m` elit` llgl

.mincd z` xifgdl jixv oi`e ,ziyyn xzeiadpei iax zrcl wxe
,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda mby xn` opgei iaxy ,xn`y
minkg zpwzn wxy dpynd lr opgei iax xn`y okzi `l eixacle
.yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` jetdl jixv ,llgl xeq`

:`xnbd zxxan .dpei iaxe dinxi iax ewlgp dna zx`an `xnbd
éâìôéî à÷ ìàeîLãa àîéìdpei iaxe dinxi iaxy xn`p m`d - ¥¨§¦§¥¨¦§§¦

ly epica ewlgp ,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda m` ewlgpy
,l`enyLc÷ä ìàeîL øîàc`edyäåL ìò BìléçL ,äðî äåL §¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤

,ìleçî ,äèeøt,ziyyn xzei `idy d`pe` o`k yiy s`éaøc §¨§¨§©¦
ìàeîLc déì úéì ,äðBéiax ixdy ,l`eny ly epic z` xaeq epi` - ¨¥¥¦§¥

,ziyyn xzeia ycwda d`pe` yiy xn` dpeidéì úéà äéîøé éaøå§©¦¦§§¨¦¥
ìàeîLcxzeia elit` ycwda d`pe` oi` jkitle ,l`enyk xaeq - ¦§¥
.ziyyn

:`xnbd dgec,àìoi`ewlgp dpei iaxe dinxi iaxy xnel gxkd Ÿ
y xnel ozip ik ,l`eny ly epicadéì úéà øîc ïéáe øîc ïéa¥§©¥§©¦¥

ìàeîLc`l` ,l`enyk mixaeq mdipy dinxi iaxe dpei iaxy - ¦§¥
ãáòéc ìàeîL øîà ék ,øáñ äðBé éaøcl`eny xn` `ly - §©¦¨¨©¦¨©§¥¦£©

,caric ly dxeva llgl oiekzdy ote`a `l` ,lg leligdy

deyy enk miey mpi`y oileg lr ycwdd z` llgl oiekzdy
.dligzkl ok zeyrl xeq`y ,ycwddälçzëì ìáàrci `l m` - £¨§©§¦¨

llgl oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn `edy
,eincn zegta ycwdd z`øîà àìlr dpn dey llgny ,l`eny Ÿ¨©

.dhextøáñ äéîøé éaøåyälçzëì eléôà`edy rci `ly - §©¦¦§§¨¨©£¦§©§¦¨
z` llgl oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn

.eincn zegt lr ycwdd llgzn ok mb ,eincn zegta ycwdd
xe`iaa yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` yxtl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dpyndàîéà úéòaéàåx`al lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z`yCeôéú àì íìBòì- §¨Ÿ¥

,yiwl yixe opgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl jixv oi`
dndadn zegt dey oileg ly dndady ote`a mb zwqer epzpyne
yiwl yix xn` dfa s`e ,ziyyn zegta elit` ycwd ly

.minkg zpwzn `le minc zeyrl jixv dxezdnyCì àéL÷ à÷ãe§¨©§¨¨
ïéúéðúîdpyna epipyy dnn df lr jl dywy dne -(.ep `rivn `aa) ©§¦¦

íéøác elàay dpynd dxn`e ,d`pe` oic mda oi`yúBLc÷äoi` ¥§¨¦¤§¥
ndy yiwl yix xaqy uxzl yi ,d`pe`zyxtzn dpyàcñç áøãk¦§©¦§¨

,`cqg ax dyxity enk -,àcñç áø øîàcy exn`y dnyïäì ïéà §¨©©¦§¨¥¨¤
äàðBày epiidúøBúa ïðéàipicäàðBàmpic `l` ,heicda mibdepd ¨¨¥¨§©¨¨

,xzei xengeléôàc`id d`pe`d m`äàðBà éãkî úBçtzegt - ©£¦¨¦§¥¨¨
ycwda ,dlign `l` d`pe` ef oi` heicday ,ziyynøæBçjixv - ¥

dxezdn jixvy yiwl yix xn` okle .d`pe`d inc z` xifgdl `ed
elit` ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad didz `ly
my dpynd z` yxit opgei iax la` .ziyyn zegt ly xeriya
dxezdny xn` jk meyne ,d`pe` oic zeycwda oi`y ,dheytk
ly dndad enk dey oileg ly dndad oi` m` s` llgl `ed leki

.ycwd
:`cqg ax ixac z` zx`an `xnbd,àleò øîàax xn`y dn ¨©¨

`ed jixv ,ziyyn zegt `id d`pe`d m` elit` ycwday ,`cqg
,ycwdl zernd z` xifgdleøîà àì,df oicéøúá éeîLa àlà Ÿ¨§¤¨§¨¦§¥

ycwdd z` dcte eieya erhe ,ycwdd z` mipy eny dligzny -
`edy mixne`e ycwdd z` dyly miny eiykre ,mdixac it lr

.xzei deyìáààúìúa éeîLaz` dyly eny dligzn m` - £¨§¨¦§¨¨
d`pe`d z` xifgdl jixv epi` ,mdixac it lr dcte ,ycwdd

,ycwdläàîá éúàc áb ìò óàåmiyp` d`n eiykr mi`ay - §©©©§¨¥§¥¨
,xzei ycwdd deyy mixne`eøãä àìycwdl xifgdl jixv epi` - Ÿ¨©

.yxtdd z`
:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -àëéä ,àøôñ áø øîàäå ¦¦§¨¨©©©§¨¥¨

øîàexn` mixac dfi` oiprl -yäàîk éøúe éøúk äàîmipyy - ¨©¥¨¦§¥§¥§¥¨
dnn xzei d`nd mixne`y dn xg` jlil epl oi`e ,md miey d`ne

,mipyd mixne`yúeãò ïéðòìzii`xa ielz `edy xac oiprl - §¦§©¥
,zecrïéðòì ìáàielz `edy xacaàðcîeà,dkxrda -øúa £¨§¦§©§¨¨¨©

ïðéìæà úBòcexn`y itk zeyrle ,zeric ieaix xg` jlil epl yi - ¥©§¦©
,dyly zney it lr dct m`y ,`ler xn` ji` ok m`e ,miyp`d aex
.yxtdd z` xifgdl jixv epi`y ,xzeia enye d`n e`a jk xg`e

eúåmixne`y el` miaexn eidi `l m` elit`y ,zeywdl yi cere - §
`l` ,dligza eze` enyy dnn xzei dey ycwddyàúìúe àúìz§¨¨§¨¨

mixg` dyly eze` miny eiykre ,dyly eid dligza minydy -
,xzeiaàøúa øúa ïðéìæà àìmipexg`d xg` zkll epl oi` m`d - Ÿ©§¦©¨©©§¨

oeik ,xzei dey ycwddy mixne`ycmewn lkaìò Lc÷ä ãé ¦©¤§¥©
,äðBéìòä.ycwdd inca xzei daxny in itk xingdl yie ¨¤§¨

:`xnbd zvxzn,àleò øáñ÷`y dnyy exnéøöíéîc úBNòì C ¨¨©¨¨¦©£¨¦
oi` ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad didz `ly -

`l` dfíäéøácîllgl `ed leki ,dxezdn la` ,minkg zpwzn - ¦¦§¥¤
,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad m` s`ìëåxac §¨

`edyïðaø da eìéwà ,ïðaøclligy oeik okle ,minkg ea eliwd - §©¨¨©¦¨©¨¨
dylyn xzei e` dyly mixne` eiykr m` s` ,dyly it lr

.ycwdl cer siqedl edekixvd `l ,xzei dey ycwddy
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oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

øîà äðåé éáøå ïéìåçã ò÷ø÷à ïðçåé éáøã äéîùî äéîøé éáø øîàäådinyn Ð

.ycwd` opgei iaxcïäì ùé ç÷î ìåèéá ïäì ïéà äàðåàxzei dp`zp m`y Ð

.opgei iaxc` opgei iaxc `iyw dpei iaxl ,xfeg Ð zezynêåôéàopgei iax Ð

.mdixacn :xn` yiwl oa oerny iaxe ,dxez xac Ð minc zeyrl jixv :xn`

àçéðäxn` zeycwd` :xn`c dpei iaxl Ð

ab lr s`e ,gwn lehia odl yic ,opgei iax

`gip Ð zerwxw` oky lke ,"eig`" aizkc

.dl zkt`c i`näéîøé éáøì àìài` Ð

.opgei iaxc` opgei iaxc `iyw ,dl zkt`

êåôéú àì äéîøé éáø êì øîài`cec Ð

uxzn dpei iaxe ,`yixa xn`ck ,`ed ikd

.dl jitne dinrhløîì ïéá øîì ïéá àì
ìàåîùã åäì úéàileg`l oeeknwck i`e Ð

ezrca did m` ,xnelk .ligzin i`ce

Ð oizegt minca llgle ycwdd zep`l

yiwl yix xn` ikdl la` .ligzin i`ce

meyn Ð dxez xac minc zeyrl jixv

,oizegt minca ellgl oieekin `l edi`c

inc z` oiey oilegd ediy xeaq `l`

oiekzn jka :xaq opgei iaxe ,ycwdd

.ellgläðåé éáøì åìéôà àîéà úéòáéàå
êåôéú àì.yiwl yixe opgei iaxc `dl Ð

exii` `l gwn lehiaae ,iniiw d`pe``e

oizipznn yiwl yixl jl `iyw `wce .llk

uxzn `iddc ,`iyw `l Ð "mixac el`"c

zegt elit`c ,`cqg axck yiwl yix dl

z` yi`" :`xw xn`w ikde .xfeg zezyn

zegt ,mlyn zezy xeriyac `ed "eig`

elit` Ð ycwd `d .mlyn `l zezyn

ckn zegtdxez xac epiide .xfeg d`pe` i

iwen opgei iaxe .lirl yiwl yix xn`wc

`l gwn lehiaa la` .dizernynk dil

iaxl `l iywiz `le ,opgei iax llk ixii`

.dinxi iaxl `le opgeiåøîà àìÐ

`l` d`pe`d lk ycwdl heicd el mlync

ixcd eze ,erhe `yixa ixz ia denyc

.ith ycwdl deniiye `zlzäåîééù ìáà
àúìúd`n ia xecd elit` ,`xwirn Ð

.`ney `xcd `l Ð erh `nwc opixn`e

àúìúå àúìú åìéôàå`l elit` :xnelk Ð

Ð i`nw `zlzl eyigk`e `zlz `l` ez`

i`xza xzae ,dpeilrd lr ycwdd ci

.opilf`äðùîåæ úàèç úçú åæÐ

.eiptl zcner z`hg dzidyåìà éøä
äìåòìedpi` i`c ,dler incl rnyn Ð

ixd" xn` ded Ð iaexw`l ira `ed ediiteb

."dler el`àøîâïéúéðúî:ipzwc Ð

,"melk xn` `l dler zgz z`hg zgz"

dnk einc ozep :xn`c xi`n iaxk `lc

oi`y rcei mc`y ,weya xknil ie`x `edy

myl xn`e xnbe ,ycg oan zegtl jxr

.mincàîåî ïðéòá àì,zerxl oiira `l Ð

.iniiwe ia`qn `dcàîåî àéòá 'åë äá÷ð ùéøôî àäzaxwdl `ifge li`ed Ð

.minlyïåòîù éáøë àìãyixtnd :(a,hi dxenz) "miycw el`" wxta xn`c Ð

.zerxl `irac ,`teb ycw :`pixg` `pyil .mena `ly xknz Ð my`l dawp

,dxenz dyer epi` ezlerl s` :"miycw el`" wxta xn`c ,oerny iaxk `lc

.ditebl yicw `l `nl`
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ïéáÐ ileg`l oeekin `wca i`e :i"yx yxit Ð 'ek l`enyc dil zi` xnl oia xnl

mizegt minca ellgle ycwdd zep`l ezrca did m` ,xnelk .ligzin i`ce

xac minc el zeyrl jixv :yiwl oa oerny iax xn` ikdl la` .ligzin i`ce Ð

ediy `ed xaq `l` ,mizegt minca ellgl oiekinw edi` e`lc meyn Ð dxez

:xaq opgei iaxe .ycwdd inc oiey oilegd

oke .epeyl o`k cr ,ellgl oiekzn i`ce jka

l`eny xn` ik" :oeyld zernyn yxtp

ezeyrl xzen epi`y xac ,xnelk Ð "caric

oiekzna elligy oebke ,caric `l` dlgzkl

,xnelk Ð "dlgzkl la`" .oiieyn zegta

oiekzp `ly enk ,dlgzkl xzeny xac

did xeaqk `l` ,eieeyn zegt lr ellgl

Ð drhy `vnpe ,ycwdd inc oiey oilegd

.eilr ycwdd legiy jka l`eny xn` `l

,xnelk Ð "dlgzkl elit` xaq dinxi iaxe"

oiekzp `ly oebk ,dlgzkl xzend xac

la` .llegnc l`eny xn` eieyn ezegtdl

xn` ik" `hdix metl rnynck yxtl oi`

la` ,caric epiid Ð llegnc "l`eny

[dinyn] xn`c `d ok m`c ,`l Ð dlgzkl

Ð odl yi gwn leha opgei iaxc (rnyn)

oi` d`pe`c xn`w ikide ,dlgzkl epiid

?dlgzkl ycwdd zepedl xzen ike ,odl

dlgzkl elit` dinxi iax xn`w ikid :cere

dey lr dpn dey llgl xzenc l`eny xn`

:rnyn l`eny xn`c "llegn" ,cere .dhext

oixcdpqc `nw wxt xn`c :cere .caric

l`xyi dryz ycwdd llgl opirac (a,ci)

jixv jkl .i`xwn mzd dl silie ,cg` odke

.i"yx yxitck yxtl

àì,xnelk Ð ixz ia denyc `l` exn`

"xfeg d`pe` ickn zegt" oxn`c `d

,edin ,ez`pe` ycwdl heicdd xfeg :yexit

"oiwpgpd" wxt rnync :dywe .ied lelig

ly `xepv elit`c ,`xnn owf iab (`,gt my)

iwene !ezectl mc` ipa dxyr jixv ycwd

`zbelta oixcdpqe `xnn owf ibiltc mzd

mzd xn`we ,oycwda opaxe xfril` iaxc

`xnn owf bilt ok m` `l` aiign `lc

yxtne ,z`hg aeig ea yiy xaca oixcdpq`

iaxl ,dylya ycwdd dctpyk :mzd dl

ea yciw i`e .ycwd dede ,iect epi` ,xfril`

,opaxle .zycewn dpi` Ð jk xg` dy`d

Ð ea yciw m`e ,oilegl `vie iect ied

,dxyre dylyc `nl` .zycewn dy`d

.oiakrn ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl

:cere !ixza llegn iedc rnyn `kde

?dhext dey lr llegnc xn`w ikid l`eny

dcetd ziad lraa ixiin `kdc :xnel jixve

l`eny xn` `peeb i`d ike ,ely ycwd

xkend xafb la` .eieeyn zegt lr llegnc

xnl ,dxyr e` dyly jixv Ð ycwd

.dil zi`ck xnle dil zi`ckäðùîzgz" ipzwc :yexit Ð xi`n iaxk `lc

eixac `iven mc` oi` xi`n iax xn`c oeike .melk xn` `l Ð "dler zgz z`hg

,ziaa el yiy dler` e` ,ziaa el yiy z`hg` dizrc `kd inp ikd Ð dlhal

d` i`wc :miyxtn yi cere .eixac `ivedlre d`nh dnda lr xn` m` :ipzwc `

oi`c oeikc .xi`n iaxk `lc epiide ,melk xn` `l Ð "dler el` ixd" men zlra

.minc myl xn`e xnbe ,"dlerl ixd" xnel dizrc Ð dlhal eixac `iven mc`
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øîà äðBé éaøå ,ïéleçc úBò÷øwà äéîøé éaø øîàäå§¨£©©¦¦§§¨©©§¨§¦§©¦¨£©
äàðBà :éøîà ïðçBé éaøc déîMî eäééååøz ,úBLc÷äà¯ ©¤§¥©§©§¦§¥§©¦¨¨¨§¦¨¨

çwî ìehéa ,ïäì ïéà¯íìBòì ?íäì Léìehéaà,çwî ¥¨¤¦¦¨¥¨¤§¨©¦¦¨
øîàc ïàîì àçéðä ?Cetéà zøîà úéöî éîe .Cetéàå§¥¦¨¥¨§©§¥¨¦¨§©©£©

úBLc÷äà¯øîàc ïàîì àlà .úBò÷øwà ïkL ìëå ©¤§¥§¨¤¥©©§¨¤¨§©©£©
éëéä ,çwî ìehéa ïäì ïéà úBLc÷ä ìáà ,úBò÷øwà©©§¨£¨¤§¥¥¨¤¦¦¨¥¦
àîéì .Cetéz àì :äéîøé éaø øîà ?àäì Cetéà¥§¨£©©¦¦§§¨¨¥¥¨
äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàc .éâìtéî à÷ ìàeîLãa§¦§¥¨¦©§¦©£©§¥¤§¥¨¤¨¤

äèeøt äåL ìò BìléçL¯äðBé éaøc .ìleçî¯déì úéì ¤¦§©¨¤§¨§¨§©¦¨¥¥
äéîøé éaøå ,ìàeîLc¯øîc ïéa ,àì .ìàeîLc déì úéà ¦§¥§©¦¦§§¨¦¥¦§¥¨¥§¨

øîc ïéáe¯øîà ék :øáñ äðBé éaøc ,ìàeîLc déì úéà ¥§¨¦¥¦§¥§©¦¨¨©¦£©
ìàeîL¯älçzëì ìáà ,ãáòéc¯äéîøé éaøå .øîà àì §¥¦£©£¨§©§¦¨¨£©§©¦¦§§¨

,Cetéz àì íìBòì :àîéà úéòaéàå .älçzëì eléôà :øáñ̈©£¦§©§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¨¥
"úBLc÷ä ...íéøác elà" ïéúéðúî Cì àéL÷ à÷ãe¯ §¨©§¨¨©§¦¦¥§¨¦¤§¥

"äàðBà ïäì ïéà" :àcñç áø øîàc .àcñç áøãk¯ïðéà ¦§©¦§¨©£©©¦§¨¥¨¤¨¨¥¨
äàðBà éãkî úBçt eléôàc ,äàðBà úøBúa¯øîà .øæBç §©¨¨©£¦¨¦§¥¨¨¥£©

àlà eøîà àì :àleòéeîLa,àúìúa éeîLa ìáà ,éøúa ¨Ÿ¨§¤¨§¨¦§¥£¨§¨¦§¨¨
äàîa éúàc áb ìò óàå¯àìáø øîàäå ,éðéà .øãä §©©©§¨¥§¥¨¨£©¦¦§¨£©©

éøúk äàî øîà àëéä :àøôñéøúeäàîk¯,úeãò ïéðòì ¨§¨¥¨£©¥¨¦§¥§¥§¥¨§¦§©¥
àðcîeà ïéðòì ìáà¯àúìz ,eúå !ïðéìæà úBòc øúa £¨§¦§©§¨¨¨©¥¨§¦©§§¨¨

!äðBéìòä ìò Lc÷ä ãéc ?àøúa øúa ïðéìæà àì àúìúe§¨¨¨¨§¦©¨©©§¨§©¤§¥©¨¤§¨
¯éøö :àleò øáñ÷íéîc úBNòì C¯ìëå ,íäéøácî ¨¨©¨¨¦©£¨¦¦¦§¥¤§¨

ïðaøc¯.ïðaø da eìéwàäðùî,"äìBò úçz Bæ éøä" §©¨©©¥¨©¨©£¥©©¨
"úàhç úçz"¯"Bæ úàhç úçz" .íeìk øîà àì ©©©¨Ÿ¨©§©©©¨

úçú"å"úàhç úçz" ,"Bæ äìBòúçú"åéì LiL äìBò §©©¨©©©¨§©©¨¤¥¦
Bì äéä "úéaa¯äàîè äîäaä ìò øîà .íéîéi÷ åéøác ©©¦¨¨§¨¨©¨¦¨©©©§¥¨§¥¨

"äìBò elà éøä" íeî úìòa ìòå¯éøä" .íeìk øîà àì §©©£©£¥¥¨Ÿ¨©§£¥
"äìBòì elà¯.äìBò íäéîãa àéáéå ,eøënéàøîâøîà ¥§¨¦¨§§¨¦¦§¥¤¨£©

éaøk éàc ,øéàî éaøk àìc ïéúéðúî :áø øîà ,äãeäé áø©§¨£©©©§¦¦§¨§©¦¥¦§¦§©¦
øéàî¯elà éøä" .äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà àä ¥¦¨¥¨¨¦§¨¨§©¨¨£¥¥

àîòè ."äìBò åéîãa àéáéå eøëné äìBòì¯äîäác §¨¦¨§§¨¦§¨¨¨©£¨¦§¥¨
ïééæç àìc íeî úìòáe äàîè¯ìáà ,àîeî ïééòa àì §¥¨©£©§¨©§¨¨¨§¨¨£¨
äìBòì Bà íLàì äá÷ð Léøôî¯áø øîà .àîeî ïééòa ©§¦§¥¨§¨¨§¨¨§¨¨£©©

éaø ,ïðúc .ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî :áø øîà äãeäé§¨£©©©§¦¦§¨§©¦¦§¦§©©¦
.íeîa àlL øënéz :øîBà ïBòîL¦§¥¦¨¥¤Ÿ§
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxenz(iyily meil)

øîàäåxn` ixde -ïéleçc úBò÷ø÷à äéîøé éaøzerwxw iably - §¨¨©©¦¦§§¨©©§¨§¦
,oldl `aeiy oicd z` epipy oileg ly elit`øîà äðBé éaøå§©¦¨¨©

úBLc÷äà.ok epipy zeycwd lry -eïðçBé éaøc déîMî eäééååøú ©¤§¥©§©§¦§¥§©¦¨¨
éøîà,ef dkld opgei iax mya exn` mdipye -y,ïäì ïéà äàðBà' ¨§¦¨¨¥¨¤
la`'íäì Lé çwî ìehéa,dinxi iaxl zerwxw] ehrnzpy dny - ¦¦¨¥¨¤

m`y df oiprl `l` epi` ,d`pe` zyxtn [dpei iaxl zeycwde
,mincd z` xifgdl d`pe` oic mda oi` ,gwndn ziyy `id d`pe`d
`l ,gwnd lhay `ed oicdy ,ziyyn xzei `id d`pe`d m` la`
df oic xn` opgei iaxy xn`y dpei iaxl ,ok m`e .d`pe`n ehrnzp
s` ,ziyyn xzei ly d`pe`ay opgei iax xaqy `vnp ,zeycwd lr
xnel xyt` i` ok m`e ,dxezdn zernd z` xifgdl jixv zeycwda

dy,ziyyn xzeia ycwddn zegt miey oilegdyk dxaic dpyn
.minc zeyrl jixv epi` dxezdny xn` opgei iax df lre

:`xnbd zvxzníìBòìzxacn dpyndy yxtl yiçwî ìehéaà §¨©¦¦¨
ly xeriya ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady -

,ziyyn xzei `edy ,gwn lehiaCeôéàåzehiyd z` jetdl yie - §¥
dndad didz `ly jixv dxezdny xn` opgei iaxy ,ef zwelgna
df oi`y xn` yiwl yixe ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly

.minkg zpwzn `l`
:`xnbd dywnCeôéà zøîà úéöî éîexnel dz` leki m`d - ¦¨¦¨§©¥

ixdy .yiwl yixe opgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl yiy
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kíéãò éðLa äøéáò ïäa äãaòúpLm` j` ,dzin miaiigeäãáòð ¤¦§©§¨¨¤£¥¨¦§¥¥¦¤¤§¨
äøéáò ïäawx,íéìòaä ét ìò Bà ãçà ãò ét ìòmiaiig mpi`y ¨¤£¥¨©¦¥¤¨©¦©§¨¦

,dzinïépîdxiary gken xenge xeya yxegn ixd ,gafnl exq`py ¦©¦
epkxvp jk meyn `l` ,gafnl zxqe` dpi` dzin aeig da oi`y

.mixeq` md s`y epcnll weqtl
lwn cenll yi cg` cra raex xeqi` s`y dywne day `ziixad

:xnegeïc éðà ,ïBòîL éaø øîàcra raxpe raex xeq`l xnege lw ¨©©¦¦§£¦¨
,gafnl cg`íéãò éðL úàøúä ïéàL ,íeî ìòa äîeea micirnd ©©©¤¥©§¨©§¥¥¦

`ed men lrayäìéëàî BzìñBtmewn lkn ,heicdlãò úàãBä ©§¥£¦¨¨©¥
ãçà`ed reaw men lray dxend cg` mkg -,äáø÷äî BzìñBt ¤¨©§¥©§¨¨
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המשך בעמוד קיי



קמי oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïäù ìëá ïéøñåà [çáæî éáâì] ïéøåñàä ìësl`a cg` eaxrzp elit` Ð

dtxh la` ,oixkip opi`c edl zgkyn edleke .xkip epi` m` gafnl oixeq` olek Ð

"eaxrzpy migafd lk" wxta migaf zkqna dl miwenck `l` dl zgkyn `l

`ail`e ,dtxh clea :inp i` ,uewd zaiwpa a`fd zqexc daxrzpy oebk ,(a,cr)

.axwi `l :xn`c xfril` iaxcàøîâ
ïì àéù÷åxn`wc "elit`" i`n :mzd Ð?

ipzw `dcze`hga eaxrzpy migafd lk"

axrzp migafd on cg` rnync Ð "zeznd

xzidc cg` elit`e ,zeznd ze`hg daxda

xn`w i`ne .ezeni olek Ð xeqi`c `eaxa?

ith xzei `xeqi` ied ikc oky lkc ol `hiyt

xeqi` `dc ,ezenic `hiyt (xeqi` iab)

.`aexïðéðùîålk :ipzw ikdc ,mzd Ð

.zeznd ze`hgn cg` oda axrzpy migafd

migafa daxrzp z`hg `cgc rnync

`eaxa xeqi`c zg` elit`e ,daxd eidyk

.ediipia cg liha `le ,ezeni olek Ð xzidc

`kd ipzinle xcdinl il dnleàåä íúä ?
.lwqpd xeye zeznd ze`hg iab Ðéøåñéàã

åäðéð äàðä.ilha `le iaiyg ikd meyne Ð

ìáàoixzenc raxpe raex oizipznc ipd Ð

e` raxy :opiwqr ikdac .heicdl dlik`a

e` ,jka zlwqp dpi`c cg` cr it lr raxp

`ni` ,xeht qpwa dcene eced milrady

migafae .oizipzn ol rnyn `w Ð ?elhail

ny` i`e :ez (opiqxb)ded ,dxenzc `d opire

meyne Ð qi`n deablc ,`ed `kd :`pin`

mlk`ie ea`zqiy cr erxie ,ilha `l ikd

Ð dxeq` inp heicdlc `zlin la` .heicdd

,ezeni :mzd ol rnynw .lhail `ni`

,liha i`c .liha `l heicd iabl elit`c

.heicd mlk`ie ectie enneiy cr erxi :`nil

:(raexa) migafa mzd `pipzíéçáæä ïî ãçà
ïéìåçã òáøðå òáåøá áøòúðùcr erxi Ð

mday dtid inca `iaie .exknie ,ea`zqiy

oinn ,xnelk Ð oind eze`n oaxwoaxw eze`

inca `iai Ð eid minly m` .oda axrzpy

.dpeilrd lr ycwd cic ,minly oday dti

.dler dtid inca `iai Ð dzid dler m`e

.`aexa ilha `lc mzdn opirny `nl`

ïéìåçá àãçixiin `kdc oizipzn Ð

,oyicwd jk xg`e oileg odyk eaxrzpa

odyk eaxrzpc ixiin migafc `idde

."migafd lk" ipzw mzdc ,miyecwìáàÐ

,zeaexrz zrya iqi`n `lc oileg iab `kd

.olhail :`ni` Ð deab wlg eda jiiy `lc

xak `dc ,xity iycw Ð edl yicwn ike

.ol rnynw ,eaxwile ,xeqi` dil lihai`

,"ody lka oixqe`" `pz dxenza mzdc .migafa `kd dl `pz xcd ikdl ,dil `kixhvi` `zpwz `kd :ipyne ?migafc `d ira `le dxenzc `d ipzip :jixtw migafae

.oind eze`n oday dti inca `iaie exkni :`zpwz `pz `kde ,`zpwz `pz `leàðéðú éîð ïéìåçáå.iaiygc jpd lke miig ilra `aexa ilha `l ynn oilega elit`c Ð

ïéáåáì úåøåòåxeq` dxf dcear zaexwze ,dxf dcearl mexihwde oixeni`d e`ived awp eze` jxca ,lebr ald cbpk oiawepy :(`,al) dxf dcear zkqna yxtn Ð

.d`pdaøéæð øòéùå.cecd zgz geliy irac ,d`pda xeq` Ðáìçá øùáå`ail`e .zexeq` olek Ð zekizg sl`a daxrzp aeye alga dlyazpy xya zkizg Ð

.(a,ciw) "xyad lk" wxta oileg zhigya ,d`pda xeq` alga xya xn`c o`ncíúä àðù éàîlwqpd xeye zeznd ze`hg oebk ,d`pd ixeqi` ipzc miycwa Ð

.iccd icda ,dtxh oebk ,dlik` ixeqi`e'åë ïéìåçã úáåøòúel`e :ipzwc ,cegl d`pd ixeqi` ipze wiqti` ,oilegc zaexrz ied dxf dcear zkqn iabc ,xnelk Ð

`xazqin .'ek ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy alg ,d`pd xeqi` oixeq` opi`y mixac el`e :izixg` dhiya ipz xcde .jqp oii ,d`pda oixqe`e ody lka oixqe`e oixeq`

.d`pda oixeq` inp mdc ,dil oiincc jqp oiic ixeqi` iyextl irac meyn ,dxf dcear zkqn iab i`wíéçáæ éáâ éîð àëä.deabl oixeq` edlekc ,dil oiincc Ð

äîäáä ïî.dndad lk `le :rnyn Ðàåä ïéã àìäå.`xw jixv `le Ðçéëåé øåîçáå øåùá ùøåç.ok ixg` eyicwd m` deabl xzeny Ðúàáäù äî êì ìåè
.`nrh i`dn ,`id `kxit e`lc Ðíéãò éðùá äøéáò äãáòúðù éøä`edc ,raxpy e` raxy ea oicirn micr ipyy eze` df oica `iadl jl yi ixd ,xnelk Ð

.deabl xeq`e dzin aiig i`ceíéìòáä éô ìò åà ãçà ãò éô ìò.`xw e`l i` deabl xeq`y jl oipn ,dzin `kilc Ðåððéãà éðà.`xw jixv `le Ðúàãåä
äáø÷äî åúìñåô ãçà ãò.daxwdn leqt Ð `ed reaw men :mkg xn`c oeikc Ðäìéëàî åúìñåô.`ed dliwqa ixdy Ð

ïäééåôéö
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ìë.`aexa elhail `ni` Ð edpip [d`pd] ixeqi` e`lc `kd la` Ð oixeq`d

`pin` ded ,`kd opireny` i`e :xn`w (a,`r migaf) "zaexrzd" wxtae

.ixiq` heicdl elit`e ,"ezeni" mzd ipzwc jd ol rnynw ,oiixy heicdlc

òáåøäå?dnka ipzw in ,mzdn i` :ipyn (my) "zaexrzd" wxta mzd Ð raxpde

mzdc jde ."`edy lka" ipzw `kde

ipyn `kde) ,`zpwz opireny`l jixhvi`

.(`nlrl edl

ùøåçea dcarpy gikei xenge xeya

:opiyxcck Ð gafnl xzene dxiar

aixwn dz` la` ,aixwn dz` i` dl`n

.dxiar oda dcarzpy miycwìåèdz`

`id `kxit e`l :i"yx yxit Ð dz`ady dn

ipya dxiar da dcarzpy ixd ,`nrh i`dn

df oica `iadl jl yi ixd ,xnelk .micr

e` raxy ea oicirn micr ipyy eze`

deabl xeq`e .dzin aiig i`ce `dc ,raxpy

`kilc ,milrad it lr e` cg` cr it lr

?`xw e`l i` deabl oixeq`c jl oipn ,dzin

xnege lw il dnl :xn`z m`e .epeyl o`k cr

dil wetiz ?micr ipy it lr raxpe raexl

on :opiyxcc ,(`,hk) onwl "l`xyi dwynn"

xeq` `ed ixd i`de .l`xyil xzend

ehgyc `kid jixhvi`c :xnel yie !d`pda

d`pda xzenc ,epic xnbpy mcew eaixwde

drax`" wxt `nw `aaa `zi`ck ,`ed

dn leh :yxtl yi inp i` .(`,`n) "dynge

,micr ipya dxiar ea dcarpy ixd ,z`ady

ikd e`lac ,`pkixv `l xnege lwl elit`e

.gafnl xeq` `edy dia rci inp
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dxenz(iriax meil)

:`xnbd zvxzn,éLà áø øîàlwn raxpe raex xeqi` cenll oi` ¨©©©¥
,df xnegeàëøét àðéãc àøwéòî ,øîéîì àkéàc íeMîzligzn - ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨

,ekxetle eilr aiydl yi xnege lwdBîeî ïkL íeî ìòál äî©§©©¤¥
,økéðm`d j` ,eaixwdl qe`neøîàzokBîeî ïéàL ,òaøðå òáBøa ¦¨Ÿ©§¥©§¦§¨¤¥
økéðe .dxiar ea dzyrpy xkip oi`y -økéð Bîeî ïéàå ìéàBä ¦¨¦§¥¦¨

y xeaq iziid ,oerny iax ocy xnege lwd dgcpeàäéraxpe raex §¥
,çaæî éaâì øLk,`ziixad dniiq ok lr'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz ¨¥§©¥¦§¥©©§©¦©§¥¨

òaøðå òáBø àéöBäì.gafnl mixeq`y §¦¥©§¦§¨
xn`p :`ziixad z` `iadl zxfeg `xnbd(a ` `xwie)ø÷aä ïî''ebe ¦©¨¨

aixwY,xwad lk `le rnyne ,'mkpAxw z` Eãáòpä úà àéöBäì ©§¦¤¨§©§¤§¦¤©¤¡¨
.eaixwdl oi`y dxf dcear

,weqtd jxvp recn :`ziixad dywnàeä ïéc àìäåcenll xyt` - ©£Ÿ¦
,eaixwdl xeq`y xnege lwn z`fïðúà äîedpef dlaiwy dnda - ¨¤§©

,dxkyaøéçîe,alk zxenz dpzipy dnda -ïéøzeî ïééetévL- §¦¤¦¨¨¦
,ycwnl e`iadl xzen exq`py xg`l odilr ozipd ieqikyïäonvr ¥

ïéøeñàdxeza yxetnk oaxwl(hi bk mixac)ok m` ,ãáòðxengd £¦¤¡¨
øeñà BéetévLmelk ,heicdl elit`e deablàeäL ïéc Bðéàenvr ¤¦¨¥¦¤

øeñàoi` :`ziixad dgec .gafnl exqe`l weqt jixv recne ,deabl ¨
xnele eilr aiydl yiy oeik ,carpl xigne opz`n xnege lw cenll

óeléç Bà,jtidl xnege lw yexcp `ny -øéçîe ïðúà äîe ¦¨¤§©§¦
mixengdïäLonvrïéøeñà,deablïéøzeî ïäééetéöok m` ,deabl ¤¥£¦¦¥¤¨¦

øzenL ãáòðep`vn `l xnege lwd `ll ixdy] envra deabl ¤¡¨¤¨
y xnege lw ,[xq`pyàäés`øzeî Béetéö.deabl §¥¦¨

:dywne `ziixad zxfegik ,jixack jtidl xnege lw xnel oi`íà¦
ïk,deabl xzen carpd ietivyzìhéaaezkd z`(dk f mixac)iliqR' ¥¦©§¨§¦¥

W`A oEtxUY mdidl`,'Cì zç÷ìå íäéìò áäæå óñk ãBîçú àì ¡Ÿ¥¤¦§§¨¥Ÿ©§¤¤§¨¨£¥¤§¨©§¨¨
lw oecl yiy `iyewd zxfeg ok m`e ,xeq` odilry dny epiidc
zvxzn .weqtd jxvp recne ,carp xeq`l xigne opz`n xnege
'selig e`' xnel xyt`y oeik df xnege lw oecl oi` zn`a :`ziixad
ok m`y ziywdy dne ,gafnl carp ietiv xizdle lirl x`eank

,'mdilr adfe sqk cengz `l' lha,epîéi÷à éðàon' xn`p `l m`y £¦£©§¤
weqtdy xeaq iziid carp `ivedl 'xwad'áäæå óñk ãBîçú àì'Ÿ©§¤¤§¨¨

xn`píéiç çeø Ba ïéàL øáãa,lqt ietiv oebkBa LiL øáãa ìáà §¨¨¤¥©©¦£¨§¨¨¤¥
íéiç çeø,dndaa epiidc[àeäå] (ïäå) ìéàBäenvrøzeî,gafnl ©©¦¦§¨

ìBëéy xnel iziidàäés`éetéöeilry,øzeî`vnp ok m`eoiicry ¨§¥¦¨
,xzen envr carpy myk xzen ietivy jtidl yexcl xyt`ãeîìz©§

ãáòpä úà àéöBäì 'ø÷aä ïî' øîBìs`y `vnpe ,gafnl xeq`y ©¦©¨¨§¦¤©¤¡¨
adfe sqk cengz `l' ea zexwl yi ixdy heicdl elit` xeq` eietiv

.'mdilr
:xeq` i`ce carp ietiv weqtd `ll s`y dywn `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨

àø÷ déèòîc àîòè ,àéððç áøwxy rnyn `ziixad ixacn - ©£©§¨©£¨§©£¥§¨
,xeq` eietiv s`y mircei ep` carp hrnn weqtdy meynàì àä̈Ÿ

àø÷ déèòîmixeaq epiid carp xeq`l weqt did `l m` j` - ©£¥§¨
yBéetéöcarpd ly,øzeî,ok xnel xyt` ji` dyweáéúëäåiabl ¦¨§¨§¦

dxf dcear(b ai mixac),'íîL úà ízãaàå'ca`l yiy rnyneìk §¦©§¤¤§¨¨
xacì éeNòä,íîL:`xnbd zvxzn .xeq` miietiv s` ok m`e ¤¨¦§¨

weqtdàúàc àeä íL íäì úBpëì àeääca`l yiy epcnll `a - ©§©¨¤¥©£¨
oebk ,i`pb mya mzepkle miiexw md ea myd z`'àéìb úéá'ì- §¥©§¨

,deab `edy lb oeyln jk diexwd dxf dcearéøB÷úéa' BúBà ï ¦¥
'àéøk,`qkd zia oeylndiexwd dxf dcear oke'Cìnä éðt'yi ©§¨§¥©¤¤

dzepkl,'áìk éðt'oke'ìk ïéò'dzepkl yi,'õB÷ ïéò'oi` ok m`e §¥¤¤¥Ÿ¥
jk meyne ,mnyl ieyrd xac lk ca`l yiy df weqtn cenll
x`eank xeq` envr carpy jkn xeq` carp ietivy cenll epkxvp

.`ziixaa
'xwad on'e ,raxpe raex hrnn 'dndad on'y x`azd `ziixaa

,jk `weec yexcl jl oipn :`xnbd zxxan .carp hrnnàðà Ceôéàå§¥£¨
y xne`e ,zeyxcd z` jetd` `ny -'äîäaä ïî'`aúà àéöBäì ¦©§¥¨§¦¤

,ãáòpäe'ø÷aä ïî'`a.òaøðå òáBø àéöBäì:`xnbd daiyníúä ©¤¡¨¦©¨¨§¦¥©§¦§¨¨¨

`id raxpe raex hrnl `ziixad zyxc ,'dndad on' iablàðééðòî¥¦§¨¨
àø÷cdriax oeyly oeik ,weqta dxkfedy dnda oiprn -áéúk ¦§¨§¦

läîäa éabxn`py ,`weec(eh k `xwie)ïzé [øLà] (éë) Léàå' ©¥§¥¨§¦£¤¦¥
,'úîeé úBî äîäáa BzáëL'xwad on'n carp hrnl dyxcd oke §¨§¦§¥¨¨

l xn`p dxf dcear oipry oeik ,aezkd oiprn `idø÷a éab,`weec ©¥¨¨
cáéúë(k ew mildz)lbrd `hg lrøBL úéðáúa íãBák úà eøéîiå' §¦©¨¦¤§¨§©§¦

,'áNò ìëBà.xwa epiid xeye ¥¥¤
xn`p cer :`ziixad z` `iadl dkiynn `xnbd(a ` `xwie)ïàvä ïî'¦©Ÿ

epcnl ,o`vd lk `le rnyne ,'mkpAxw z` EaixwYúà àéöBäì ©§¦¤¨§©§¤§¦¤
äö÷enäxn`py oeike .gafnl xeq`y ,miakek zcearl eaixwdl ©§¤

'ïàvä ïîe'cer epcnl ,xeaigd e"`eaçâBpä úà àéöBäìmc` ¦©Ÿ§¦¤©¥©
.eaixwdl xeq`y ,cg` cra elit` ezinde

:`ziixad dywnøîàð íà ,ïBòîL éaø øîàxeq`l 'dndad on' ¨©©¦¦§¦¤¡©
òáBødyw ,gafnløîàp änìxeq`l 'o`vd one'øîàð íàå ,çâBð ¥©¨¨¤¡©¥©§¦¤¡©
çâBðdyw,òáBø øîàp änìmicr ipy yi m`y deey mdipy oic ixd ¥©¨¨¤¡©¥©

maixwdl oi`y dfn df cenll md milekie ,dzina md dyrnd lr
mpi`y oeik dfn df mcnell oi` :oerny iax ayiin .cg` cra s`

,mieyòáBøa BðLiL éôìcgein xneg,çâBpa ïk ïéàM äîoke §¦¤¤§¨¥©©¤¥¥©¥©
,jtidlòáBøa LéxnegäNBò òáBøäLaezkd eaïBöøk ñðBà- ¥¨¥©¤¨¥©¤¤§¨

dliwq zaiig micr ipy yi m` ,`id dqep`y zraxpd dnda s`y
,oevxa raexkçâBpa ïk ïéàM äîoke .dzin aiig epi`y qpe`aLé ©¤¥¥©¥©¥

çâBpa,raexa oi`y xnegçâBpäL,gebpl `ed cren m` ,mc` bxde ©¥©¤©¥©
eilraòáBøa ïk ïéàM äî ,øôBkä úà ílLîdy`d z` bxdy §©¥¤©¤©¤¥¥¨¥©

dfn df cenll mileki mpi`y oeike .xtek mlyn eilra oi`y ,raxy
Cøöeäaezkd.çâBð øîBì Cøöeäå ,òáBø øîBì §©©¥©§§©©¥©

:gafnl carpe ,dvwen ,raxp ,raex xeqi`l xg` xewnàpz éàäå§©©¨
àëäî dì éúééîmewnn gafnl el` ly mxeqi` yxc df `pze - ©§¥¨¥¨¨

,xg`(ílëå) òaøpäå òáBøä ,àéðúcixd ,gafnl meyicwdyíä §©§¨¨¥©§©¦§¨§ª¨¥
,ïLc÷äì øáBò íeî íãwL íéLã÷ksebd zyecw mdilr dlgy §¨¨¦¤¨©¥§¤§¥¨

ïéëéøöemda letiyòeá÷ íeîickïäéìò úBcôìm`ivedl - §¦¦¨©¦§£¥¤
,oipne .xg` oaxw mdinca `iadle oilegløîàpLilra xeqi` iabl ¤¤¡©

gafnl minen(dk ak `xwie)ía íeî íäa íúçLî ék'.'mkl Evxi `l ¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤
:`xnbd zl`eyz éàîàãeîìraxpe raexy df weqtn cnlp cvik - ©©§¨

`ziixad :`xnbd daiyn .ycwdd mdilr lg myicwdyéøeqç©¥
àøqçéî,dpeyla,éðz÷ éëäåreaw men mikixv raxpe raex ¦©§¨§¨¦¨¨¥

e ,eilr zectdlïéøeñà ïäL ïépî,gafnløîBì ãeîìziabl ¦©¦¤¥£¦©§©
oaxwl mileqtdéaø éác àðúå ,'ía íeî íäa íúçLî ék'¦¨§¨¨¨¤¨§¨¨§¥©¦

äåøò øác àlà Bðéà 'äúçLä' øîàpL íB÷î ìk ,ìàòîLé¦§¨¥¨¨¤¤¡©©§¨¨¥¤¨§©¤§¨
,íéáëBk úãBáòå,oipneäåøò øácdzgyd iexwáéúëcxeca ©£©¨¦§©¤§¨¦§¦

leand(ai e ziy`xa)øNa ìk úéçLä ék''ux`d lr FMxC z`,'Bâå ¦¦§¦¨¨¨¤©§©¨¨¤§
e ,zeixra elwlwy mzzgyd dzid myeíéáëBk úãBáòdiexw £©¨¦

dzgydáéúëc(fh c mixac),úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúéçLz ït' ¦§¦¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤§©
.'ìîñ ìky epcnl ,mene dzgyd weqta eywedy oeikeíenäL ìk ¨¨¤¨¤©

,ïäa ïéìñBt íéáëBk úãBáòå äåøò øác ,ïäa ìñBtlray myke ¥¨¤§©¤§¨©£©¨¦§¦¨¤
carpe dvwene ,dexr xac epiidc raxpe raex mb ,oaxwl leqt men

.oaxwl mileqt ,miakek zcear epiidc
zl`ey .ipyd zyxcn miwlegdn cg` lk cnel dn zxxan `xnbd

:`xnbdìàòîLé éaø éác àðúåcarpe dvwen raex xeq`l yxecd §¨¨§¥©¦¦§¨¥
zeaiz ,'mzgyn'n'ïàvä ïîe ø÷aä ïî äîäaä ïî'eyxc mdny ¦©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ

,lirl `aenk `xtqa el` mixeqi`.eäa Léøc éàî:`xnbd daiyn ©¨¦§
déì éòaéîyexcl el` miherinl jxvp `ed -ì èøtig lra,äìBç ¦¨¥¥§¨§¤

e`íäBæîe ,ï÷æ.maixwdl oi`y ,gixqne drif `iveny e` - ¨¥§¨
:`xnbd zl`eyòaøðå òáBøì éàø÷ éðäì eäðé÷tàc ,àn÷ àpúå§©¨©¨§©§¦§§¨¥§¨¥§¥©§¦§¨

,cere raxpe raex hrnl 'ebe 'xwad on'n yxc xaky -ï÷æ äìBç¤¨¥
déì àðî íäBæîeel` mileqt :`xnbd daiyn .maixwdl oi`y §¨§¨¥

déì à÷ôðweqtdn(i ` `xwie)on F` miaUMd on FpAxw o`Sd on m`e' ©§¨¥§¦¦©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦
rnyny ,'miGrdïàvä ïîoke ,o`vd lk `leïîe íéNákä ïî ¨¦¦¦©Ÿ¦©§¨¦¦

,íéfòä.mdefne owf ,dleg hrnl e`ay ¨¦¦
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oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

ïäééåôéözial `al ietivd xzen Ð dl epzpy xg`l xac mey eilr dkkiq m` Ð

.odiietiv `le Ð "odipy mb" `l` dxq` `l dxezdc .gafnl oirewix zeyrlãáòð
øåñà ïäééåôéöù.'ebe "mdilr adfe sqk cengz `l" :aizkcÐäãåáò åäåàùòù ãáòð

äåáâì øåñà àåä àäéù ïéã åðéà äøæmiig ilra oi`c ,xqzin `l heicdlc idp Ð

deabl la` .onwl `nrh oxn`ck ,oixeq`

elit` xeq` oiietive li`ed ,xeq` `din

.il dnl `xwe ,heicdl d`pdaóåìéç åàÐ

.`pic itelgl `ki` ,`xw aizk `l i`ãáòð
øúåî àåäù.xeq`c ogky` `lc Ðéëä

'åë ãåîçú àì úìèéá ïë íà øîà÷jkld Ð

`iz` `picne li`ed ,"selig e`" xninl `kil

.xn`wc `xw jixv `l deabl carp .xeq`c

'åë åðîéé÷à éðàe`" xninl `ki` jkld Ð

Ð deabl elit` xzen `ede li`ede ,"selig

.xzen oiietivìë àìå ø÷áä ïî øîåì ãåîìú
ãáòðä úà àéöåäì ø÷áä.deabl xeq`c Ð

s` xeq` oiietiv Ð deabl xeq`c oeike

.'ebe "cengz `l" dia `pixwc ,heicdlúéá
àéìâzia" :(`pixg` `pyil) .daeb oeyl Ð

:`pixg` `pyil .oeilk ,`elk enk Ð "`iilk

"dgey exk" oeyl ,`qkd zia Ð "`ixk zia"

.(gi edinxi)àø÷ã àðééðòîogky`c Ð

dcear xacae ,"dnda" `xw aiqp raexac

."xwa" oeyl aiqp dxfäö÷åîedevwdy Ð

.dxf dcear zaexwz jxevlçâåðä úàÐ

.liwzqin `lc ,cg` cra mc`d z` zindy

òáåø øîàð íà`lde .daxwdl xeq`c Ð

Ð xaca micr ipy eid m`c ,oiey mdipy

.oilwqp mdipyïåöøë ñðåà åá äùò àì çâåð
xey :(`,hl `nw `aa) opzc ,dliwq oiprl Ð

ik xey" :xn`py ,dliwq aiig epi` oichvi`d

.mixg` edegibiy `le Ð "gbiúà åéìò íìùî
øôåëä.lwqp xeydy it lr s` Ðàðú éàäå

àëäî éúééî.deabl oixeq` raxpe raexc Ð

èåì÷å òåøù.opiqxb `l Ðïéøåñà ïäùÐ

.daxwdlòáøðå òáåødvwen ,dexr xac Ð

.dxf dcear xac Ð carpeíäåæî`iveny Ð

.gixqne drif'åâå íéùáëä ïî`xw Ð

e` miyakd on epaxw o`vd on m`" `pixg`

."dlerl mifrd oníéðù äòáùìdvwedy Ð

edeaixwi mipy ray seqae ,mipy rayl cr

.dvwen ied ikdc ,dxf dcearlòáù ïá øôå
íéðùikd `nl` ,mipy ray edenhity Ð

.carnl ediigxe`äåä éîð ãáòð`l Ð

oi` :`pixg` `pyil .`wtp okidn `prci

mipy rayne ,mipy ray `l` dvwen xeqi`

.dil iaxwn `l ezc ,dvwen ied `l jli`e

meync `nl` ,"mipy ray ipy xte" :aizkc

.ixzyi` mipy ray dilr oitlgcíìåòì
åäåãáò,icin ixnb `l `eddn `l` Ð

.`ed yecigcõåç.ueg ihegy Ðäìéìáå
áéø÷ä."dlil yrie" :aizk ikdc Ð

éìëå
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øîàmipdk zxezae Ð 'ek `kxit `picc `xwirn xninl `ki`c meyn iy` ax

.dlbp enen oky Ð men lral dn :`kxit i`dl `aiwr iax dl xn` `w

,gikei xigne opz` xn`w `l i`n` :dniz ."xkip enen oky" `kd xn`wc epiide

.gafnl oixeq`e xkip enen oi`cäîåoicd `ede Ð oixzen oiietvy xigne opz`

wxt `zi`ck xnege lw carnl ivn dedc

opz` dne :(a,en dxf dcear) "minlvd lk"

mixeq` Ð heicdl yelza mixzeny xigne

yelza xeq`y carp ,deabl miig ilraa

miig ilraa xeq`y oic epi` Ð heicdl

"selig e`" xninl jiiy `l `zyde ?deabl

`l (my) "minlvd lk" wxtae .`kd xn`ck

xd ipa` xeq`l xnege lw i`d ik car

xzenc opz` dne :mzd xn`c .gafnl

,deabl xaegna xeq` Ð heicdl yelza

mdy xigne opz` dne ,selig e` .'ek carp

carnl ivn dede .mixzen mdiietive ,oixeq`

elit` xd ietiv xizdl mzd xnege lw i`d

.gafnlåài`n` :xn`z m`e Ð 'ek selig

`lewl carinl `ki`c `kid lk xn`w `l

wxt xn` ikde ,`xnegl opicar Ð `xnegle

:xnel yie !(a,en dxf dcear) "minlvd lk"

,`lewl ith carinl ol zi` miig ilra iabc

ivnc oeik ,miig ilra xeq`l epl oi`c

.`lewl xnege lw carnl

ãáòðeietiv `diy oic epi` xzen `edy

(`,n oileg) "hgeyd" wxtae Ð xzen

miig ilrac carpc zaexwzc :mzd xn`

Ð `d ,xdl xn`c Ð `d :xn`c .xeq`

`nl` .xeq` ezaexwzc ,xdc `cbl xn`c

.ietvn miig ilrac zaexwza ith oixingnc

xn`w ,xdc ietivc ,`kti` xn` xd iabe

(`,dn dxf dcear) "minlvd lk" wxt mzd

wxt xn`ck ,xzen Ð ezaexwze ,xeq`c

,"xdl xn`c `d" :(`,n oileg) "hgeyd"

.xzen ezaexwz Ð xd myl hgy m` :yexit

xdc ietivc mzd xn`c `dc :xnel yie

zrya eilr didy ietivd epiid Ð xeq`c

miig ilrac ietiv `peeb i`d ike ,d`eegzyd

epiid Ð xzen `kd xn`wc `de .xeq` inp

itl :inp i` .d`eegzyd xg`l d`ad ietiva

Ð xeq` carpc ietivc `kd xn`c `pwqnd

.`gipãåîìú`ivedl xwad on xnel

e ,deabl xeq`c :i"yx yxit Ð carpdoeik

,heicdl s` xeq` eietiv Ð deabl xeq`c

.i"yx oeyl ,"mdilr adfe sqk" dia `pixwc

i`d itlc xnel oi`c .ok yxitc enr oicde

`l"e ,heicdl xzen ietivc inp `herin

dil opinwen "mdilr adfe sqk cengz

xzen miig ilraa la` ,miig gex ea oi`ya

dihrnc `nrh :jenqa jixtwcnc ,deabl

dihrnc xg`c dil `hiytc rnyn .`xw

oke ,miig ilraa xeq` carpc ietiv lk ,`xw

.`ibeqd rnynéàäå`kdn dl iziin `pz

iaxc rnyn `kdc :dniz Ð 'ek `ipzc

,"mzgyn ik"c `yxc i`d dil zil oerny

xn`cn .`pixg` `xwn lirl dil witn `dc

rnyn Ð "raex xn`p dnl gbep xn`p m`"

oi`" wxtae ,"xwad on"n dil yixcc

iax xn`w (a,bk dxf dcear) "oicinrn

ik" :aizkc ,dleqtc driax oiprl oerny

yixcc rnyn `nl` ."ma men mda mzgyn

xn`wc `dc :xnel yie !"mzgyn"n dil

Ð "gbep xn`p m`" lirl oerny iaxl

dil witnc ,dil xn` `w `nw `pzc eixacl

."mzgyn ik"n dil yixcc ,dil `xiaq `l dile ,"xwad on"ìëraxpe raex xity opiyxc `d ?xn`w i`n :oeir jixv Ð ea oilqet dxf dceare dexr xac ea lqet mendy

!"mzgyn ik"n
oipn
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øîéîì àkéàc íeMî :éLà áø øîà¯àðéãc àøwéòî £©©©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨
íeî ìòál äî ,àëøét¯òáBøa øîàz ,økéð Bîeî ïkL ¦§¨©§©©¤¥¦¨Ÿ©§¥©

òaøðå¯àäé ,økéð Bîeî ïéàå ìéàBä .økéð Bîeî ïéàL §¦§¨¤¥¦¨¦§¥¦¨§¥
"äîäaä ïî" :øîBì ãeîìz ?çaæî éaâì øLk¯àéöBäì ¨¥§©¥¦§¥©©§©¦©§¥¨§¦

"ø÷aä ïî" .òaøðå òáBø¯ïéc àìäå .ãáòpä úà àéöBäì ¥©§¦§¨¦©¨¨§¦¤©¤¡¨©£Ÿ¦
,øéçîe ïðúà äîe :àeäïééetévLïéøzeî¯.ïéøeñà ïä ¨¤§¨§¦¤¦¨¨¦¥£¦

,ãáòðBéetévLøeñà¯:óeléç Bà ?øeñà àeäL ïéc Bðéà ¤¡©¤¦¨¥¦¤¨¦
ïéøeñà ïäL ,øéçîe ïðúà äîe¯ïäééetéö,ãáòð .ïéøzeî ¨¤§¨§¦¤¥£¦¦¥¤¨¦¤¡©

øzenL¯àäéBéetéöãîçú àì" zìhéa ïk íà ?øzeî ¤¨§¥¦¨¦¥¦©§¨Ÿ©§Ÿ
ãîçú àì" ,epîéi÷à éðà !"Cì zç÷ìå íäéìò áäæå óñk¤¤§¨¨£¥¤§¨©§¨¨£¦£©§¤Ÿ©§Ÿ

"áäæå óñk¯LiL øáãa ìáà ,íéiç çeø Ba ïéàL øáãa ¤¤§¨¨§¨¨¤¥©©¦£¨§¨¨¤¥
?øzeî éetéö àäé ìBëé ,øzeî ïäå ìéàBä ,íéiç çeø Ba©©¦¦§¥¨¨§¥¦¨

¯"ø÷aä ïî" :øîBì ãeîìz¯é÷úî .ãáòpä úà àéöBäìó ©§©¦©¨¨§¦¤©¤¡¨©§¦
àîòè :àéððç áø dì¯déèòî àì àä ,àø÷ déèòîc ¨©£©§¨©£¨§¦£¥§¨¨¨¦£¥

àø÷¯"íîL úà ízãaàå" :áéúëäå ?øzeî éetéö¯ìk §¨¦¨§¨§¦§¦©§¤¤§¨¨
ì éeNòä!íîL¯àeää¯úBpëì:àúàc àeä íL íäì ¤¨¦§¨©§©¨¤¥©£¨

"àéìb úéá"ì¯éðt" ,"àéøk úéa" BúBà ïðéø÷"CìBnä¯ §¥©§¨¨¥©¥©§¨§¥©¤
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,df xnegeàëøét àðéãc àøwéòî ,øîéîì àkéàc íeMîzligzn - ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨

,ekxetle eilr aiydl yi xnege lwdBîeî ïkL íeî ìòál äî©§©©¤¥
,økéðm`d j` ,eaixwdl qe`neøîàzokBîeî ïéàL ,òaøðå òáBøa ¦¨Ÿ©§¥©§¦§¨¤¥
økéðe .dxiar ea dzyrpy xkip oi`y -økéð Bîeî ïéàå ìéàBä ¦¨¦§¥¦¨

y xeaq iziid ,oerny iax ocy xnege lwd dgcpeàäéraxpe raex §¥
,çaæî éaâì øLk,`ziixad dniiq ok lr'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz ¨¥§©¥¦§¥©©§©¦©§¥¨

òaøðå òáBø àéöBäì.gafnl mixeq`y §¦¥©§¦§¨
xn`p :`ziixad z` `iadl zxfeg `xnbd(a ` `xwie)ø÷aä ïî''ebe ¦©¨¨

aixwY,xwad lk `le rnyne ,'mkpAxw z` Eãáòpä úà àéöBäì ©§¦¤¨§©§¤§¦¤©¤¡¨
.eaixwdl oi`y dxf dcear

,weqtd jxvp recn :`ziixad dywnàeä ïéc àìäåcenll xyt` - ©£Ÿ¦
,eaixwdl xeq`y xnege lwn z`fïðúà äîedpef dlaiwy dnda - ¨¤§©

,dxkyaøéçîe,alk zxenz dpzipy dnda -ïéøzeî ïééetévL- §¦¤¦¨¨¦
,ycwnl e`iadl xzen exq`py xg`l odilr ozipd ieqikyïäonvr ¥

ïéøeñàdxeza yxetnk oaxwl(hi bk mixac)ok m` ,ãáòðxengd £¦¤¡¨
øeñà BéetévLmelk ,heicdl elit`e deablàeäL ïéc Bðéàenvr ¤¦¨¥¦¤

øeñàoi` :`ziixad dgec .gafnl exqe`l weqt jixv recne ,deabl ¨
xnele eilr aiydl yiy oeik ,carpl xigne opz`n xnege lw cenll

óeléç Bà,jtidl xnege lw yexcp `ny -øéçîe ïðúà äîe ¦¨¤§©§¦
mixengdïäLonvrïéøeñà,deablïéøzeî ïäééetéöok m` ,deabl ¤¥£¦¦¥¤¨¦

øzenL ãáòðep`vn `l xnege lwd `ll ixdy] envra deabl ¤¡¨¤¨
y xnege lw ,[xq`pyàäés`øzeî Béetéö.deabl §¥¦¨

:dywne `ziixad zxfegik ,jixack jtidl xnege lw xnel oi`íà¦
ïk,deabl xzen carpd ietivyzìhéaaezkd z`(dk f mixac)iliqR' ¥¦©§¨§¦¥

W`A oEtxUY mdidl`,'Cì zç÷ìå íäéìò áäæå óñk ãBîçú àì ¡Ÿ¥¤¦§§¨¥Ÿ©§¤¤§¨¨£¥¤§¨©§¨¨
lw oecl yiy `iyewd zxfeg ok m`e ,xeq` odilry dny epiidc
zvxzn .weqtd jxvp recne ,carp xeq`l xigne opz`n xnege
'selig e`' xnel xyt`y oeik df xnege lw oecl oi` zn`a :`ziixad
ok m`y ziywdy dne ,gafnl carp ietiv xizdle lirl x`eank

,'mdilr adfe sqk cengz `l' lha,epîéi÷à éðàon' xn`p `l m`y £¦£©§¤
weqtdy xeaq iziid carp `ivedl 'xwad'áäæå óñk ãBîçú àì'Ÿ©§¤¤§¨¨

xn`píéiç çeø Ba ïéàL øáãa,lqt ietiv oebkBa LiL øáãa ìáà §¨¨¤¥©©¦£¨§¨¨¤¥
íéiç çeø,dndaa epiidc[àeäå] (ïäå) ìéàBäenvrøzeî,gafnl ©©¦¦§¨

ìBëéy xnel iziidàäés`éetéöeilry,øzeî`vnp ok m`eoiicry ¨§¥¦¨
,xzen envr carpy myk xzen ietivy jtidl yexcl xyt`ãeîìz©§

ãáòpä úà àéöBäì 'ø÷aä ïî' øîBìs`y `vnpe ,gafnl xeq`y ©¦©¨¨§¦¤©¤¡¨
adfe sqk cengz `l' ea zexwl yi ixdy heicdl elit` xeq` eietiv

.'mdilr
:xeq` i`ce carp ietiv weqtd `ll s`y dywn `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨

àø÷ déèòîc àîòè ,àéððç áøwxy rnyn `ziixad ixacn - ©£©§¨©£¨§©£¥§¨
,xeq` eietiv s`y mircei ep` carp hrnn weqtdy meynàì àä̈Ÿ

àø÷ déèòîmixeaq epiid carp xeq`l weqt did `l m` j` - ©£¥§¨
yBéetéöcarpd ly,øzeî,ok xnel xyt` ji` dyweáéúëäåiabl ¦¨§¨§¦

dxf dcear(b ai mixac),'íîL úà ízãaàå'ca`l yiy rnyneìk §¦©§¤¤§¨¨
xacì éeNòä,íîL:`xnbd zvxzn .xeq` miietiv s` ok m`e ¤¨¦§¨

weqtdàúàc àeä íL íäì úBpëì àeääca`l yiy epcnll `a - ©§©¨¤¥©£¨
oebk ,i`pb mya mzepkle miiexw md ea myd z`'àéìb úéá'ì- §¥©§¨

,deab `edy lb oeyln jk diexwd dxf dcearéøB÷úéa' BúBà ï ¦¥
'àéøk,`qkd zia oeylndiexwd dxf dcear oke'Cìnä éðt'yi ©§¨§¥©¤¤

dzepkl,'áìk éðt'oke'ìk ïéò'dzepkl yi,'õB÷ ïéò'oi` ok m`e §¥¤¤¥Ÿ¥
jk meyne ,mnyl ieyrd xac lk ca`l yiy df weqtn cenll
x`eank xeq` envr carpy jkn xeq` carp ietivy cenll epkxvp

.`ziixaa
'xwad on'e ,raxpe raex hrnn 'dndad on'y x`azd `ziixaa

,jk `weec yexcl jl oipn :`xnbd zxxan .carp hrnnàðà Ceôéàå§¥£¨
y xne`e ,zeyxcd z` jetd` `ny -'äîäaä ïî'`aúà àéöBäì ¦©§¥¨§¦¤

,ãáòpäe'ø÷aä ïî'`a.òaøðå òáBø àéöBäì:`xnbd daiyníúä ©¤¡¨¦©¨¨§¦¥©§¦§¨¨¨

`id raxpe raex hrnl `ziixad zyxc ,'dndad on' iablàðééðòî¥¦§¨¨
àø÷cdriax oeyly oeik ,weqta dxkfedy dnda oiprn -áéúk ¦§¨§¦

läîäa éabxn`py ,`weec(eh k `xwie)ïzé [øLà] (éë) Léàå' ©¥§¥¨§¦£¤¦¥
,'úîeé úBî äîäáa BzáëL'xwad on'n carp hrnl dyxcd oke §¨§¦§¥¨¨

l xn`p dxf dcear oipry oeik ,aezkd oiprn `idø÷a éab,`weec ©¥¨¨
cáéúë(k ew mildz)lbrd `hg lrøBL úéðáúa íãBák úà eøéîiå' §¦©¨¦¤§¨§©§¦

,'áNò ìëBà.xwa epiid xeye ¥¥¤
xn`p cer :`ziixad z` `iadl dkiynn `xnbd(a ` `xwie)ïàvä ïî'¦©Ÿ

epcnl ,o`vd lk `le rnyne ,'mkpAxw z` EaixwYúà àéöBäì ©§¦¤¨§©§¤§¦¤
äö÷enäxn`py oeike .gafnl xeq`y ,miakek zcearl eaixwdl ©§¤

'ïàvä ïîe'cer epcnl ,xeaigd e"`eaçâBpä úà àéöBäìmc` ¦©Ÿ§¦¤©¥©
.eaixwdl xeq`y ,cg` cra elit` ezinde

:`ziixad dywnøîàð íà ,ïBòîL éaø øîàxeq`l 'dndad on' ¨©©¦¦§¦¤¡©
òáBødyw ,gafnløîàp änìxeq`l 'o`vd one'øîàð íàå ,çâBð ¥©¨¨¤¡©¥©§¦¤¡©
çâBðdyw,òáBø øîàp änìmicr ipy yi m`y deey mdipy oic ixd ¥©¨¨¤¡©¥©

maixwdl oi`y dfn df cenll md milekie ,dzina md dyrnd lr
mpi`y oeik dfn df mcnell oi` :oerny iax ayiin .cg` cra s`

,mieyòáBøa BðLiL éôìcgein xneg,çâBpa ïk ïéàM äîoke §¦¤¤§¨¥©©¤¥¥©¥©
,jtidlòáBøa LéxnegäNBò òáBøäLaezkd eaïBöøk ñðBà- ¥¨¥©¤¨¥©¤¤§¨

dliwq zaiig micr ipy yi m` ,`id dqep`y zraxpd dnda s`y
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eilraòáBøa ïk ïéàM äî ,øôBkä úà ílLîdy`d z` bxdy §©¥¤©¤©¤¥¥¨¥©
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קמה oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

úøù éìëå.zxy ilkl jxved `ly ,xnelk Ðäøéùà éìëåilka aixwdy Ð

.myl yniy dxiy`l ynyn didy eze`a ,dxiy`äøéùà éöòáå,exihwd Ð

."zexkz dilr xy` dxiy`d z`e" :mzd aizkcäøåúä ïî äö÷åîì ïéðî`wlqw Ð

cin epaixwi `le ,minyl epaxw zevwdl mc` aiigy oipn :xn`w ikdc dizrc

.eyicwdykøåîéù.deab zxezl Ðàøîéà
àîåöã`le mlern xnyp `ly ,arx yak Ð

.eyygøçà ïåãàì àìå éì:`pin`w ikdc Ð

dxezd on xeq`y dxf dcearl dvwenl

.`kdnåãáòéù ãòjxevl dcear mey ea Ð

xac mey e` oexw zkiyn e` ,dxf dcear

`pyil .xqzin `l Ð ikd inwn la` .xeq`y

ecariy cr `l` xeq` dvwen oi` :`pixg`

jxevl dcear mey ea eyriy ,xac mey ea

mey ea ecariyn la` .dxf dcear ixnek

.dil iaxwn `l ezc ,xqzin `l Ð dcear

:ipzcn ,xwir il d`xp df oeyle ,izrny jke

Ð `nw `pyill i`e ,"ea ecariy cr `l`"

dil irai` ikde ,"`l`" ipzinl dil ded `l

.ea ecariy cr xeq` dvwen oi` :ipzinl

.izrny `l oey`x oeyleåäåøñîéù ãò
íéøîåëì.dil iaxwn `l ezc ,dlik`l Ð

äøæ äãåáò éðéùøë åäåìéëàéù ãòÐ

`l eze ,mixnekd jxevl eze` oinhtny

.dil iaxwnäåä ïàëîå ïàëîlaan Ð

.l`xyi ux`neéìéî éðäðîoixzenc Ð

.heicdl dlik`lìàøùé ä÷ùîîiab Ð

on :rnyn .l`wfgic `pkyna aizk zepaxw

.oaxw `ad l`xyi zlik`l xzendéàå
êúòã à÷ìñixiq` carpe dvwenc Ð

"xwad on" lirlc i`xw ipd il dnl ,heicdl

`ivedl Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedl Ð

dvwend z`?,`wtp "l`xyi dwyn"n

.deabl xeq` Ð heicdl xeq`yncø÷áä ïî
ø÷áä ïî ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä ïî

äèîìoi`y ."xwad on epaxw dler m`" Ð

on" aizk `dc ,melkl jixv epi`y Ð cenll

`ivedl i`ce Ð dhnlc i`d .lirl "xwad

`z` `nl` .carpl Ð `nwe ,dtxhd z`

.dtxhl `xwéëéøèöéài`c .i`xw ixz Ð

ihernl :`pin` ded "l`xyi dwyn"n

.'ek dyicwd jk xg`e dtxhpéøúùéú àîéà
iab la` ,"xwad on" jixhvi` ikdl Ð

il dnl i`xw ixz carpe dvwen?`d

icwd`l ecar e` edvwd jk xg`e ey

xqe` mc` oi`e ,`ed dicic e`lc ,xqzin

ihernl jixhvi`cn `l` ,ely epi`y xac

.ixy `xyin heicdl i`ce Ð deabläðéàù
úøáåòdaekx`d on dilbx ekzgpy oebk Ð

jk xg`e dtxhp `wtp `kd ike ,dlrnle

.dyicwdàëéøèöéài`c .i`xw zlz Ð

`kid `wec :`pin` ded "l`xyi dwyn"n

mxkd i`lke dlxrc `inec ,dtxh dclepc

on" diyixa aizkc ,`xw `edda aizkc

xzenn :(`,gn) migqta opixn`e ,"miz`nd

dlxrl o`kn ,xeaa exiizypy ze`n izy

ikid ike .miz`na oilhay mxkd i`lke

dtxh Ð xyekd zry dl dzid `l dlxrc

.dtxh dclepc `l` ,dpin ol `wtp `l inp

Ð "xeari xy` lk" `kixhvi` ikdle

,dyicwd jk xg`e dzcil xg`l dtxhpl

jk xg`e dyicwdl `z` Ð "xwad on"e

.dtxhpäðùîïðáøå éáøã àúâåìôÐ

.`xnba yxtnàøîâéøú äì÷ùã`ede Ð

.dnr dpzdy eze` zqtzny (cg dpzn `le) edpip opz` edleke ,dl daix opz`c ol rnynwe .mipy dl ozpe ,cg `l` dl dpzd `lòøôîì ïðúà äéìò ìåçéìli`ed Ð

:xninl `ki` Ð dlh dl ozp jk xg`e dilr `a `nlyac .opz` dilr liig dizi`c `kid lk Ð dlh eze` xky lr dilr `a `edy oeike ,miiw dlhd oiicr d`ia zryae

.`ed `nlra dpznc ,xqzin `l d`ia zrya ecgii `lc oeik
äîã÷ù
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ïéðîjixvy oipn :xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð dxezd on (xeq`y) dvwenl

oipn :xn`wc wiqne ?daxwdd mcew deabl daxwd myl oaxwd zevwdl

ipixg` i`xwn opiyxc `dc :dyw zvwe .dxf dcearl dvwedy eze` aixwdl xeq`c

.`kdn dil iziin `pz jd :xnel el dide ,`aehàìà:i"yx yxit Ð 'ek ecariy cr

e` ,dxf dcear myl dcear mey ea ecariy

la` .xeqi`d xac mey e` oexw zkiyn

cr :`pixg` `pyil .ixqzin `l Ð ikd inwn

,mixnekd jxevl dcear mey ea ecariy

jxevl dcear mey ea ecariyn (m`) la`

jk ,iaxwin `l ezc ,xqzin `l Ð mixnekd

:ipzcn ,xwir il d`xp df oeyle .izrny

Ð `nw `pyilk i`e .'ek ecariy cr `l`

xeq` dvwen oi` ipzinl ivn ded (`l)

,izrny `l oey`x oeyle .ecariy cr (`l`)

.i"yx oeylàäá:yexit Ð o`kne o`kn

,mkg cinlz did laane l`xyi ux`n `da

.l`xyi ux`c `zekf `ipdn `le

àðîcarpe dvwen xzeny ilin ipd

xeq`l iziz `kidn :dniz Ð heicdl

i` xqzin `l deabl elit` `dc ?heicdl

iziz `kidn heicdl ,lirlc i`xw ipd e`l

witnc oeikc :wgvi epiax xne`e ?xeq`l

slip heicdl s` Ð deabl xeq`c `xwn

ipyn `w i`n ok m` :`iyw i`e .xeq`c dpin

il dnl ,heicdl oixeq` jzrc `wlq i`"

heicdl xqzin `l `d ,"deabl ihernl `xw

:xn`w ikdc ,xnel yie !deabc `xwn `l`

heicdl xeqi` opixnbc jzrc `wlq i`

dnl Ð deabl xeqi` dipin opirnyc `xwn

diazkl ?zepaxw iab xeqi`l diazkinl il

,deabl xeq`c opirci `linne ,heicd iab

!l`xyil xzend on Ð "l`xyi dwyn"n

êéøèöéàopirny mlerl ,xnelk Ð

,deabl xeq` "l`xyi dwyn"n

,dtxh ihernl `xw jixhvi` ikd elit`e

yxite .dtxhp jk xg`e dyicwdc `kidl

?il dnl i`xw ixz carpe dvwen la` :i"yx

`l Ð ecar e` edvwd jk xg`e yicwd ixd

xac xqe` mc` oi`e ,`ed dicic e`lc ,xqzin

`dc :`xidp `le .epeyl o`k cr .ely epi`y

raex" iab (`,`n dcp) "otec `vei" wxta

miycw zndal cg ,i`xw izy jixvn "raxpe

milw miycwadlzgkyne .oilegzndal cge

:yxtl d`xp okl .ililbd iqei iaxc `ail`e

carpe dvwena `peeb i`dk xnel jiiy inp ikc

"xwad on"c `xw i`dn seq seqc ,`gip

m` ik `herin opirny `l carpd `ivedl

.dyicwdjkxg`edcarpc`kidl ,`peeb cgl

Ð ixiq` heicdl s`c jzrc `wlq i`e

dil opirny deable ,heicd iab diazkp

inp ikdc .`peeb jda xeq`c "l`xyi dwyn"n

opirny "l`xyi dwyn"nc dtxha xn`c

`l` .deabldyicwdjkxg`edtxhpa xeqi`

heicdlc zepaxw zyxta aizkcn dpin rny

jixvn (`,`n my) "otec `vei" wxtae .ixy

`kidl ,deabl diteb carpl `pixg` `xw

.cxi Ð dlr m`y ,carp jk xg`e eyicwdc
oebk
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,äøéLà éìëe ,úøL éìëeéöòå,äøéLàäö÷eîe.ãáòðå , §¥¨¥§¥£¥¨©£¥£¥¨§¤§¤¡©
ïépî :äiLàé éaø øîà ,äðzî øa éáBè áø øîàäö÷eîì ¨©©¦©©¨¨¨©©¦Ÿ¦¨¦©¦§§¤

?äøBzä ïî¯éì áéø÷äì eøîLz" :øîàpLBãòBîa"¯ ¦©¨¤¤¡©¦§§§©§¦¦§£
é÷úî .øenéL Bì ïéNBòL ìk,äzòî àlà :ééaà dì ó ¨¤¦¦©§¦¨©©¥¤¨¥©¨

àøîéà úéúééààîBöcøenéL déì ãéáò àìå¯éîð éëä ©§¦¦§¨§¨§¨¨¥¥¦¨¦©¦
éì áéø÷äì eøîLz" ,àðà :déì øîà ?äáø÷äì eæç àìc§¨£§©§¨¨£©¥£¨¦§§§©§¦¦

BãòBîa"éì" ,àðéîà÷ ,"¯øçà eäæéàå ,øçà ïBãàì àìå §£¨¨¦¨¦§Ÿ§¨©¥§¥¤©¥
?Bì ïéáéø÷nL¯øa àáø øîà .äøæ äãBáò Bæ øîBà éåä ¤©§¦¦¡¥¥£¨¨¨¨©¨¨©

ãò àlà øeñà äö÷eî ïéà :÷çöé áø øîà ,àcà áø©©¨¨©©¦§¨¥§¤¨¤¨©
BãáòiLãò :ïðçBé éaø øîà àleò .eäeøñîiLéøîBëì ¤©£§¨¨©©¦¨¨©¤¦§§§§¥

ãò :ïðçBé éaø øîà àäa .äøæ äãBáòeäeìéëàiLéðéLøk £¨¨¨¨¨¨©©¦¨¨©¤©£¦©§¦¥
àäáì àaà éaø déì øîà .äøæ äãBáò:eúéâìôîïezà £¨¨¨£©¥©¦©¨§¨¨¦§§¦©

àìeòàøîà÷ ék éîð àleò ,àì :déì øîà ?¯éôLc àeä ©¨£©¥¨¨©¦¦¨¨©§¨¥
ì àäa òãé :àaà éaø øîà .äøæ äãBáò éðéLøk déìééepL ¥©§¦¥£¨¨¨£©©¦©¨¨©¨¨§©¥

íúä ÷éìñc àì éàå ,àúòîL¯õøàc ,òãé äåä àì §©£¨§¦¨¦§¥¨¨¨£¨¨©§¤¤
ïkéî àäa :÷çöé áø déì øîà .déì äîøb ìàøNéïkéîe ¦§¨¥¨§¨¥£©¥©¦§¨¨¨¦¨¦¨

àéððç áø éðúc .äåääàèéøèïéà :ïðçBé éaøc dén÷ £¨§¨¥©£©§¨§¦§¨©¥§©¦¨¨¥
,dì éðz àeä .äNòî Ba eNòiL ãò àlà øeñà äö÷eî§¤¨¤¨©¤©£©£¤¨¥¨

?äNòî éàî :dì øîà øãäå¯ãòææbiL.Ba eãáòéå ©£©£©¨©©£¤©¤¦¨¥§©£§
"ãáòð eäæéà"åëøîàc :àtt áø øîà ?éléî éðä àðî .' ¥¤¤¡©§¨¨¥¦¥£©©©¨©£©

" àø÷ä÷Lnî"ìàøNé¯à÷ìñ éàå ,ìàøNéì øzenä ïî §¨¦©§¥¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥§¦¨§¨
àø÷ éì änì ,èBéãäì éøéñà CzòceäðéèòîîdBábî? ©§¨£¦¦§¤§¨¨¦§¨§©£¦§¦¨©

¯èBéãäì éøéñàc àëéä ìëå¯àäå !?àø÷ éòa àì §¨¥¨©£¦¦§¤§¨¨¥§¨§¨
déèòîe ,èBéãäì àøéñàc ,äôøèàø÷.dBábî:àéðúc §¥¨©£¦¨§¤§¦£¥§¨¦¨©§©§¨

,øîBì ãeîìz ïéàL ähîì "ø÷aä ïî" øîBà àeäLk§¤¥¦©¨¨§©¨¤¥©§©
úà àéöBäì àlàäôøhä.¯éøèöéàEzòc à÷ìñ ,C ¤¨§¦¤©§¥¨¦§§¦¨§¨©§§
éléî éðä :àðéîà¯ìáà ,äLc÷úð Ck øçàå äôøèðc ¨¦¨¨¥¦¥§¦§§¨§©©¨¦§©§¨£¨

äôøèð Ck øçàå äLc÷úð¯àîéàéøLéúc.dBáâì¯ ¦§©§¨§©©¨¦§§¨¥¨§¦§¥§¨©
"èáMä úçz øáòé øLà ìk" :à÷ôð àëäî àäå¯èøt §¨¥¨¨¨§¨¨£¤©£Ÿ©©©¨¤§¨

äôøèì?úøáBò dðéàL¯éøèöéà éîð àeääà÷ìñ ,C ¦§¥¨¤¥¨¤¤©©¦¦§§¦¨§¨
éléî éðä :àðéîà Czòc¯úòL dì äúéä àìc àëéä ©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨§¨¨§©

,øLBkääãìBðcäúéäc àëéä ìáà ,dnà éòîî äôøè ©¤§§¨§¥¨¦§¥¦¨£¨¥¨§¨§¨
äôøèð Ck øçàå íìBòä øéåàì úàöéå ,øLBkä úòL dì̈§©©¤§¨¨©£¦¨¨§©©¨¦§§¨

¯.ïì òîLî à÷ ,dBáâì éøzLz àîéàäðùîeäæéàå ¥¨¦§§¦§¨©¨©§©¨§¥¤
ïðúà¯éìBä" äðBæì øîBàäeléôà ,"CøëNa äæ äìè C ¤§¨¨¥§¨¦¨¤¤¦§¨¥£¦

äàî ïä¯éìBä" Bøéáçì øîBàä ïëå .ïéøeñà ïlekäìè C ¥¥¨¨£¦§¥¨¥©£¥¦¨¤
äæïéìúåEúçôLBðéà :øîBà øéàî éaø ."écáò ìöà ¤§¨¦¦§¨§¥¤©§¦©¦¥¦¥¥

.ïðúà :íéøîBà íéîëçå ,ïðúààøîâeléôàå :øî øîà ¤§¨©£¨¦§¦¤§¨£©¨©£¦
äàî ïä¯.ïéøeñà ïlek¯äì÷Lc àîéìéà ?éîc éëéä ¥¥¨¨£¦¥¦¨¥¦¥¨§¨§¨

úBîäa äàî àøâà¯ãç él äî ,éøéñà eäleëc àèéLt ©§¨¥¨§¥§¦¨§§£¦¦©¦©
!äàî él äî¯àëéøö àì¯áéäéå ,àãç àøâà äì÷Lc ©¦¥¨¨§¦¨§¨§¨©§¨£¨§¨¥

dì ïúð :ïðaø eðz .éúà÷ ïðúà çkî eäleëc ,äàî dì̈¥¨§§¦Ÿ©¤§¨¨¨¥¨©¨©¨©¨
dì ïúð àìå äéìò àa ,äéìò àa àìå¯úéø÷ "dpðúà" äéìò àa àìå dì ïúð .øzeî dpðúà §Ÿ¨¨¤¨¨¨¤¨§Ÿ¨©¨¤§©¨¨¨©¨§Ÿ¨¨¤¨¤§©¨¨¥

,äéìò àa Ck øçàå dì ïúð :éðú÷ éëä àlà ?dì áéäé éàî dì ïúð àìå äéìò àa ,eúå ?déì¥§¨¨¤¨§Ÿ¨©¨©¨¥¨¤¨¨¦¨¨¥¨©¨§©©¨¨¨¤¨
dì ïúð Ck øçàå äéìò àa¯.øzeî dpðúàìeçéìå:øæòìà éaø øîà ?òøôîì ïðúà déìò ¨¨¤¨§©©¨¨©¨¤§©¨¨§¥£¥¤§¨§©§¥©¨©©¦¤§¨¨
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תמורה.  פרק ששי - כל האסורין דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(iying meil)

ezáéø÷äå äîãwLoeik opz` meyn xeq` epi` ok lre ,d`iad iptl ¤¨§¨§¦§¦©
.miiw dlhd oi` d`iad zryay

:`xnbd dywnéîc éëéä,`ziixaa xaecn ji` -àîéð éàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xn`pøzìàì [dìäéð] (äéìäéð) déð÷àcdlhd z` dl dpwdy - §©§§¥¦£¨§©§©

,dl epzpyk cinøzeîc àèéLt,d`iad xg`l elit`e eaixwdl §¦¨§¨
ïàk ãòc[dpizpd zrya],äéìò àa àìdl epzp `l i`ce ok m`e §©¨Ÿ¨¨¤¨

epi`y yecigd dne ,el dzevxl mpig zpznk `l` d`iad lr xkyk
.opz`àlàåxaecn m`dì øîàcdpizpd zryaéì éðwéð àìãò C §¤¨§¨©¨Ÿ¦§¦¦©

äàéa úòLok m` ,jiilr `ea`y cr jl iepw dlhd `di `l -éî §©¦¨¦
déì äáø÷î àéöîixd ,d`iad iptl eaixwdl `id dleki ike - ©§¨©§§¨¥

e'àðîçø øîà ''äì Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà(ci fk `xwie), ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
,o`kn epcnleBúéa äîmc` lyBúeLøaleki ok lre `ed ©¥¦§

,eyicwdlìk óàm` wx xacBúeLøaoeike ,eyicwdl leki `ed ©¨¦§
`id dleki cvik ,dilr `a `l cer ixdy dly epi` oiicr df dlhy

.eaixwdl
:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` ,df oic eprinydl `ziixad Ÿ§¦¨

dì øîàc,dpizpd zryaCì äéðwî àìdf dlh,äàéa úòL ãò §¨©¨Ÿ¦§¥¦©§©¦¨
éøèöî éàååéLëòî Cì éðwéð Cì Ciptl eze` ikxhvz m` j` - §¦¦§§¦¦¦§¦¦¥©§¨

m` eaixwdl dleki jky oeike ,eiykrn jl iepw `ed ixd d`iad
dligza dl xn`y s` opz` df oi`y `ziixad zycgne .dvxz
iptl ea dzkf dyrnly oeik ,d`iad zry cr dly dlhd `di `ly

.lirl x`eank ,mpig zpzn ef didzy mikqd df ote`ae d`iad
,ezaixwde dncwy ote`a `ziixad z` yxit xfrl` iaxy epcnl
dl epzpy xxaed d`iad mcew dzaxwd ici lry oeik xzen dppz`e

:eixaca zwtzqn `xnbd .mpig zpzna,àéòLBà áø éòadl ozp ¨¥©©§¨
dl dpwi el jxhvz m` j` ,d`ia zrya dly `diy dpzde dlh

e ,eiykrnezLéc÷äå äîã÷,dilr `a jk xg`e deabléàîm`d - ¨§¨§¦§¦©©
iptl edpwzy ozepd mikqdyk m`d ,wtqd iccve .gafnl xzen `ed
m` la` ,d`iad zrya mlera didi `l m` `weec oiekzd d`iad
ycwdd lha ok m`e ,d`iad xg`l edpwzy ezpeek mlera didi
,opz` myn gafnl xeq` df dlhe ,oiicr dly dlhd did `l ixdy
dlhd didi `l eay ote` lka eiykrn ezepwdl mikqd `ny e`
`vi `ed dlhd zycwd ici lry oeike ,d`iad zrya dzeyxa

opz` df oi`e ,dpzna dl epzp dligzny xxaed dzeyxn.
:`xnbd dywndéì èBLôzdf wtqléaø øîàc ,øæòìà éaøcî ¦§¥¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

øæòìàyk zwqer `ziixady ,lirl,ezáéø÷äå äîã÷,wiicl yie ¤§¨¨¨§¨§¦§¦©
àéä ezáéø÷äepi`e dligzn dpzn dlhd aygp ezaixwda `weec - ¦§¦©¦

,opz`déúéì àäc[miiw epi` ixdy-]ìáà ,äàéa úòLawx m` §¨¥¥¦§©¦¨£¨
ezLéc÷ä,mlera `ed oiicr d`ia zryaeøeñàdf ote`a ik dlhd ¦§¦©¨

zvxzn .opz` `ed ixde ,d`iad zryn wx ezepwdl ozepd oiekzd
:`xnbddéì àéòaéî÷ dôeb àéä`irye` ax wtzqd envr dfa - ¦¨¨¦©§¨¥

a `weec m`d ,xfrl` iax zpeek dndéúéì àäå ezáéø÷ämlera ¦§¦©§¨¥¥
ìáà ,øzeî äàéa úòLam`äLéc÷ämiiw dlhdeäàéa úòLa ¦§©¦¨¨£¨¦§¦¨¦§©¦¨

`ed,øeñà,'ezaixwd' hwp ok lreàîìc Bàxfrl` iax `ny e` - ¨¦§¨
c ,df oica wtzqd envrïðúc ïåékoiyeciwa(:gk)Búøéîàezycwd - ¥¨¦§©£¦¨

utg lydBáâì`idèBéãäì Búøéñîkozip `le ,dxikn zrya §¨©¦§¦¨§¤§
m` mb `ny ok m` ,dpnn xefgløzeî ezLéc÷äezpeek ile`y oeik ¦§¦©¨

dzeyxa dlhd didi `ly ote` lka eiykrn dlhd z` dl zepwdl
,d`ia zryaïkL ìëåm` xzen `diyezáéø÷ä,llk mlera epi`e §¨¤¥¦§¦©

.'ezaixwd' wx hwp df oica xfrl` iax wtzqdy oeike
:`xnbd zniiqne÷éz.wtqa ef dl`y cenrz - ¥

lirl `ziixaa epipy(`"r),dì ïúð Ck øçàå äéìò àa,dxky ¨¨¤¨§©©¨¨©¨
.øzeî dpðúà:`xnbd dywndì ïúðå äéìò àa ,àéðúäå,dlh ¤§©¨¨§¨©§¨¨¨¤¨§¨©¨

eléôàådl epzpLãç øNò íéðL ãò,d`iad ixg`.øeñà dpðúà ©£¦©§¥¨¨Ÿ¤¤§©¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øa ïðç áø øîà- ¨©©¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,onf xg`l ozipd dlh zxqe`d `ziixaddì øîàc§¨©¨
,'äæ äìèa éì éìòaä'ea dzkfe mieqn dlh dxkyl cgiiy xnelk ¦¨£¦¦§¨¤¤

e .d`iad zrynàä,onf xg`l ozipd dlh dxiznd lirl `ziixad - ¨

ote`a zwqeríúñ 'äìèa éì éìòaä' dì øîàcdlh jkl cgii `le §¨©¨¦¨£¦¦§¨¤§¨
zrya ea dkefy xac lr `l` lg opz` xeqi` oi`y oeike ,mieqn
.gafnl xzen `ede dpznk epic jk xg` dlh dl ozepyk ,d`iad

:`xnbd dywna il ilrad' dl xn` m` ike'äæ äìèzryn ea dzkf ¨¤¤
,d`iadäëéLî øqeçî àäå.epkynzy cr eze` dpew dpi`e ,`ed §¨§©§¦¨

xaecn :`xnbd zvxznàéð÷ àìc ,íéáëBk úãáBò äðBæadpi`y-] §¨¤¤¨¦§Ÿ©§¨
[dpewäëéLîaici lr cin dlhd z` dpew `id ok lre ,sqka `l` ¦§¦¨

.dlhd lr melyzd `idy ,d`iadäðBæa eléôà ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦§¨
,úéìàøNéeéà÷c ïBâkdlhd [cnery-]døöça,d`iad zrya ¦§§¥¦§§¨¥©£¥¨

.dilr `ayk cin 'xvg' oipwa ea dkef `id df ote`ay
,dxvga cner dlhdy uexizd itl :`xnbd dywn(úéáäé) àä̈

àøwéòî dì [déáäé]`a' epipy i`n`e ,y`xn dl epzpy `vnp - ©£¥¨¥¦¨¨
ixd ,`ziixaa yecigd dn df itl dyw cere .'dl ozp jk xg`e dilr
cner dlhd mlerl :`xnbd zvxzn .opz` meyn xeq` dlhd i`ce

xaecne ,dxvgaé÷éúBtà dì déåeLcdlhd z` yi`d cariyy - §©§¥¨©¥¥
,dxky oerxtléæeæ Cì àðáéäé éðBìt íBé ãò íà ,dì øîàåoz` - §¨©¨¦©§¦¨¦§¨¦¥

,jxkya sqk jlåàì íàå ,áèeîigwäìèdfpðúàa,Cxxazie ¨§¦¨¨¤§¤§©¦
did dl mliy `l m`y `vnp .d`iad zryn ea zikfy rxtnl
mewn lkne ,opz` xeqi` eilr lg ok lre d`iad zryn dly dlhd

.ozepd rawy meil cr ezgwl dlki `l ixdy `ed yecig
:opz` iexw dxkyy xeqi` z`ia idn dpc `xnbdãçà ,áø øîà̈©©¤¨

øëæ ïðúà,ezlira zxenz xkfl ozipd -ïðúà ãçàål ozipdìë ¤§©¨¨§¤¨¤§©¨
úBéøòozlira zxenz [eza e` en` oebk]øeñà,gafnlïðúàî õeç £¨¨¥¤§©
l ozpyBzLà`idyk dz`ia xkya.äcðeàîòè éàîezy` xkyy ¦§¦¨©©£¨

opz` `iaz `l'y oeik ,xzen dcpáéúk 'äðBæ(hi bk mixac),åàì àäå Ÿ¨¦¤§©¨§¦§¨¨
àéä äðBæ.zepf zlira ef oi` ezy` lr `ade -eléôà ,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©£¦

z`ia xkyäcð BzLà,xeq`,àîòè éàî,opz` zyxtay oeik ¦§¦¨©©£¨
áéúk 'äáòBz'(my),àäådcp z`ia s`e -,àéä äáòBzda xn`py ¥¨§¦§¨¥¨¦

'zarFYd lM z` iM' zeixr x`yae(fk gi `xwie). ¦¤¨©¥Ÿ
:`xnbd dywn .jtidle ax zyxc mr iel dyri dn zxxan `xnbd

áéúëäå ,éîð éåìå,opz`a,'äðBæ'z`iaa wx lg opz`y axk rnyne §¥¦©¦§¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .zepfCì øîà,ielàéääd`a 'dpef' zaiz - ¨©¨©¦
opz` `weecy epcnlläðBæxeq`äðBæ àìådy` dpzp m`y ,xkf ¨§Ÿ¤

.gafnl xeq`d opz` df oi` dilr `eaiy ick dlh yi`l
:`xnbd dywnàéää ,áøåopz` `weecy dkldd -äðBæxeq`àìå §©©¦¨§Ÿ

äðBæxkfdéì àðîaxl :`xnbd zvxzn .dpyxci okidn -à÷ôð ¤§¨¥©§¨
déìef dkldìk àlà øeñà ïðúà ïéà ,øîBà éaø ,àéðúc ,éaøcî ¥¦§©¦§©§¨©¦¥¥¤§©¨¤¨¨

Bì úBàaä ïðúàmlerl,äøéáòa,llk oda xzid el oi`y epiidc ¤§©©¨©£¥¨
äcð BzLà ïðúà ìáà,leahzyk el zxzendåokopz`dì ïúpL £¨¤§©¦§¦¨§¤¨©¨

dpefldúò÷ôäì øëNd`iad zrya dk`lnn dlehia zxenz - ¨¨§©§¨¨¨
,dnvr d`iad zxenz `leåokdlhBì äðúpLdpefdBpðúàaick - §¤¨§¨§¤§©

el` lk ,dilr `eaiy.ïéøzeîeøácì äéàø ïéàL ét ìò óàopz`y ¨¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi ,xzen yi`l dy` zpzepy,øácì øëæzepf lr dgkeza xn`py ¥¤©¨¨

milil`d ixg` l`xyi mr(cl fh l`wfgi),'ebe miWPd on Ktd Ka idie'©§¦¨¥¤¦©¨¦
'Côäì éäzå [Cì] (äì) ïzéð àì ïðúàå ïðúà Czúáezzp z` - §¦¥¤§¨§¤§©Ÿ¦©¨©§¦§¤¤

jxcn jtidl ,xac jl ozp `l `ede zepaxw el zaxwde lil`l opz`
ozepy dn wx `ed opz`y x`eane .dy`l opz` ozep yi`dy zepfd

.dy`l lread
:`xnbd dywnáøå,xzen dcp ezy` opz`y xaeqd'äáòBz' éàä §©©¥¨

,xeq`l iel yxc mynydéì ãéáò éàîzvxzn .ea yexci dn - ©¨¦¥
df weqt axl :`xnbddéì éòaéî[el jxvp-],ééaà øîàc ,ééaàãk ¦¨¥¥¦§©©¥§¨©©©¥

dpðúà ,íéáëBk úãáBò äðBædxkya dlawy,àîòè éàî ,øeñà ¨¤¤¨¦¤§©¨¨©©£¨
àëä áéúk,opz`aíúä áéúëe ,'äáòBz'zeixr zyxta(hk gi `xwie) §¦¨¨¥¨§¦¨¨

,'ìàä úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék',dey dxifba epcnleäî ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥©
ïläla zxacn zeixr zyxtéëä ,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL úBéøò §©¨£¨¤¥¦¦§¦¨¨¦
éîðy dpefa bdep ,opz` mb jk -,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàok lre ©¦¥¦¦§¦¨

.xeq` dppz` da miqtez oiyeciw oi`y miakek zcaer
:miakek zcaer dpef oipra zxg` dkld siqen iia`äéìò àaL ïäëå§Ÿ¥¤¨¨¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

åúáéø÷äå äîã÷ù.d`ia mcew Ðåéùëòî ìå÷ù êì êéøèöéà éàåjkld Ð

"d`ia zry cr jil ipwil `l" dl xn`c oeike .diaexw`l `ivne ,`ed dzeyxa

.ied opz` :`pin` jzrc `wlqc .ezaixwde dncw m` ,xzenc opireny`l jixhvi`

äéì àéòáéî÷ äôåâ øæòìà éáøãÐ ezaixwd xfrl` iaxl dil `hiyt :yexit Ð

ezyicwd ,oi`:`nlc e` .`l ÐÐ ezaixwd

.ewiz ,dil `wtqn Ð ezyicwd ,dil `hiyt

äåáâì åúøéîàeli`k" xcdinl ivn `le Ð

."heicdl ezxqnäæ äìèádiadic li`ed Ð

.cin opz` dilr liig Ð d`ia zryaäìè
íúñdpzn Ð ikd xza dl xcync Ð

zrya cgeind `l` opz` oi`e ,`ed `nlra

.d`iaàø÷éòî äìäéð úéáäé àäli`edc Ð

,cin d`ia zrya dil `ipw Ð dxvga i`we

"ozp jk xg`e" dil ixw i`n`e?:cere

.xeq`c `hiytêë êì ïéì÷ùî éðåìô íåé ãò
äéì éì÷ù àì éàå êëå`le ehn ik ,jkld Ð

i`ed dcicc] `zlin i`lbi` Ð ifef dl aidi

`dc ,`ed "jk xg`" ,edine .d`ia [zrya

jixhvi`e ,ipelt mei ihnc cr dcic ied `l

.xeq`c opireny`løëæ ïðúàlr `ay Ð

.daxwdl xeq` Ð opz` el ozpe ,xkfd

áéúë äáòåúmb jidl` 'd zarez ik" Ð

dcpc ,`ed "darez" inp i`de ,"mdipy

lk z`" aizk idlek`e ,zeixr iab `aizk

."dl`d zearezdäðåæ àìåel dpzp m`c Ð

.xzen Ð opz`a `idäøéáòá åì úåàáäÐ

dcp ezy` la` .da xzid cv jl oi`y

dpefl dl ozpy e` .onf xg`l da xzenc

dlhay dn xky Ð dzriwt xky

.d`ia xky `le ,dzk`lnnéô ìò óàå
øáãì äéàø ïéàùxkf .daxwdl ixzyilc Ð

Ð el zpzep `idy dn opz` ied `lc xacl

."jtdl idze" aizkcnñçåéî åòøæ ïéà äéåâ
åéøçà,"dpa" `l` "erxf" ixwin `lc Ð

`ad jpa :(`,bk) zenaia opixn`ck

on `ad jpa oi`e ,"jpa" iexw zil`xyin

."dpa" `l` ,"jpa" iexw diebdàîòè éàî
éããäî éôìé.epivn dna Ð
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ïåâëm`e .dxivga i`wc `peeb i`dka `l` opz` epivn `lc rnynÐ dxivga i`wc

`a elit`e dxez dxq` opz` iab (a,r `nw `aa) "daexn"a xn`c `d `iyw ok

,"dl ad lif" dil opixn` `lÐ`picl onw dil `raz i`c ,dzina dlr i`wc ,en` lr

xninl jiiy ikide ,dxvga i`wc`l` opz` epivn`lc oeike .`ed eytpa aiigzn ixdy

:wgvi epiaxyxite !da dqtz`d ?"dlad lif"

ad lif" xn` `l da wfgen ded `l i`c oeikc

`id dxvg mrhnc [`zydc] ab lr s` ,"dl

`nrh e`l i` ,opz` dil `pixw `lÐda dkef

ici z`vl meyn dl aidiwc oeik :mzdyxtnc

oi`c :yxit x"nxd ixene .opz` ied Ð miny

`kd dil iwenc `dc ,df xac xnel oikixv ep`

`evnl wigcc meyn epiid Ð dxivga i`wc

oipw dl dpwd la` .dl ozp jk xg`e dilr `a

lka df dlh jil ipwiz il ilraizyk" xceq

`idd `gip ikdae ,iepw Ð "`edy mewn

Ð `picl onw dil `raz i`c (my) "daexn"c

."dl ad lif" dil opixn``làáøåzg` xn`

dwel dilr `ad odke xeq` dppz` ef zg`e ef

oic zia exfb dn ok m` :`iywe Ð dpef meyn

meynaiigdiebd lr`ad exfbc ,i`penygly

`kd xn` `d ?dpefÐdieb ÐdgtyÐdcp

`axc :xnel yie !`id `ziixe`c dpef diebc

Îzy`diebdgtydcpxn`c o`nkdil`xiaq

m`e .`ziixe`c iwl dpef meyn la` ,yi`

epi` diebd lr `ad odk xn`c iia`l :xn`z

lr `ad" wxta opz `d ,dpef meyn dwel

`l` dpef oi` :(a,`qe .a,hp zenai) "eznai

`iddiebc`nl` ,zepf zliradlrapyezxeib

,dpef `id i`ce dxiibzpac :xnel yie !dpef

.dpef ied `l dieb dcera la`àñøéâ
Ð dieb zg`e dpef zg` iaizin dpey`x

dpef zg` :xn`w ikdc dizrc `wlqw

iaiign cg`l dlrapy oebk ,zil`xyi

lkl opz` ied Ð xak dpef dzidy ,zezixk

i` .dl xzenl dzr zxkyp `id elit` ,mc`

epiide .opz``iedÐzxwten dzidydpef :inp

"darez" silic ,iia`c `zaeize ,`axk

oiyecw oi`yzeixrl`l` opz` oi`c "darez"

oebk" `tiq ipzwc `d :jixte .da oiqtez

oiqtez oiyecw ipde ,'ek "lecb odkl dpnl`

:xn`c ,`id xfrl` iax Ð ipn `d :ipyne !da

ied dicicle .dpef d`yr dieptd lr `ad iept

.dxenb ezy`l epi`y zelirad lka opz`

opz` `ied `lc jl `ni` mlerl opaxl la`

:oeir jixve .oiyecw da iqtz`lcd`ian`l`

xfrl` iax sili `lc `d iia`l dil `pn

`l` opz` `ied `lc xnel "darez" "darez"

yie .opaxl enk ,da oiqtez oiyecw oi`y oze`l

d`ia lkc xfrl` iaxl dil zi`c oeikc :xnel

xzei dpefa `ed xingn `nl` Ð dpef `ied

,opz` iabl xn` inp `kd .mi`pz x`yn

zei xingnclka opz` `iede ,mi`pz x`yn x

iax i` :jixte .dieptl ieptn elit`e d`ia

!diept ipzip ?dpnl` `ixi` i`n Ð xfrl`

a` oipae li`ed `pin` jzrc `wlq :ipyne

oipae li`ed :i"yx yxite .exqzil `l Ð `ed

iepta `l` xeq` opz` oi`y cenll `ed a`

dil dxeq`c lecb odkl dpnl`n la` ,diepte

oeyl df .ol rnynw ,opz` `ied `l Ð xak

li`ed :yxit l`pzp epiaxe .oiadldywe .i"yx

`xeqi` oicl opz` oic ieync `ed a` oipae

`idy d`ia lkc opixn`ck ,dpefn odkc

Ðdiept` ieptn elit`e ,opz` ied odkldxeq`

dpefc `inec ,odkn opz` oic opitli inp ikd

xg` my da oi`y ,xnelk ,opz` ied odkc
la`
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(iying meil)

ezáéø÷äå äîãwLoeik opz` meyn xeq` epi` ok lre ,d`iad iptl ¤¨§¨§¦§¦©
.miiw dlhd oi` d`iad zryay

:`xnbd dywnéîc éëéä,`ziixaa xaecn ji` -àîéð éàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xn`pøzìàì [dìäéð] (äéìäéð) déð÷àcdlhd z` dl dpwdy - §©§§¥¦£¨§©§©

,dl epzpyk cinøzeîc àèéLt,d`iad xg`l elit`e eaixwdl §¦¨§¨
ïàk ãòc[dpizpd zrya],äéìò àa àìdl epzp `l i`ce ok m`e §©¨Ÿ¨¨¤¨

epi`y yecigd dne ,el dzevxl mpig zpznk `l` d`iad lr xkyk
.opz`àlàåxaecn m`dì øîàcdpizpd zryaéì éðwéð àìãò C §¤¨§¨©¨Ÿ¦§¦¦©

äàéa úòLok m` ,jiilr `ea`y cr jl iepw dlhd `di `l -éî §©¦¨¦
déì äáø÷î àéöîixd ,d`iad iptl eaixwdl `id dleki ike - ©§¨©§§¨¥

e'àðîçø øîà ''äì Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà(ci fk `xwie), ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
,o`kn epcnleBúéa äîmc` lyBúeLøaleki ok lre `ed ©¥¦§

,eyicwdlìk óàm` wx xacBúeLøaoeike ,eyicwdl leki `ed ©¨¦§
`id dleki cvik ,dilr `a `l cer ixdy dly epi` oiicr df dlhy

.eaixwdl
:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` ,df oic eprinydl `ziixad Ÿ§¦¨

dì øîàc,dpizpd zryaCì äéðwî àìdf dlh,äàéa úòL ãò §¨©¨Ÿ¦§¥¦©§©¦¨
éøèöî éàååéLëòî Cì éðwéð Cì Ciptl eze` ikxhvz m` j` - §¦¦§§¦¦¦§¦¦¥©§¨

m` eaixwdl dleki jky oeike ,eiykrn jl iepw `ed ixd d`iad
dligza dl xn`y s` opz` df oi`y `ziixad zycgne .dvxz
iptl ea dzkf dyrnly oeik ,d`iad zry cr dly dlhd `di `ly

.lirl x`eank ,mpig zpzn ef didzy mikqd df ote`ae d`iad
,ezaixwde dncwy ote`a `ziixad z` yxit xfrl` iaxy epcnl
dl epzpy xxaed d`iad mcew dzaxwd ici lry oeik xzen dppz`e

:eixaca zwtzqn `xnbd .mpig zpzna,àéòLBà áø éòadl ozp ¨¥©©§¨
dl dpwi el jxhvz m` j` ,d`ia zrya dly `diy dpzde dlh

e ,eiykrnezLéc÷äå äîã÷,dilr `a jk xg`e deabléàîm`d - ¨§¨§¦§¦©©
iptl edpwzy ozepd mikqdyk m`d ,wtqd iccve .gafnl xzen `ed
m` la` ,d`iad zrya mlera didi `l m` `weec oiekzd d`iad
ycwdd lha ok m`e ,d`iad xg`l edpwzy ezpeek mlera didi
,opz` myn gafnl xeq` df dlhe ,oiicr dly dlhd did `l ixdy
dlhd didi `l eay ote` lka eiykrn ezepwdl mikqd `ny e`
`vi `ed dlhd zycwd ici lry oeike ,d`iad zrya dzeyxa

opz` df oi`e ,dpzna dl epzp dligzny xxaed dzeyxn.
:`xnbd dywndéì èBLôzdf wtqléaø øîàc ,øæòìà éaøcî ¦§¥¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

øæòìàyk zwqer `ziixady ,lirl,ezáéø÷äå äîã÷,wiicl yie ¤§¨¨¨§¨§¦§¦©
àéä ezáéø÷äepi`e dligzn dpzn dlhd aygp ezaixwda `weec - ¦§¦©¦

,opz`déúéì àäc[miiw epi` ixdy-]ìáà ,äàéa úòLawx m` §¨¥¥¦§©¦¨£¨
ezLéc÷ä,mlera `ed oiicr d`ia zryaeøeñàdf ote`a ik dlhd ¦§¦©¨

zvxzn .opz` `ed ixde ,d`iad zryn wx ezepwdl ozepd oiekzd
:`xnbddéì àéòaéî÷ dôeb àéä`irye` ax wtzqd envr dfa - ¦¨¨¦©§¨¥

a `weec m`d ,xfrl` iax zpeek dndéúéì àäå ezáéø÷ämlera ¦§¦©§¨¥¥
ìáà ,øzeî äàéa úòLam`äLéc÷ämiiw dlhdeäàéa úòLa ¦§©¦¨¨£¨¦§¦¨¦§©¦¨

`ed,øeñà,'ezaixwd' hwp ok lreàîìc Bàxfrl` iax `ny e` - ¨¦§¨
c ,df oica wtzqd envrïðúc ïåékoiyeciwa(:gk)Búøéîàezycwd - ¥¨¦§©£¦¨

utg lydBáâì`idèBéãäì Búøéñîkozip `le ,dxikn zrya §¨©¦§¦¨§¤§
m` mb `ny ok m` ,dpnn xefgløzeî ezLéc÷äezpeek ile`y oeik ¦§¦©¨

dzeyxa dlhd didi `ly ote` lka eiykrn dlhd z` dl zepwdl
,d`ia zryaïkL ìëåm` xzen `diyezáéø÷ä,llk mlera epi`e §¨¤¥¦§¦©

.'ezaixwd' wx hwp df oica xfrl` iax wtzqdy oeike
:`xnbd zniiqne÷éz.wtqa ef dl`y cenrz - ¥

lirl `ziixaa epipy(`"r),dì ïúð Ck øçàå äéìò àa,dxky ¨¨¤¨§©©¨¨©¨
.øzeî dpðúà:`xnbd dywndì ïúðå äéìò àa ,àéðúäå,dlh ¤§©¨¨§¨©§¨¨¨¤¨§¨©¨

eléôàådl epzpLãç øNò íéðL ãò,d`iad ixg`.øeñà dpðúà ©£¦©§¥¨¨Ÿ¤¤§©¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øa ïðç áø øîà- ¨©©¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,onf xg`l ozipd dlh zxqe`d `ziixaddì øîàc§¨©¨
,'äæ äìèa éì éìòaä'ea dzkfe mieqn dlh dxkyl cgiiy xnelk ¦¨£¦¦§¨¤¤

e .d`iad zrynàä,onf xg`l ozipd dlh dxiznd lirl `ziixad - ¨

ote`a zwqeríúñ 'äìèa éì éìòaä' dì øîàcdlh jkl cgii `le §¨©¨¦¨£¦¦§¨¤§¨
zrya ea dkefy xac lr `l` lg opz` xeqi` oi`y oeike ,mieqn
.gafnl xzen `ede dpznk epic jk xg` dlh dl ozepyk ,d`iad

:`xnbd dywna il ilrad' dl xn` m` ike'äæ äìèzryn ea dzkf ¨¤¤
,d`iadäëéLî øqeçî àäå.epkynzy cr eze` dpew dpi`e ,`ed §¨§©§¦¨

xaecn :`xnbd zvxznàéð÷ àìc ,íéáëBk úãáBò äðBæadpi`y-] §¨¤¤¨¦§Ÿ©§¨
[dpewäëéLîaici lr cin dlhd z` dpew `id ok lre ,sqka `l` ¦§¦¨

.dlhd lr melyzd `idy ,d`iadäðBæa eléôà ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦§¨
,úéìàøNéeéà÷c ïBâkdlhd [cnery-]døöça,d`iad zrya ¦§§¥¦§§¨¥©£¥¨

.dilr `ayk cin 'xvg' oipwa ea dkef `id df ote`ay
,dxvga cner dlhdy uexizd itl :`xnbd dywn(úéáäé) àä̈

àøwéòî dì [déáäé]`a' epipy i`n`e ,y`xn dl epzpy `vnp - ©£¥¨¥¦¨¨
ixd ,`ziixaa yecigd dn df itl dyw cere .'dl ozp jk xg`e dilr
cner dlhd mlerl :`xnbd zvxzn .opz` meyn xeq` dlhd i`ce

xaecne ,dxvgaé÷éúBtà dì déåeLcdlhd z` yi`d cariyy - §©§¥¨©¥¥
,dxky oerxtléæeæ Cì àðáéäé éðBìt íBé ãò íà ,dì øîàåoz` - §¨©¨¦©§¦¨¦§¨¦¥

,jxkya sqk jlåàì íàå ,áèeîigwäìèdfpðúàa,Cxxazie ¨§¦¨¨¤§¤§©¦
did dl mliy `l m`y `vnp .d`iad zryn ea zikfy rxtnl
mewn lkne ,opz` xeqi` eilr lg ok lre d`iad zryn dly dlhd

.ozepd rawy meil cr ezgwl dlki `l ixdy `ed yecig
:opz` iexw dxkyy xeqi` z`ia idn dpc `xnbdãçà ,áø øîà̈©©¤¨

øëæ ïðúà,ezlira zxenz xkfl ozipd -ïðúà ãçàål ozipdìë ¤§©¨¨§¤¨¤§©¨
úBéøòozlira zxenz [eza e` en` oebk]øeñà,gafnlïðúàî õeç £¨¨¥¤§©
l ozpyBzLà`idyk dz`ia xkya.äcðeàîòè éàîezy` xkyy ¦§¦¨©©£¨

opz` `iaz `l'y oeik ,xzen dcpáéúk 'äðBæ(hi bk mixac),åàì àäå Ÿ¨¦¤§©¨§¦§¨¨
àéä äðBæ.zepf zlira ef oi` ezy` lr `ade -eléôà ,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©£¦

z`ia xkyäcð BzLà,xeq`,àîòè éàî,opz` zyxtay oeik ¦§¦¨©©£¨
áéúk 'äáòBz'(my),àäådcp z`ia s`e -,àéä äáòBzda xn`py ¥¨§¦§¨¥¨¦

'zarFYd lM z` iM' zeixr x`yae(fk gi `xwie). ¦¤¨©¥Ÿ
:`xnbd dywn .jtidle ax zyxc mr iel dyri dn zxxan `xnbd

áéúëäå ,éîð éåìå,opz`a,'äðBæ'z`iaa wx lg opz`y axk rnyne §¥¦©¦§¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .zepfCì øîà,ielàéääd`a 'dpef' zaiz - ¨©¨©¦
opz` `weecy epcnlläðBæxeq`äðBæ àìådy` dpzp m`y ,xkf ¨§Ÿ¤

.gafnl xeq`d opz` df oi` dilr `eaiy ick dlh yi`l
:`xnbd dywnàéää ,áøåopz` `weecy dkldd -äðBæxeq`àìå §©©¦¨§Ÿ

äðBæxkfdéì àðîaxl :`xnbd zvxzn .dpyxci okidn -à÷ôð ¤§¨¥©§¨
déìef dkldìk àlà øeñà ïðúà ïéà ,øîBà éaø ,àéðúc ,éaøcî ¥¦§©¦§©§¨©¦¥¥¤§©¨¤¨¨

Bì úBàaä ïðúàmlerl,äøéáòa,llk oda xzid el oi`y epiidc ¤§©©¨©£¥¨
äcð BzLà ïðúà ìáà,leahzyk el zxzendåokopz`dì ïúpL £¨¤§©¦§¦¨§¤¨©¨

dpefldúò÷ôäì øëNd`iad zrya dk`lnn dlehia zxenz - ¨¨§©§¨¨¨
,dnvr d`iad zxenz `leåokdlhBì äðúpLdpefdBpðúàaick - §¤¨§¨§¤§©

el` lk ,dilr `eaiy.ïéøzeîeøácì äéàø ïéàL ét ìò óàopz`y ¨¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi ,xzen yi`l dy` zpzepy,øácì øëæzepf lr dgkeza xn`py ¥¤©¨¨

milil`d ixg` l`xyi mr(cl fh l`wfgi),'ebe miWPd on Ktd Ka idie'©§¦¨¥¤¦©¨¦
'Côäì éäzå [Cì] (äì) ïzéð àì ïðúàå ïðúà Czúáezzp z` - §¦¥¤§¨§¤§©Ÿ¦©¨©§¦§¤¤

jxcn jtidl ,xac jl ozp `l `ede zepaxw el zaxwde lil`l opz`
ozepy dn wx `ed opz`y x`eane .dy`l opz` ozep yi`dy zepfd

.dy`l lread
:`xnbd dywnáøå,xzen dcp ezy` opz`y xaeqd'äáòBz' éàä §©©¥¨

,xeq`l iel yxc mynydéì ãéáò éàîzvxzn .ea yexci dn - ©¨¦¥
df weqt axl :`xnbddéì éòaéî[el jxvp-],ééaà øîàc ,ééaàãk ¦¨¥¥¦§©©¥§¨©©©¥

dpðúà ,íéáëBk úãáBò äðBædxkya dlawy,àîòè éàî ,øeñà ¨¤¤¨¦¤§©¨¨©©£¨
àëä áéúk,opz`aíúä áéúëe ,'äáòBz'zeixr zyxta(hk gi `xwie) §¦¨¨¥¨§¦¨¨

,'ìàä úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék',dey dxifba epcnleäî ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥©
ïläla zxacn zeixr zyxtéëä ,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL úBéøò §©¨£¨¤¥¦¦§¦¨¨¦
éîðy dpefa bdep ,opz` mb jk -,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàok lre ©¦¥¦¦§¦¨

.xeq` dppz` da miqtez oiyeciw oi`y miakek zcaer
:miakek zcaer dpef oipra zxg` dkld siqen iia`äéìò àaL ïäëå§Ÿ¥¤¨¨¤¨
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המשך בעמוד יי



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dxenz(iyiy meil)

ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðt øîàc ,àéä øæòìà éaøúeMéà íeL ©¦¤§¨¨¦§¨©¨©¨©©§¨¤Ÿ§¦
äðBæ dàNòezy`a dpi`y d`ia lk ezhiyly oeike ,odkl dxeq`e £¨¨¨

miqtezy dy`a s` lg opz` xeqi`y xaeq `ed ,zepf z`ia diexw
lr `ad iepty mixaeqd minkgk xaeq iia` j` ,oiyeciw da el
`ly dy`a `l` opz` oi` mzhiyle ,dpef d`yr `l dieptd

.oiyeciw da miqtez
:`xnbd dywnéàzhiyk ef `ziixaøæòìà éaø,`idàéøéà éàî ¦©¦¤§¨¨©¦§¨

äðîìà`aenk lecb odkl dpnl` `weec `tiqa `pzd hwp recn - ©§¨¨
,lirléðúéðopz` elit`yäéeðtz`ia ef mb ezhiyl ixdy ,xeq` ¦§¥§¨

,xeq` diept opz` s` xfrl` iaxl zn`a :`xnbd zvxzn .zepf
eéøèöéà äðîìàCodk opz` mby eprinydl `ziixad dkxved j` - ©§¨¨¦§§¦

,xeq` dpnl`l lecbàðéîà Czòc à÷ìñjzrc lr dlrn ziidy - ©§¨©§¨£¦¨
,xneleøñzéð àì àeä áà ïéðáe ìéàBä'dpef' xfrl` iaxly oeik - ¦¦§©¨Ÿ¦©§

dpef opz` oic mby a` oipaa cnlp `ny ,diept epiid odka dxen`d
z`ia diexw dpi` xg` xeqi` da yiy d`ia la` ,diepta wx xn`p

ok lr ,zepfïì òîLî à÷lecb odkl dxeq`d dpnl` s`y `pzd ¨©§©¨
.xeq` dppz`
:dpyna epipy'åë äæ äìè Cì àä Bøéáçì øîBàäjzgty oilze ¨¥©£¥¥¨¨¤¤

dywn .opz` mixne` minkge opz` epi` xne` iax ,icar lv`
:minkg lr `xnbdãáòì äçôL àäåiprpkàéøL àøLéî §¨¦§¨§¤¤¦§¨©§¨

:`xnbd zvxzn .xeqi` z`iaa `l` opz` oi`e ,[zxzen-]áø øîà̈©©
øîà÷ Bìöà ,àðeädpeekd 'icar lv` jzgty oilz' xne`d - ¨¤§¨¨©

xeq` ixdy `ed opz` dlhd ok lre ,envr oec`d mr oilzy
.dgty lr `eal l`xyiløîà÷ àélòî àðMéì [ãáò] éðz÷c àäå§¨§¨¨¥¤¤¦¨¨§©§¨¨¨©

yexite ,diwp oeyla xacl ick `ed 'icar lv`' `pzd hwpy dne -
.yinyzd xa` `ed 'icar'

:`xnbd dgecéëä éà,dgtyd lr `ad l`xyia zwqer dpyndy ¦¨¦
éaøc àîòè éàîok lr .xeqi` z`ia ef ixde ,dppz` z` xiznd ©©£¨§©¦

:xg` ote`a `xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé áø øa ìàeîL øîà̈©§¥©©¦§¨§¨
epiid dpyna xen`d 'icar'écáò,ynnéøáò ãáòa ,éðz÷ éëå- ©§¦§¦¨¨¥§¤¤¦§¦

.iprpka `le ixar cara wqer df oice
:dywne `xnbd dayéëä éàaey ,ixar cara zwqer dpyndy ¦¨¦

dywïðaøc àîòè éàîixd ,opz`d z` mixqe`dãáòì äçôL ©©£¨§©¨¨¦§¨§¤¤
àéøL àøLéî éøáòzvxzn .xeqi` z`ia o`k oi`e ,el zxzen - ¦§¦¦§¨©§¨

:`xnbddéì úéìc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä[carl el oi`y-]äMà ¨¨§©©§¦©§§¥¥¦¨
,íéðáe,dgtya xeq` `ed ok lre,àéðúcy ixar caräMà Bì ïéà ¨¦§©§¨¥¦¨

,úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà íéðáem`eíéðáe äMà Bì Lé ¨¦¥©¥¦§¨§©£¦¥¦¨¨¦
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø.dpnn mipa el cileiy ick egxk lra ©¥¦§¨§©£¦

dilr `a m` ,dgtya xeq` `ed mipae dy` el oi` m`y oeike
dy` el oi`a mb iax zrcl mpn` .xeq` dppz`y minkg mixaeq

zhiyle ,dgty el xqen eax mipaedppz` ok lre xeqi` z`ia ef oi` e
.xzen

äðùî
:'alk xign' ipic xe`iaáìk øéçî eäæéàå,gafnl xeq`døîBàä §¥¤§¦¤¤¨¥

Cì àä] (êéìåä) Bøéáçì[jl gw -úçz äæ äìè[zxenz-],áìk ©£¥¥¨¨¤¤©©¤¤
.gafnl xeq` dlh eze`äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeL éðL ïëå§¥§¥¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨

mi`lhãçàåocbpk lhpäòLzmi`lh,áìëådnáìkä ãâðkL §¤¨¦§¨§¤¤¤§¤¤©¤¤

øeñà'alk xign' meyn mixeq` oey`xd lhpy mi`lhd zxyr - ¨
,alkd zxenz mb egwlp ixdyøzeî áìkä íòLåzryze - §¤¦©¤¤¨

.daxwdl mixzen alkd mr ipyd lhpy mi`lhd
áìkä ïðúà,ezalk z` leral ick exiagl mc` ozpy dlh -øéçîe ¤§©©¤¤§¦

äðBæ,dgtyl dzepwl ick dpefl ozpy dlhe -ïéøzeî elà éøä ¨£¥¥¨¦
,gafnløîàpL,alk xigne dpef opz` iabl'íéðL'aezkkbk mixac) ¤¤¡©§©¦

(himixeq` el` ipy `wecy rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFz iM'¦£©¡Ÿ¤©§¥¤
äòaøà àìåzaizn cenll yi cere .dpef xigne alk opz` `le - §Ÿ©§¨¨
y 'mdipy'ïäéúBãìåalk xigne dpef opz` lyïéøzeîik ,gafnl ©§¥¤¨¦

`weecy rnynïä,mixeq`.ïäéúBãìå àìå ¥§Ÿ©§¥¤

àøîâ
:alk xign edn zxxan `xnbdétéìç eäæ 'áìk øéçî' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¤¤¤£¦¥

áìk.alk zxenz ozipd dlh -øîBà àeä ïëåweqtd oeylamildz) ¤¤§¥¥
(bi cn,'íäéøéçîa úéaø àìå ïBä àìa Enò økîz'mzxkny xnelk ¦§Ÿ©§§Ÿ§Ÿ¦¦¨¦§¦¥¤

.dxenza ozipd xac `ed xigny x`eane ,hren xigna miiebl
:`xnbd dywn .xzen alkd opz`y dpyna epipyäðBæ ïðúà àîéà¥¨¤§©¨

[áìk ïðúàå].alk opz` oiae dpef opz` oia dxez dxq` `ny - §¤§©¤¤
opz` mb dxez dxq` `ny le`yl oywnd zpeeky dpiad `xnbd

:`xnbd zvxzn ok lre ,alk xign mbe alke dpefïk íà)opz` s`y ¦¥
c `vnp ,xeq` alkàúìz eåä áø÷ àìdyly dxezd dxq`y - Ÿ¨¥¨§¨¨

xn`p ixde ,alk xigne alk opz` ,dpef opz` ,daxwdl(hi bk mixac)

Lidl` 'd zarFz iM''íäéðL íbrnyneìL àìå.(äL ¦£©¡Ÿ¤©§¥¤§Ÿ§Ÿ¨
:ezpeek dzid ef dl`yl `ly x`an oywndïðúà ïðà ïðéøîà÷ éî¦¨©§¦©£¨¤§©

øéçîe,exign mbe alk opz` mb xeq` `diy epiywd ike -àìå ïðúà §¦¤§©§Ÿ
ïðéøîà÷ øéçîllk eyexit oi` 'xign' `ny zeywdl epzpeek - §¦¨©§¦©

opz` wx mixeq` eidie ,opz` epiidc ez`ia xky `l` alkd itilg
:`xnbd zvxzn .alk opz`e dpefïk íàdpef opz` `l` exq`p `ly ¦¥

,alk opz`eàø÷ àîéðweqtd xn`i -,'áìëå äðBæ ïðúà àéáú àì' ¥¨§¨Ÿ¨¦¤§©¨§¤¤
`l` ,'xign' oeyl xn`p alk iabl recneäðBæ ïðúà' áéúëcî¦¦§¦¤§©¨

dpî òîL ,'áìk øéçîedxenze oitilg `l` ,opz` epi` xigny §¦¤¤§©¦¨
.lirl x`eank
:dpyna epipy'åë ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeMäcg`e mi`lh dxyr ©¨¦¤¨§¤¨¨©

cbpkye ,gafnl mixzen alkd mry mi`lhd ,alke mi`lh dryz
lk mixq`p recn :`xnbd dywn .alk xign meyn mixeq` alkd

,alkd cbpky mi`lhdàaìk éãäì àãç ÷etéðmdipian `ivep - ¦£¨©£¥©§¨
,alkd xign `edy xn`pe cg` dlhðäåeøzLéì eälek Clke - §¨¨§¦§§

alkd zxenz md oi`y xacd xxazp ixdy ,gafnl exzei mixg`d
dlh yi m` mlerl :`xnbd zvxzn .enry mi`lhd zxenz `l`
mixzen x`yde alkd xign `ed didi alkd ieeyk eieyy cg`,

eeäéépéî ãçî áìk éîc éôèc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäincy - ¨¨§©©§¦©§¦§¥§¥¤¤¥©¦©§
elek mi`lhd cg` ok lre ,cg` dlh incn xzei hrn md alkd

,alkd cbpkeäleëa éãL áìëc àðetéè éàäåmincd ztqeze - §©¦¨§¤¤¨¦§§
,mixg`d mi`lhd lk oia zlhen ,dlh eze`n xzei alkd deyy
mlek jkitle ,alk xign hrn axern mdn cg` lkay `vnpe

.mixeq`
:dpyna epipy'åë øzeî ,äðBæ øéçîe áìk ïðúà`xnbd .gafnl ¤§©¤¤§¦¨¨

:xzen alk opz`y oipn zxxan,éLà áøì àé÷æøtî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§©§¨§©©¥
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קמט oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

'åë àáä éåðô øîàã àéä øæòìà éáøinp opz` jkld ."dpef" ixw zepf zlira Ð

.opaxk Ð ixn`c `p`e ,dia `pixw "dpef opz`"c ,xeq`àåä áà ïéðá,diept hwp i` Ð

`l Ð el dxeq`d dy` ly opz` lk la` .`xeqi` `kilc ,oi` Ð diept :`pin` ded

.xfrl` iaxl diepte iepta epiid Ð "dpef" mzqe ,"dpef" `xwa aizk `dc .xqzipïéðáå
àåä áà`l` xeq` opz` oi`y cnll Ð

dil `xiq`c dpnl`n la` ,diepte iepta

:`pixg` `pyil .ol rnynw `l Ð lecb odkl

dppz` lecb odkl dpnl`" ipzwc ipn `d

wxta xn`c ,`id `aiwr iax Ð "xeq`

.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` :"ulegd"

:xn`c `axle .oiinc zezixkc zeixrk jkld

oebk" ipzwc `py i`n ,opz` ied dpef lk

"dpnl`?`l `ax `dc !inp diept elit`

`l inp dpef s` ,iia`k "darez" i`dl yixc

,"opz` jlid" `icda dl xn`c cr xqzin

`lc ,`ed `nlra dpzn Ð `nzqa la`

iaxk `lce ,`nzqa dlira `cga dpef `ied

Ð `id `xwirn dpefc `kid la` .xfril`

.diept elit`e ,`ed opz` `nzqa inp `axl

àéøù àøùîiedc opax ixn`w i`n`e Ð

opz`?,zxzend opz` xq`c `pz `zil `d

.dicegl xfrl` iax `l`åìöàlv` Ð

.dgty dxeq` dicicle ,envr l`xyid

àéìòî àðùéìxa` epiid Ð "car"e Ð

.izrny jk .ynyndéøáò ãáòì äçôù
àéøù àøùéîxiky xky dpyn" :aizkc Ð

,dlila oiae meia oia caery Ð "jcar

.ezgtyn mipa eaxl ciledyøñåî åáø ïéà
'åë åì."`vi etba `ai etba m`" :aizkc Ð

i`d dil zil Ð opz` ied `l xn`c ,iaxe

xqen mipae dy` el oi` elit` i`cec ,`xaq

.ziprpk dgty eax elåáø íéðáå äùà åì ùé
úéðòðë äçôù åì øñåîly egxk lra Ð

:(`k zeny) aizkc ,`id aezkd zxifbc .car

m`" :dixza aizke ,"`ed dy` lra m`"

.'ebe "dy` el ozi eipec`äðùîãâðëù
ïéøåñà áìëä.od "alk xign"c ,daxwdl Ð

áìë ïðúàjzalk oilze df dlh jlid" Ð

."ilv`äðåæ øéçî,dpefa dlh silgdy Ð

.dlh dze`a ezgtyl dzpweïäéúåãìåÐ

.opz`e xigncïéøúåîÐ "mdipy" xn`py Ð

.odizecle `leàøîâíäéøéçîá úéáø àìå
.minc epiid "xign" `nl` Ðïðúà àîéàÐ

.opz` epiid "alk xign" `dc ,ynnáéúë áìë øéçîåiab e"ie aizkcn ,xnelk Ð

.xeq` eppz` oiae eitilg oiae ,oey`x oipr lr siqen Ð "xigne"àìå íéðù éðùîå
äùìù.[alk xigne opz`e ,dpef opz` :epiid] Ðåäééðéî ãçîecbpky oze`a oi`y Ð

ecbpky oze`y oebk .edleka oiaxern alkd inc `zydc ,alkd inc deyy dlh mey

xqg xpic cg lk oiey enry dryz oze`e .oixpic dxyr eedc ,xpic cge cg lk dey

ixd ,zern dryze xpic dey alkde ,zern dryz zegt oixpic dryz epiidc ,drn

.ecbpk elek ixiyrde ,alkd incn ribn ecbpky oze`n dryza `vnp .mixpic dxyr

,`fefc `yneg iblte ifef rax` ecbpky oze`n cge cg lkl ieyc oebk :inlyexi oeyl

drax` `l` cg lk eey `l enry oze`e .`fef cg`e mirax` edlek oia edl eedc

dryza `vnp .cg`e mirax` eede ,`yng iey `alke .ifef yye miyly eedc ,ifef

.ecbpk elek ixiyrde ,alkd incn yneg ivg cg` lka ,ecbpky dxyrn
ïéà
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`l Ð da yi xg` my `l` ,dpef meyn xeqi` da oi`c lecb odkl dpnl`n la`

:mixtqa zxg` `qxib yi cere .opz` `ied inp i`dac ol rnynw ,opz` `ied

oi` xn`c ,`id `aiwr iax ipn `d" :ipyne .'ek "`tiqa ipzwc `d" cr 'ek "iaizin"

lecb odkl dpnl`c `inec ,dpef lkc ol rnynw `de .oie`l iaiiga oiqtez oiyecw

ied i`n :oeir jixve ."oiyecw da iqtz `l

dizlinl ixenb`l jxved i`ne ,dil `iyw

xn`c oeik ,xity uxiz `d ?"ol rnynw `d"

dedc :xnel yie !"`id `aiwr iax ipn `d"

dpnl` oebk" `tiq ipzwc `d dil `iyw

,ikd ipzinl jixhvi` i`n` "lecb odkl

`yix `l` ipzil `l ?`aiwr iaxk inewe`le

,`nlr ilekk izize ,"zil`xyi dpef zg`"

opaxl ,opz` `ied dpef da dedc d`ia lkae

iaiiga Ð `aiwr iaxle ,zezixk iaiiga Ð

rnynw `d :dizlinl dixnb` ikdle .oie`l

ded `l i`c ,lecb odkl dpnl`c `inec ol

Ð "zil`xyi dpef zg`" ,`yix `l` ipz

oebk ,xak dpef `iedc xnele irhinl `ki`

dpef :inp i` .zezixk iaiigl dlrapy

`id elit` ,opz` iabl dpef `ied zxwten

`tiq `pz ikdl .dl xzenl zlrape zxkyp

`lc opireny`l ,"lecb odkl dpnl` oebk"

da iqtz `lc d`ian `l` opz` `ied

iaxl ,lecb odkl dpnl`c `inec ,oiyecw

da iqtz elit` :xn`c `axle .`aiwr

oebk xak dpef dzidy oia ,opz` `ied oiyecw

oebk :inp i` ,zezixk iaiigl xak dlrapy

dpnl` oebk" ipzwc `py i`n ,zxwten dpef

dn ,dpnl`c `inec :ipyne ?"lecb odkl

s` Ð da exznc cr iwl `l `nzq dpnl`

ied f`e ,"opz` ikilid" dl xn`c cr dpef

oeyl dl xikfny oeik ,`ed zepfc .opz`

xfrl` iaxcn iwet`le .opz` `ied `l ,opz`

.dpef d`yr dieptd lr `ad iept :xn`c

,dpef `ied `pnif `cga elit` dicicle

`iedc `kid la` .dpef `ied `nzqa elit`

,`nzqa elit` xeq` dppz` Ð `xwirn dpef

yexitk ,ixwin "dpef opz`"e ,`id zxwtenc

`pgky` `kid yxtl `ed wgece .i"yx

i` (`id) opaxl opz` `ied `l `nzqac

,llk opz` `iedc edl zil `d Ð diepta

,xak dpefa i`e ,"opz` jlid" dl xn` elit`

Ð zxwten e` ,zezixk iaiigl dlrapy oebk

dl xn`c cr ,dpef s` :yxtl d`xp okl !opz` `ied `nzqa elit`c exn` `d

dpefl e` ,zezixk iaiigl xak dlrapy dpefl opz` ozp i` ,xnelk ,"opz` jlid"

df dlh jlid" `icda dl yxtn ok m` `l` opz` `ied `l Ð zxwten `idy

,xfrl` iaxcn iwet`le .opz` `ied `l Ð yxit `le `nzqa dl ozp la` ,"jppz`a

elit` Ð dpef d`yr dieptd lr `ad iept elit`c jk lk dpefa xingnc diciclc

`iedc `kid inp opaxl :yexit ,`xwirn `id dpefc `kid la` .opz` ied inp `nzqa

cg`l e` ezeg`l ozep `ed m` oebk ,opz`d dl ozep `edy d`ia `idda dpef

xn`ck .dpef `iey d`ia dze`ac oeik ,opz` `ied `nzqa elit` Ð zezixk iaiign

opz` `ied Ð dieptd lr `ad iepta elit` dpef dl ieync meync xfrl` iaxl

,xak dpef ziyrpc `kid la` .d`ia dze`a dpef ziyrp `idc `kid `nzqa elit`

ok m` `l` `nzqa opz` `ied `l Ð opz` dl ozpe oiyeciw da qitzc xg` `ae

."jppz`a df dlh jlid" `icda yxit

êãéàåikid ,dxixa oi`c `zklid wqtc mz epiaxl la` .dxixa yic cenlzd ileka `zklid wqtc wgvi epiax yexitl `gip `zyde .dxixa mrhn :yexit Ð exzyil

m`y rnyn `kdc :denzl yi .`nwezin dizeek `lc oizipznn dil jixt ,dxixa edl zi`c i`pz `ki`c meyn :xnel yie ?"exzyil jci`e" zehiyta jk lk jixt

cizr ip`y oibel ipy" :(c dpyn f wxt i`nc) "mizekd oian oii gweld"c `idda okl .wlzqpy xeqi`d edfy xnel dxixa lr oikneqe ,xeqi`d lhep Ð xzida axern xeqi`

zkqna zehiyta cenlzd jixtc ,"odn zg` dzne zetzeya odipiw egwly dyly"c `idd oke .dzey `edy oilegd edfy xnele ,dxixa lr jneqe ,"xyrn od ixd yixtdl

oke .exzyil jci`e ,xeqi`d xeriyk lewype ,dxixa` jenqp xzida axernd xeqi` lka ok m`e !dxixa meyn exzyil jci`e ,edpicyipe ifef drax` lewype :(a,dp) `nei

:x"nxd ixen xne`e !exzyil jci`e ,ediipin cg lewyp mewn lkn ,ilha `le iaiyg miig ilrac idp ?i`n`e ,ezeni :(a,r migaf) opixn`c ,lwqpd xeya eaxrzpy migaf

ik ,xzida ozaexrz ipd la` .xeqi`a did ezaexrzy oeik ,dxixa` opiknq `l Ð xzida axrzp jk xg`e dlgzn xeqi`d xxaedy xac lk i`cec ,df oica lecb llk

.dxixa` opiknq f` Ð xeqi`d clep zaexrzd xg`le ,ezaexrz mcew xxean did `l xeqi`d
`pn
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äîäáì úåðæ ïéà.xzen alk opz` :oizipzn ipzwc Ð'åë ïéðî éëä éîð àéðúopiqxb Ð

ikdlÐ`icdadyxtne 'ek "opz`l oipn" `ziixaa ipzcmeyn`l` ,`id oizipzn] .dl

.[dl opiqxb `lc il d`xpe .mebnbe ,dl iziinøúåî ãáòðå äö÷åî ãìådiivw` `lcÐ

.dcicl`l``glt`le ,dcicl`l`äðùîïéùã÷åî äì ïúð,opz` ediilrliig`lÐ

.`xnba yxtnckúåôåò äì ïúðixd ,oilegÐ

.daxwdl aey oixeq` el`àì äôéøè ãìå
áø÷é,xzen lkd ixac Ð heicdl la` Ð

.iax `w dtebn e`lcàøîâ÷øåôñéàmyÐ

.mewnäøôì.dnec` Ðïéòå÷éøåietiv Ð

.adf dl ozp m` ,gafnlúøåôëä úéá éøåçà
zg` :(`,`k) `neic `nw wxta opixn`c Ð

zneg ixeg` dxfra mixzep eid dn` dxyr

Ðdzyecw `liwc mzd elit`c .zxetkd zia

dl ozp `ede zeyrl oipa yi m` ,opz`d xeq`

.dppz`a mipa`åäééìò ìç øéçîå ïðúàÐ

z` `iadl Ð "xcp lkl" :oizipzna opiaxck

.serdåçñô ìò äðîîá`xw jixhvi`c `dÐ

xn` onf xg`le egqtyixtdy oebk ,dihernl

."jippz`a igqt lr ipnide il ilrad" dpefl

m` mixg` zepnl mc` i`yx iax xn`c oeike

,`ed epenn`nl`Ðxacmeylzernljxhvi

lkl" jixhvi` ikdl .opz` dilrlegil `ni`e

.xecpd `ivedl Ð "xcpèòîé íàåyixc Ð

jixv `edy dn el oi`y ,ezia hrnzpy :ikd

Ð "dyn zeidn" [epiidc ,gqt jxevl zepwl]

,egqt lr enr mixg` dpniy ,dyn ediigd

.zern el epzieäìéëà éãëîhrnzp m` Ð

on epefne ezeig lawi Ð dlik` ickn ziad

oi`m` .dyn ediigdlk`iydn el oi`ydyd

,ediigde `ed dlik` icknÐ ezelvl mivr el

.dyn ediigd `leç÷î éãëî (àìå)m`y Ð

eze` ickn ezia hrnzpe dxegq zeyrl dvex

mixg`dpnn epi`Ð ea ozildn el oi`y ,gwn

.jka egqt lràåä åîà êøé øáåò`ede Ð

.raxp envríøåâ äæå äælr `ay xkfd Ð

edenxb ixde ,`aiy clel enxb `ide ef dnda

.dxeq` en`e xzen eia`c ,xzide xeqi`
ïàîì
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àðî,xzen alk opz` oizipzna ipzwc Ð dndal zepf oi` opax ixn`c `zlin `d

?drax` `le mipyc ,yixc `xw oizipznc rcei did `l ike :`iywe .i"yx oeyl

dpi`y dycg `xaq xnel dvex did (`l) ike ,'ek hinzyil `l xcdnw i`n :cere

inp ipzwc oizipzn iziin`l i`n` ,drax``le mipyc `ziixa iziin ik :cere ?dpyna

`wifxtn `g` ax i`cec ixenl d`xpe ?ikd

.drax``le mipycweqtde ,dpyndrcei did

opz`d ozep did m`c dil `hiyt dide

mipyc `xw meyn ,opz` epi`c Ð `zalkl

mc` m` ,jtdl ira did la` .drax` `le

,dlv` ealk oiliy zpn lr dpefl opz` ozep

s`e .`l e` zepf z`ia `ixwin alk z`ia m`

Ðxeq``zalkl ozep mc`y opz` oi`c ab lr

.xeq` dy`l alk ozepy opz` mewn lkn

ozepy opz` ipzilc `pz hinzyl `l :ipyne

wegc oeylde .dl ozep alkdy opz`e ,dl mc`

ikid ikc ,`ziixad on iziin ikd xzae .zvw

Ð zepf z`ia dndaa mc` z`ia oi`c xn`c

.zepf diexw dy`a dnda z`ia oi` jk

oi` dpync meyn ,`iadl dvx `l oizipznne

dy` opz`didm` ,`ziixa la` .yxtldkxc

.yxtl dl did Ð xeq` alkl zlrapd

`g` axc `zlinc giken (a,hp) zenaiae

:mzd `ki`c ,alkl dlrapy dy` lr xn`p

zcakn dzidy elzida zg` daixa dyrn

iptl dyrn `a ,dixeg`n ixtek alk draxe
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תמורה.  פרק ששי - כל האסורין דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxenz(iyiy meil)
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.exawie

àøîâ
:dpzypy opz` oica zwelgndì ïúð ,ïðaø eðzdpeflïéhéç ¨©¨¨¨©¨¦¦

,úìBñ ïúàNòåe`,ïîL ïúàNòå íéúéæe`éðz ,ïéé ïúàNòå íéáðò ©£¨¨©¤¥¦©£¨¨©¤¤£¨¦©£¨¨©©¦¨¥
`ziixaaàãçodyíéøeñà,mikqpe zegpnlCãéà àéðúå- £¨£¦§©§¨¦¨

ody ,zxg` `ziixaa.ïéøzeî,miwlegd md ineéðz ,óñBé áø øîà ¨¦¨©©¥¨¥
ïéøñBà éànL úéa ,÷øetñà ïîc ïBéøeb,dpzypy opz`ìlä úéáe §§¦©§¨¥©©§¦¥¦¥

.ïéøézî,mnrh dne,éøáñ ìlä úéaopz`a xn`p(hi bk mixac)iM' ©¦¦¥¦¥¨§¦¦
`weec rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFzíämixeq`àìå £©¡Ÿ¤©§¥¤¥§Ÿ

,ïäéúBãìåe,ïäééepéL àìå íäe .xzen dpzypy opz` ok lrúéá ©§¥¤¥§Ÿ¦¥¤¥
éøáñ éànLwx yexcl yiy,ïäéúBãìå àìå íäzaiz ik'íb'd`a ©©¨§¦¥§Ÿ©§¥¤©

úBaøìs`yïäééepéL.mixeq` §©¦¥¤
:`xnbd dywníb' áéúëä ,ìlä úéáìedaizn daxp dne ,'mdipy §¥¦¥¨§¦©

:`xnbd daiyn .efìlä úéáì 'íb'ok`.äL÷ ©§¥¦¥¨¤
:xigne opz` ipica `ziixa,ïðaø eðzxn`p(my)dpFf opz` `iaz `l' ¨©¨¨Ÿ¨¦¤§©¨

alM xignEéäìà 'ä úéa,'Ernyneäøôì èøtdnec`äàa ïéàL §¦¤¤¥¡Ÿ¤§¨§¨¨¤¥¨¨
úéaì,xigne opz`n d`iadl xzeny ,ycwnd zial -éaø éøác ©©¦¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà,xigne opz`n oi`ian oi` dnec` dxt s` ¤§¨¨©£¨¦§¦
e`a 'jidl` 'd zia' zeaizeïéòewéøä úà úBaøì,adfn miqh - §©¤¨¦¦

.gafnd z` mda zetvl xeq` opz`a epzip m`y
:`xnbd zl`eyïàî[md in-]íéîëç:`xnbd daiyn .el`øîà ©£¨¦¨©

dì ïúð ,àéðúc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ,àcñç áødpefláäæ ©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§©§¨¨©¨¨¨
,dppz`aïéNBò ïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøepnnïéòewéøietivl ©¦¥©§¨¥¥¦¦¦
e ,gafndeléôàny zen` dxyr zg`aúøtkä úéa éøBçàzia - £¦£¥¥©©Ÿ¤

epzipy mipa`n zepal oi` ,xzei dlw mzyecwy ,miycwd iycw
.dppz`a dpefl
:dpyna epipydì ïúðdpeflïéøzeî elà éøä ïéLc÷eîgafnl.'åë ¨©¨§¨¦£¥¥¨¦

:`ziixad zl`eyìwî ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ïéLc÷eî eéäéå§¦§§¨¦¤§©§¦¨£¥¤¦©
ïäa ìñBt íenä ïéàL úBôBò äîe ,øîBçålirl x`eank(.ci),ïðúà ¨¤¨¤¥©¥¨¤¤§©

ïäéìò ìç øéçîe,dpyna x`eankïäa ìñBt íenäL íéLc÷eî §¦¨£¥¤§¨¦¤©¥¨¤
dxeza xn`pk(k ak `xwie)ike ,.ïäéìò ìç øéçîe ïðúàL ïéc Bðéà¥¦¤¤§©§¦¨£¥¤

:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(hi bk mixac)'ebe opz` `iaz `l'ìëì ©§©Ÿ¨¦¤§©§¨
,'øãðrnyneøeãpä úà àéöBäìe` opz`a ozipy iptl deabl xak ¤¤§¦¤©¨

.xeqi`d eilr lg oi`y ,xign
`ziixaa :`xnbd dywn .weqt jkl jxvp recn zxxan `xnbd

c x`eanàø÷ eäðéèòîc àîòè`ed miycwen xzid mrhy - ©£¨§©£¦§§¨
herind,'xcp lkl'nàø÷ eäðéèòî àì àädid `l m`y rnyne - ¨Ÿ©£¦§§¨

,mhrnn weqtdàðéîà äåäs`y xne` iziid -áéäé ék[ozp m`-] £¨£¦¨¦¨¦
,øéçîe ïðúà ïäéìò ìç ïéLc÷eî dì,dyweàeä àðBîî åàì àäå ¨§¨¦¨£¥¤¤§©§¦§¨¨¨¨

xac xqe` mc` oi`e ,ycwd oenn `l` epenn mpi` miycwen ixde -
:`xnbd daiyn .mhrnl weqtd jxvp recne ,ely epi`yáø øîà̈©©

,àéòLBäzwqer `ziixadBçñt ìò dpîîadnda yixtdy ina - ©§¨¦§©¨©¦§
diepn didz dxkyae ,el lrazy dpefl xn` onf xg`le ,gqt oaxwl

,df oaxw lråef `ziixaàéä éaøegqt lr mixg` zepnl xiznd §©¦¦
oaxw ezhiyle ,gqtd zlik` jxevl mincl jxvp epi` m` s` minca
oeik opz` eilr lg oi`y cnll herin jxvp ok lre ,`ed epenn df

.ycwed xaky
,ok iax dpy okide,àéðúcgqt oaxwa xn`p(c ai zeny)èòîé íàå' §©§¨§¦¦§©
äOî úBéäî úéaäm` ,eyxce ,'ebe 'FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle ©©¦¦§¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥

,gqtd ikxv el oi`y ,ezia hrnzpäOî eäééçäezeig el `vnd - ©£¥¦¤
mpn` .zern mdn lawie egqt lr mixg` dpniy ici lr df dyn

hrnzpyk wx xn`p df xzidäìéëà éãkîlek`l dna el oi`y - ¦§¥£¦¨
,ezelvl mivr oebk gqtd z`àìåhrnzp m`çwî éãkîoi` m` - §Ÿ¦§¥¦¨

ef .jk myl egqt lr mixg` zepnl xeq`y ,dxegq zeyrl dna el
j` ,minkg zrc,øîBà éaødyn ediigdóàhrnzp m`éãkî ©¦¥©¦§¥
Bì ïéà íàL ,çwî`ed dxegql zernBçñt ìò Bnò íéøçà äpîî ¦¨¤¦¥§©¤£¥¦¦©¦§
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המשך בעמוד סי



xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dxenz(ycew zay meil)

,xne` xfril` iax :dpyna epipy'åë äôøè ãìåwlgpe ,axwi `l §©§¥¨
oilega :ewlgp dna zxxan `xnbd .mixiznd minkg lr(:fp)ewlgp

dhiy lk itle ,dtxhpy xg`l xarzdl dleki dnda m`d mi`pz
.minkge xfril` iax o`k ewlgp dna x`eaiäôøè øîàc ïàîì§©§¨©§¥¨

äãìé,xarzdl dleki -dì úçkLîef zwelgn dz` `ven -ïBâk ¨§¨©§©©¨§
äøaéò óBqáìe äôøèpL,df cle dclieéâéìt àäáe,ewlgp dfae - ¤¦§§¨§©¦§¨§¨§¦¥

øæòéìà éaøccled z` xqe`døeñà íøBb äæå äæ ,øáñxac - §©¦¡¦¤¤¨©¤¨¤¥¨
en`e xzen eia`y dtixh cle oebk cgi xzide xeqi` zngn mxbpd

.xeq` ,dxeq`ïðaøåmixiznd,øzeî íøBb äæå äæ ,éøáñoeike §©¨¨¨§¦¤¨¤¥¨
.dxeq` m`dy s` ,xzen cled mb xzen a`dy

e :`xnbd dkiynn[úãìBé] (äéç) dðéà äôéøè øîàc ïàîìdpi` - §©§¨©§¥¨¥¨¤¤
,xarzdl dlekidì úçkLîef zwelgnóBqáìe äøaéòL ïBâk ©§©©¨§¤¦§¨§©

àeä Bnà Cøé øaeò ,øáñ øæòéìà éaøc ,éâéìt àäáe ,äôøèðixde ¦§§¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤¦
,dirnay cled mb xq`p m`d dtxhpyke ,dixai`n cg`k `ed

,àeä Bnà Cøé åàì øaeò ,éøáñ ïðaøå`l m`d dtxhp xy`k okle §©¨¨¨§¦¨¨¤¤¦
.dirnay cled xq`p

:xeq` dtixh cley minkg micen ea ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©
çBøôàa øæòéìà éaøì íéîëç íéãBî ,àðeän clepdúöéadpei ¨¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¤§©¥©

øeñàL äôøè,eaixwdl,àîòè éàîy meynéâéìt àì ïàk ãò §¥¨¤¨©©£¨©¨Ÿ§¦¥
minkg,äîäa ãìåa àlà ,øæòéìà éaøc déìòoeikà÷ àøéåàîc £¥§©¦¡¦¤¤¤¨¦§©§¥¨§¥£¦¨¨
àéáøxie`a ielz `l` dndad seba xaegne wec` epi` xaerdy - ©§¨

el enxb en`e eia`y xacd aygpe ,jlede lcbe xvep `ed envrne
,`eaiy cgiàéáø à÷ àzìBâðøúc dôeâîc äôøè úöéa ìáàlk - £¨¥©§¥¨§¦¨§©§§§¨¨©§¨

wlg zaygpe ,zlebpxza zxaegne dwec` `id dlicb dviady onf
ok lre ,dtebn zxnbpe ziyrpy oeik dpnneãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨

.xeq` ef dvian `veid gext`dy
:`ped ax ly epicl di`x `ian `ax,àðeä áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨

Cì òéiñîc àéðz,jixacl zriiqnd `ziixa epipy -ãåøz àìî ©§¨¦§©©¨§Ÿ©§¨
änéørilzdy xya sk `eln -î äàaäxyaøæòéìà éaø ,éç íãà ¦¨©¨¨¦¨¨©©¦¡¦¤¤

,ànèî,exyan wlg miaygp el` mirlezy meyníéîëçå §©¥©£¨¦
,ïéøäèîwlg zaygp dpi` ig mc` xyan z`veid dnixdy itl §©£¦

:`ax yxtne .etebnänéøa àlà déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥¤¨§¦¨
àeä àîìòa àLøéôcmirleza wx xfril` iax lr ewlgp minkg - §¦§¨§©§¨

,yxt mzq mdy itl xyad on e`viyìáàadôebîc äöéa £¨¥¨§¦¨
àeä úìBâðøúc,ziyrpeãBî ïðaø eléôàm`e ,dpnn wlg zaygpy §©§§¤£¦©¨¨

s`y `ped axk x`eane .dxeq` dviad mb dxeq` zlebpxzd
.dn` sebn wlg zaygp dvia minkgl

ééaà déì øîà,`axlàøazñî àëôéà ,äaøcàxzei xazqn - ¨©¥©©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨
c ,jtidl xnelàlà ïðaøc eäééìò øæòéìà éaø âéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤£©§§©¨¨¤¨
éøwéàc ,änéøa[iexwy-]áéúëc ,'änéø' íéiçî íãà(e dk aei`) §¦¨§¦§¦¨¨¥©¦¦¨¦§¦
ék óà'] (úå÷úå),'äòìBz íãà ïáe änø LBðà [äöéa éab ìáà ©¦¡¦¨¤¨¨¥¨£¨©¥¥¨

àçøñî éëì äìãb úîéà],dviad on gext`d `veie lcb izni` - ¥©¨§¨§¦©§§¨
,dgixqdy xg`làeä àîìòa àøôò àçøñà éëådgixqdyke - §¦©§§¨©§¨§©§¨

okle ,[xeqi`d dpnn rwete ,xtrk zaygp `id dviadéaø eléôà£¦©¦
äãBî øæòéìàzvian xvepy gext` lr lg dtixh xeqi` oi`y ¡¦¤¤¤

.dtixhãBòåixdy ,di`xàéãäa àéðz,yexita -éaø äãBî §©§¨§¤§¨¤©¦
.øzenL äôøè úöéa çBøôàa íéîëçì øæòéìà¡¦¤¤©£¨¦§¤§©¥©§¥¨¤¨

déì øîà,`axàéðz éà,`ziixaa yexita jk,àéðzixg` jlpe ¨©¥¦©§¨©§¨
.ixacn ip` xfege ,ef `ziixa

:dpyna epipy'åë äøLk ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøon dwpiy ©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨
:`xnbd zxxan .oaxwl dleqt dtxhdàîéìéà ,àîòè éàî©©£¨¦¥¨

dpéî àîhôîcxeqi`n mhtznde dtixhdn dnhtzdy iptn m` - ¦§©§¨¦¨
,eaixwdl xeq`äzòî àlày dnda ,df oic ycgzpydìéëàä ¤¨¥©¨¤¡¦¨

äøæ äãBáò épéLøkàøéñàc éîð éëä,daxwdl xq`z `id s` ike - ©§¦¥£¨¨¨¨¦©¦©£¦¨
lirl epcnl ixd(.hk)vwdy dnda wxyzxq`p dxf dcearl de

dpi` devwd `l m`y gkene ,dxf dcear ipiyxk delik`dy dryn
.jka zxq`p

:xg` ote`a `xnbd zx`an ok lräàèéøè àðéðç éaø éðz àlà¤¨¨¥©¦£¦¨§¦¨¨
dén÷[iptl-],ïðçBé éaøcjxca dtixhd on dwpiy dxiyk mlerl ©¥§©¦¨¨

xn`p qepbihp` oa `pipg iax ly epice ,jka zxq`p dpi` dxwnïBâk§
d÷éðäLdxiykd z` dtixhdçúBø áìçdini lkúéøçMî ¤¥¦¨¨¨¥©¦©£¦

ìúéøçL,meie mei lk zixgya -äìBëéå ìéàBädxiykdãBîòì §©£¦¦¦¨©£
úòì úòî äéìò`la dnily dnni alg eze` zwipi lr miiwzdl - ¨¤¨¥¥§¥

on `id dzlicb lky `vnp ,dwpie dxfg zxgnle ,zxg` dlik`
d`a dzlicb lky oeik oaxwl dxiykd zxq`p df ote`ae ,dtixhd

.xeqi`d on
:dpyna epipy'åë ïéãBt ïéà äôøè eNòpL íéLãwä ìkoi`y ,oze` ¨©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦

:oicd xewn edn zxxan `xnbd .mialkl olik`dl miycw oicetàðî§¨
éléî éðädaiyn .mialkl mlik`dl miycw micet oi`y oipn - ¨¥¦¥
:`xnbd,ïðaø eðúcectpe elqtpy miycwa xn`p(eh ai mixac)wx' §¨©¨¨©

p zE` lkAdlik`a mixzeny xnelk ,'ebe 'xUa Ylk`e gAfY LWt §¨©©©§§¦§©§¨©§¨¨¨
,o`kn eyxce .ycwdd cin mpeict xg`läféb àìå 'çaæz'dxezd - ¦§©§Ÿ¦¨

,mxnv z` fefbl xeq` j` dlik`e dhigyl wx mzxizd'zìëàå'§¨©§¨
éáìëì àìåE,mialkl mlik`dl oi` -áìç àìå 'øNa'xzen - §Ÿ¦§¨¤¨¨§Ÿ¨¨

,malg z` zezyl xeq` j` mxya z` lek`líéãBt ïéàL ïàkî¦¨¤¥¦
.íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

:`xnbd dtiqenéøîàc àkéàz` miyxece miwlegd mi`pz yie - ¦¨§¨§¦
,jk weqtdïäa Cì ïéà ,'zìëàå çaæz'[miycwend ileqta-]øzéä ¦§©§¨©§¨¥¨¨¤¤¥

d`pde dlik`Cìéàå äçéáæ úòMî àlà,d`lde mzhigy zryn - ¤¨¦§©§¦¨§¥¨
itly oeike .mxnvn e` malgn oebk mdiiga mdn zepdl xeq` j`
,'jialkl `le' dpnn yexcl zxzein dpi` 'zlk`e' zaiz ef dyxc

c `vnpøáñ÷df `pz.íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt ¨¨©¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

ïéøåñàä ìë êìò ïøãä

çáæî éùã÷á ùé ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
zia oipa oewizl ieyr `ede ,ziad wca ycwd ,ycwd ipin ipy mpyi
iab lr axwdl cnerd xac lk llek `ede ,gafn ycwde ,ycwnd
mpyiy mipicd iweliga zeipynd zewqer ,wxtd zligza .gafnd

.gafn iycwl ziad wca iycw oia
LémipicéàL çaæî éLã÷aïmibdepLéå .úéaä ÷ãa éLã÷amipic ¥§¨§¥¦§¥©¤¥§¨§¥¤¤©©¦§¥

ïéàL úéaä ÷ãa éLã÷amibdep.çaæî éLã÷a §¨§¥¤¤©©¦¤¥§¨§¥¦§¥©
wca iycwn gafn iycw mixeng mday mipicd z` dpen dpynd

:ziadäøeîz ïéNBò çaæî éLãwLoileg ly dnda lr xn` m`y - ¤¨§¥¦§¥©¦§¨
ly dndad lr dyecw dlg ,gafn iycw ly dnda zgz ef ixd

.zeyecw zendad izye ,oilegïéNBò ïéà úéaä ÷ãa éLã÷å)§¨§¥¤¤©©¦¥¦
(çaæî éLã÷ äøeîzeåéìò ïéáéiç,ezlik` lr zxkìebét íeMî §¨¨§¥¦§¥©©¨¦¨¨¦¦

àîèå øúBð. ¨§¨¥
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oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

'åë øîàã ïàîìxn`c o`nl `ki` ,(a,fp oileg) "zetxh el`"a `id `zbelt Ð

.zclei dpi` xn`c o`nl `ki`e ,zclei dtxhíøåâ äæå äæxaera ibeltl `kile Ð

`ed en` jxi xn`c o`nl mzdc ,dtxhp jk xg`e dxair ok m` `l` `ed en` jxi

en` jxi xninl `kil Ð dxair seqale dtxhpc `kid la` .eteba zetxhd rxi` Ð

dfe dfa `l` ,xzid cv ea yi ixdy ,`ed

.ibilt mxebçåøôàdpei zvian clepy Ð

.axwil xeq`y ,dtxhäîäá éòîá ãìåÐ

envrne ,xie`a ielz `l` dteba wec` epi`

onf lk dvia la` ,jlede lcbe xvep `ed

dlicbe ,leky`a dwec` Ð dxnbp dpi`y

:`pixg` `pyil .zlebpxzd sebn dxnbpe

jlede clepy xg`l Ð `iax `w `xie`n

la` .en`n epi` elecib xwir jklid ,lcbe

giken xacde ,`iax zlebpxzc dtebn dvia

ecen ikd meyn ,dlicb dpi` z`viy xg`ly

.inlyexid oeyl .opaxáøì àáø äéì øîà
'åë àðåädtxh xn`c o`nl `nw `pyil` Ð

dtxh xn`c o`nl `xza `pyill ,zclei

xak eidy `nw `lgiy Ð zclei dpi`

.zlebpxzd dtxhpy drya leky`aàìî
ãååøú.exeriy yxtn (a,p) xifp zkqna Ð

éç íãàî äàáä.zn jk xg`e Ðéáø
àîèî øæòéìà`l o`k cre ,`ed ditebc Ð

:[xwire ,`pixg` `pyil] .'ek dilr opax ibilt

xa`c ,xfril` iax `nhn inp eiiga elit`c

on xa`k ld`ae `ynae rbna `nhn igd on

e xerd"a ,zndla` .(a,gkw oileg) "ahexd

,axwic dcen xfril` iax elit` ,gext`a

did `l df sebe ,`ed `pixg` `teb `dc

.dtxhd irnaàçøñàã øúáìxg` Ð

.dpnn df `vi dviad dgixqdy

`xtr i`edc ,`xeqi` rwt Ð dgixqdyke
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àîèî øæòéìà`l o`k cre ,`ed ditebc Ð

:[xwire ,`pixg` `pyil] .'ek dilr opax ibilt

xa`c ,xfril` iax `nhn inp eiiga elit`c
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxenz(ycew zay meil)

ïáìçå ïãìågafn iycw lyøeñàs`,ïðBéãt øçàìdxarzp m`y §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨
daxwda cled xeq` ,d`cty xg`l dclie d`cty mcew dndad

.d`pdae
õeça ïèçBMäå,dxfrl uegn -áéiç.zxkokeïäî ïéðúBð ïéà §©£¨©©¨¥§¦¥¤

ïéðneàì,ycwna mipeay.ïøëNaminiiw mpi` el`d mipicd lk ¨¨¦¦§¨¨
,gafn iycwa `l`.úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨§¥¤¤©©¦

iycwn ziad wca iycw mixeng mday mixacd z` dpen dpynd
e :gafnLémipicúéaä ÷ãa éLã÷a,gafn iycwa mpi`yíúqL ¥§¨§¥¤¤©©¦¤§¨
úBLc÷ä,yicwn `ed xac dfi`l hxtl ila mzq yicwnd mc` - ¤§¥

yecw df ixd.úéaä ÷ãáìy ,okeìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä §¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ
mixac lr wx lg ,gafn iycw eli`e ,mivrd lre mipa`d lr elit`

.gafnd lr daxwdl miie`xdåy okïäéìecéâa ïéìòBîxeqi` yi - §£¦§¦¥¤
ly mivia e` ,dnda ly alg oebk ,mdn lcby xaca mb ynzydl

.odileciba dlirn xeqi` oi` gafn iycwa eli`e ,mixezåy okïéà §¥
,[íéðäkì] (íéìòáì) äàðä ïäamda yi maex gafn iycw la` ¨¤£¨¨©Ÿ©¦

yie ,xyad z` milke` mipdkdy zepaxw yiy ,mipdkl d`pd
.xerd z` milhep mipdkdy zepaxw

àøîâ
dpyna x`ean:`xnbd dywn .dxenz miyer gafn iycwyàììëe§¨¨

àeä`ed hlgen llk m`d -éøäå ,äøeîz ïéNBò çaæî éLã÷ ìëc§¨¨§¥¦§¥©¦§¨©£¥
d on mi`ad zepaxwïðúe ,ïä çaæî éLã÷c úBôBò(.bi lirl),úBçðnä §¨§¥¦§¥©¥§©©§¨

.äøeîz ïéNBò ïéà úBôBòäå:`xnbd zvxznéðz÷ ékexn`yk - §¨¥¦§¨¦¨¨¥
ok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpynaäîäaà,dnda lr - ©§¥¨
.dxenz miyer oi` gafn iycw s` zeter la`

:`xnbd dywnéøäåmiyer oi`y yi ,gafn iycw ly dndaa s` ©£¥
,dxenzokyãìå,oaxw znda lyïðúe ,àeä çaæî éLã÷(.ai lirl), §©¨§¥¦§¥©§©

yãìeä ïéàmiycw znda lyäøeîz äNBòenk yecw `ed mby s` ¥©¨¨¤§¨
:`xnbd zvxzn .en`épî àä,zkled `id in zhiya ef dpyn - ¨©¦

zhiya,àéä äãeäé éaøøîàc(my)ãìåmiycw znda lyäNBò ©¦§¨¦§¨©¨¨¤
.äøeîz§¨

:zeywdl `xnbd dkiynndîöò äøeîz éøäå`idy dnda - ©£¥§¨©§¨
,ycwd ly dndaa dze` exindy zngn dyecwçaæî éLã÷c,`id §¨§¥¦§¥©

ïðúedpyna epipye -(my),yäøeîz ïéàdnvr,äøeîz äNBò §©¥§¨¨§¨
znda mewna ycwzz oileg znday mc` xn`i m` xnelk

:`xnbd zvxzn .dxenz ipic dfa oi` ,dxenzdøwéòà éðz÷ ék¦¨¨¥©¦©
àçáéæwx ok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpyna exn`yk - ¦§¨

gkn wx dyecw `idy dnda lr `le ,oaxwd xwir `idy dnda lr
.ycwd ly dnda da exindy

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLä,df uexizl zkxvedy dzr - ©§¨©£¦§¨¦
,oaxwd xwir `idy dndaa `l` dpynd dxaic `lyàîéz eléôà£¦¥¨

ïðaøcley mixaeqd ,opax zhiya `id ef dpyny xn`z m` elit` - ©¨¨
,ayiil yi ,dxenz dyer epi`àçáéæ øwéòà éðz÷ ékexn`yky - ¦¨¨¥©¦©¦§¨

`idy dnda lk lr ok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpyna
.oaxwd xwir epi`y meyn ,ycwd cle df llka oi`e ,oaxwd xwir

:dpyna epipy'åë ïéðneàì ïäî ïéðúBð ïéàå.oxkya §¥§¦¥¤¨¨¦
:`xnbd zwiicnàä[la`-]nïéðúBð úéaä ÷ãa éLã÷mipne`l ¨¨§¥¤¤©©¦§¦

.mxkya:`xnbd zl`eyéìéî éðä àðî]mixac epcnl okidn - §¨©¥¦¥
:`xnbd daiyn .[el`àø÷ øîàc ,eäáà éaø øîàxn`y dnn - ¨©©¦£¨§¨©§¨

,okynd znwd iabl aezkd(g dk zeny)éì eLòå'yexcl yi ,'WCwn §¨¦¦§¨
eyriys`,élMî.ycwd ly zernn mipne`l ozil milekiy epiidc ¦¤¦

:dpyna epipy'åë úéaä ÷ãa éLã÷a Léwcal zeycwd mzqy ¥§¨§¥¤¤©©¦
.ziad

øî øîà,dpyna `aed -,úéaä ÷ãáì úBLc÷ä íúñzehytae ¨©©§¨¤§¥§¤¤©©¦
men da oi`y dnda yicwny ote`a s` `ed df oicy rnynìò ìçå§¨©

.ìkä:`xnbd zl`eyàpz ïàîxaeqy ,dpynd ly `pzd edin - ©Ÿ©©¨
daiyn .ziad wca zyecw dilr dlg mzq dnda yicwndy ,ok

:`xnbd,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà`id ef dpynàìc ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ

[ïðzã] (àéðúã) .òLBäé éaøk(f"n c"t milwy),Léc÷näz`åéñëð §©¦§ª©¦§©©©§¦§¨¨
,yicwn dn myl yxit `leäîäa ïäa äéäå`idyäéeàødaxwdl §¨¨¨¤§¥¨§¨

,çaæî éaâìzenda my eide,øîBà øæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëæ §©¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥
dúBìBò éëøöì eøëné íéøëæmze` aixwiy ,dler aiigy inl - §¨¦¦¨§§¨§¥

,dlerlíéîìL éëøöì eøëné úBá÷ðe,minly aiigy inl - §¥¦¨§§¨§¥§¨¦
,minlyl oze` aixwiyøàL íò eìté ïäéîãedíéñëð,yicwdy §¥¤¦§¦§¨§¨¦

.úéaä ÷ãáì,ziad wcal zeycwd mzqy ,xfril` iax xaeqy §¤¤©©¦
oxknl jixv la` ,ziad wcal oyicwn ,zenda yicwn m` elit`e
oi` ,ziad wcal mininz yicwndy oeik ,oaxwl o`iaiy inl `weec
.ziad wcal elti mdinc exkniyke ,maixwdl `l` ,mze` micet

eáø÷é ïîöò ïä íéøëæ ,øîBà òLBäé éaøl,úBìBò,dxikn `la ©¦§ª©¥§¨¦¥©§¨¦§§
,íéîìL éëøöì eøëné úBá÷ðeïäéîãa àéáéåzeawpd ly,úBìBò §¥¦¨§§¨§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤

øàLedíéñëðeidi.úéaä ÷ãáìodinc `iadl jixvd `ly jkne §¨§¨¦§¤¤©©¦
ixd ,mzq dnda yicwndy ,ryedi iax xaeqy gken ,ziad wcal

,ziad wcal `le ,gafnl dyecw `idmzqy dxn`y dpynd ok m`e
,xfril` iaxk `id ,dnda yicwn `ed m` s`e ,ziad wcal zeycwd

.ryedi iaxk `le
:`xnbd zxne`äáäà øa àcà áøc àâéìôecinrdy opgei iax - §¦¨§©©¨©©£¨

mzqy xaeq xfril` iax eixacle ,xfril` iax zhiya dpynd z`
.dad` xa `c` ax lr jka wleg ,ziad wcal zeycwdáø øîàc§¨©©

øæòéìà éaø eléôà íéøëæ BlekL øãòa ,áø øîà äáäà øa àcà©¨©©£¨¨©©§¥¤¤§¨¦£¦©¦¡¦¤¤
,äãBîoeik ,dlerl eaxwi mlek ,xcrd z` yicwd m`y÷éáL àìc ¤§Ÿ¨¦
Léðéàl eznda z` yicwdln gipn mc` oi`y -çaæî éLã÷ ¦¦¨§¥¦§¥©

Léc÷îedze`,úéaä ÷ãáì,gafnl zeycwd mzqy epiidceàì ©§¦§¤¤©©¦Ÿ
e÷ìçð,ryedi iaxe xfril` iaxíéøëæ äöçî Ba LiL øãòa àlà ¤§§¤¨§¥¤¤¥¤¡¨§¨¦

øáñ øæòéìà éaøå ,úBá÷ð äöçîeyïéàmc`,Bøãð úà ÷ìBç ¤¡¨§¥§©¦¡¦¤¤¨©¥¥¤¦§
xnel oi` okle ,zxg` dyecwl eivge ,zg` dyecwl eivg didiy
ikxvl exkni wx wlge ,zelerl mnvra eaxwi wlgy `id ezrcy

,zelerúBìBò åàì úBá÷ðcîeick oyicwd `l zeawpdy oeike - ¦¦§¥¨
,zeler eaxwi onvr odyúBìBò åàì éîð íéøëæmpi` ok mb - §¨¦©¦¨

,dler zyecw milawnikxvl exkni mleky xfril` iax xn` okle
.ziad wcal eidi mdince zepaxwøáñ òLBäé éaøåmc`y÷ìBç §©¦§ª©¨©¥

,Bøãð úàwlge ,zg` dyecwl excpn wlg didi m` el ztki` `le ¤¦§
zeawpde ,dlerl eidi mixkfdy xn` okle ,zxg` dyecwl excpn
`vnp .dler epwi mincae ,minlyl meaixwiy zpn lr exkni
mc`y xaeq xfril` iax s` ax mya dad` xa `c` ax ixacly
dxn`y dpynd ok m`e ,gafnl dyecw `id ,mzq dnda yicwny
ixack `ly dfe ,xfril` iaxk dpi` s` ,ziad wcal zeycwd mzqy

.opgei iax
:xg` ote`a ax mya `c` ax ly drenyd z` d`ian `xnbd

dì éøîà àðéøçà àðMéì,ef dreny exn` xg` ote`a -áø øîà ¦§¨©£¦¨¨§¦¨¨©©
a ,áø øîà äáäà øa àcàote`äîäa àlà Léc÷ä àlLz` - ©¨©©£¨¨©©§¤Ÿ¦§¦¤¨§¥¨

,zeawp oiae mixkf oia eizenda lkäãBî øæòéìà éaø eléôàmleky £¦©¦¡¦¤¤¤
,gafnl miyecwc,gafnl miie`x mdy oeikLéðéà ÷éáL àì-oi` §Ÿ¨¦¦¦

eznda z` yicwdln gipn mc`lLéc÷îe çaæî éLã÷dze`÷ãáì ¨§¥¦§¥©©§¦§¤¤
,úéaä`iaie ,minly ikxvl exkni zeawpde ,dlerl eaxwi mixkfde ©©¦

,zeler odinca`xwp df oi` ,gafnl zeie`x zeawpd s`y oeiky
.excp z` wlegee÷ìçð àì,ryedi iaxe xfril` iaxLiLk àlà Ÿ¤§§¤¨§¤¥

ïänò íéñëð øàL-,zendad mríãà ïéà øáñ øæòéìà éaøå §¨§¨¦¦¨¤§©¦¡¦¤¤¨©¥¨¨
,Bøãð úà ÷ìBçeøàLcîx`yy oeike -dàì íéñëðmiie`xéLã÷ì ¥¤¦§¦¦§¨§¨¦Ÿ§¨§¥

éîð äîäa ,çaæîxnel yi zendad iabl mb -yàìoyicwd ¦§¥©§¥¨©¦Ÿ
,Bøãð úà ÷ìBç íãà ,øáñ òLBäé éaøå ,çaæî éLã÷ì,okle §¨§¥¦§¥©§©¦§ª©¨©¨¨¥¤¦§

gafnl myicwdy xnel yi ,mixkfd epiidc gafnl zeie`xd zendad
,minly ikxvl exkni zeawpde ,zelerl eaxwieíò eìté ïäéîãe§¥¤¦§¦

.úéaä ÷ãáì íéñëð øàL§¨§¨¦§¤¤©©¦
:`xnbd dywnàøúa àðMéìì àîìLazpaen dpynd -oeyld itl ¦§¨¨§¦¨¨©§¨

oexg`dxfril` iax ewlgpy ,ax mya dad` xa `c` ax ixaca
,zendadn ueg miqkp cer my eidyk wx ryedi iaxecéðz÷c eðééä©§§¨¨¥
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c"agקנו 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

ÎelÈÙ‡ B‡) ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰È ‡Ï ˙BÒBk '·Ï e�˜ÏÁÈ Ì‡Â ˙Á‡ ÒBk ‡l‡ ÌBÈ ÏLÂ ‰ÏÈÏ ÏL LecÈwÏ ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ¦¤¥©¦§¦¤©§¨§¤¤¨©©§¦§©§¤§Ÿ¦§§¥¦£¦

˙Á‡ ÒBÎa Blek e�ÁÈpÈ (˙Á‡ ÏÎa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰È‰È ‡Ï ˙BÒBk '·Ï e�˜ÏÁÈ Ì‡L ‡l‡ ‡ÏÓ B�È‡ ‰Ê ÒBk Ì‡¦¤¥¨¥¤¨¤¦§©§¤§Ÿ¦§¤§¦¦©¦§¨©©©¦¤§©©

Ì„B˜ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ËÚÓ epnÓ CBtLÈ BlekÓ ÂÈLÎÚ Ba ÌÚËiLk Ìe‚t Blek ‰È‰È ‡lL È„Îe ‰ÏÈla ÂÈÏÚ Lc˜ÈÂ¦©¥¨¨©©§¨§¥¤Ÿ¦§¤¨§¤¦§©©§¨¦¦§¦¤§©¦§¦©¥¤

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰Î¯a ÏL ÒBk ÔÈ‡L ˙ÈÚÈ·¯Ó ÌBÚËiL È„k ˙ÈÚÈ·¯ ‰Ê ÒBÎa ¯‡L� ‡‰iL ¯‰Ê� ‡‰ÈÂ e�ÓÚËÈL134 ¤¦§©¤¦¥¦§¨¤§¥¦§©§¤§¦¦§¥¤¦§¥§¦¦¤¥¤§¨¨¨¥§¦¦

·"Ù˜ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk B˙ÓÈ‚tÓ Ôwe˙Ó ‡e‰ ‰Ê·e ¯Á‡‰ ÈÏkaL ‰Ó BÎB˙Ï ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â135. §©©¨©£¦§©¤©§¦¨©¥¨¤§¨¦§¦¨§¤¦§¨¥§¦¨

epnÓ CBtLÈ ˙Á‡ ÏÎa ‰ÓÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰È‰È ‡Ï ˙BÒBk '·Ï e�˜ÏÁÈ Ì‡L ‡l‡ ÂÈLÎÚ Ìb ‡ÏÓ B�È‡ ‰Ê ÒBk Ì‡Â)§¦¤¥¨¥©©§¨¤¨¤¦§©§¤§Ÿ¦§¤§¦¦§¥¨§¨©©¦§¦¤

ÔBÈÊa ‡e‰L È�tÓ) ‰ÓÈÚh‰ Ì„B˜ LecÈw‰ ¯Á‡ epnÓ CBtLÈ ‡ÏÂ BÎB˙Ï ep¯ÈÊÁÈ e�ÓÚËÈL ¯Á‡Â LecÈ˜ Ì„B˜ ËÚÓ§©¤¦§©©¤¦§©¤©£¦¤§§Ÿ¦§¦¤©©©¦¤©§¦¨¦§¥¤¦§

Â"ˆ¯ ÔÓÈÒ ÔÈiÚ) ‰Î¯a‰136Â"¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk (137‡lL ÔÂÈk ÌpÈÁa ‰ÓÈÚËÏ ‰Î¯a ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï ‡lL Ì‚Â ( ©§¨¨©¥¦¨§¤¦§¨¥§¦¨§©¤Ÿ§©§¦¥§¨¨¦§¦¨§¦¨¥¨¤Ÿ

.LecÈw‰ Ì„B˜ ÌeÏk epnÓ CBtLÈ ‡Ï Ì‡ Û‡ ‡ÏÓ ÒBk‰ ‰È‰È¦§¤©¨¥©¦Ÿ¦§¦¤§¤©¦
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לתקנו כדי מים .138עוד

zetqede mipeiv

(מעט134) (סמ"ק מ"ל 86 נאה: הגרא"ח ע"פ רביעית שיעור
מ3 כוס.zoיותר בגימטריא וסימנו ((

המשערים נשיאנו מרבותינו שיעורים הובאו מקומות ובכמה
בס' ומצויינים (מובאים גרם ל118 109 בין רביעית שיעור
בקובץ מובאת מאדה"ז נוספת שמועה צב), ע' מקוואות תיקוני
הגרז"ש שיער פיה שעל 90 ע' תתקס"ב וביאורים הערות

מ"ל. 100 'רביעית' שיעור דווארקין
מעט135) עליו שיוסיפו ע"י לתקנו יכולים פגום כוס ה: סעיף

עליו ומוסיף וכשחוזר ממנו ששתה משום הפגום שעיקר יין
וסותמו. חוזר אם שמיתקן המזבח פגימת כמו בכך מיתקן

לסימן136) הארץ על מהכוס יין מעט לשפוך ונוהגין ה: סעיף
גדותיו כל על הכוס שממלא בשעה זו שפיכה לנהוג ויש . . טוב
ואם . . הארץ על מעט ממנו שישפך בענין מעט עוד עליו יערה
ההבדלה שבשעת כדי ההבדלה אחר עד כלום ממנו ישפוך לא
פרי בורא לברכת בזיון זה הרי גדותיו כל על מלא עדיין יהיה

שפך ממנו ששתה וקודם כראוי מלא כוס על אותה שבירך הגפן
אין לכן עליו כשבירך מאוס דבר בו היה כאלו לארץ ממנו

שנתבאר. בדרך אלא זו שפיכה לנהוג
משום137) שתייתו קודם מעט ושופך מים השותה טו: סעיף

הברכה אחר ולא לברך שיתחיל קודם ישפוך הרעים מים חשש
הברכה. בזיון משום

ס"ו.138) קפב סימן ראה
מברך139) הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין ט: סעיף

מזיגה ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי בורא עליו
זו מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה
מששה אחד הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה שאל"כ
פרי בורא עליו מברכין אין כמותו פעמים ו' במים שיש במים
כלום חשוב אינו יין טעם בו שיש שאע"פ ענין בכל הגפן

מים. חלקים בששה

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈבשעת בו ידע ולא ושכחו בחגורו תלוי כיסו היה אם אבל
עליו כיסו שכח ואפילו לחשכה סמוך הרבים לרשות יציאתו

ל עמו יצא (הוציאו) כך ואחר שחשכה אועד הרבים רשות
יום מבעוד שיצא אלא יציאתו בשעת עליו שכיסו ידע אפילו
עד להצניעו שכחו ואח"כ בזה פושע שאינו לחשכה סמוך ולא
עמו אין ואם לביתו לו שיביאנו לנכרי ליתנו לו מותר שחשכה
ויזרקנו אמות מד' פחות פחות יוליכנו מאמינו שאינו או נכרי
עד לרוץ רשאי ממנו יגזלוהו שלא מתירא ואם יד כלאחר לביתו

להוליכו יבא שלא כדי זה כל שהתירו שנתבאר כמו ביתו לפני
ובודאי ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין והנחה בעקירה כדרכו
או נכרי שומר (ע"י שם לשמרו אפשר כשאי בשוק יעזבנו לא

שבת: למוצאי עד ישראל) שומר

ÁÈאסור שבת למוצאי עד שם לשומרו אפשר אם אבל
בשוק חגורה מתיר אלא נכרי ע"י אפילו לביתו להביאו
אין מעצמו הנכרי מביאו ואם לשומרו לנכרי ואומר נופל והכיס

כלום: לו לומר צריך
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ËÈאו הבית בתוך כשהוא בשבת ונזכר עליו כיסו ששכח ומי
עמו לילך יכול המעורבת עיר בתוך אפילו או החצר בתוך
בזה ואין נופל והכיס חגורו יתיר ושם מוצנע חדר לתוך עד
הוא הרי כבר עליו ישנו שהמוקצה דכיון מוקצה טלטול איסור
ש"ח בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לכל עליו לנושאו יכול
כמו כלל איסור בו ואין בידיו ולא גופו ע"י טלטול שזהו (ועוד

שי"א): בסי' שיתבאר

Îאם אבל יום מבעוד לידו שבאה מציאה או בכיסו זה וכל
אפילו אסור המעורבת) עיר בתוך (אפילו בשבת ארנקי מצא
שאדם דכיון אחר יקדמנו פן שירא אע"פ ליטלו לנכרי לומר
דבריהם של איסור שום לו התירו לא עליה עצמו להעמיד יכול
איסור מתירין שיש שאף נכרי ע"י מוקצה טלטול איסור (אפילו
משלו כלום מפסיד אינו כאן מקום מכל מרובה הפסד במקום זה

מהריוח). שנמנע אלא

שמותר שבת למוצאי עד ולשמרו אצלו לישב מותר מקום ומכל
לומר שמותר שכן וכל ש"[ו] בסי' כמ"ש בשבת המוקצה לשמור
כלום): לו לומר צריך אין מעצמו מביאו (ואם לשומרו לנכרי

‡Îשנטל) טעונה ובהמתו שבת בליל הדרך מן שבא מי
כשהיא עליה והניחו לעמוד כשרצתה מעליה המשוי
לחצר כשיגיע לעיר) סמוך הלכה כשהיא שהחשיך או מהלכת
מעליה נוטל הראשון המשתמר מקום שהוא העיר של החיצונה

בשבת. לטלטלם המותרים הכלים

היא תעשה שלא כדי בחצר שעמדה קודם יטלם (ולכתחילה
שהרי עקירה בלא הנחה שהיא כלום בכך אין עמדה ואם הנחה
צריך שנכנסה קודם מעט שם שעמדה החצר פתח לפני כשהגיע
אחר עליה ולהניחו שעמדה קודם מעליה המשוי ליטול היה
ועקירה הנחה היא תעשה שלא כדי לחצר ליכנס רגליה שעקרה

למעלה). שנתבאר כמו

עגלה על היה שאם סאין מט"ו יותר הוא המשוי אם ואפילו
מכל של"ג בסי' שיתבאר כמו בשבת ממנה להורידו אסור היה

חיים: בעלי צער מפני זה על גזרו לא הבהמה מעל מקום

·Îשל החבלים את מתיר המוקצים דברים עליה יש ואם
מאליהם: נופלים והשקים בהם קשורים שהשקים האוכף

‚Îזכוכית כלי כגון יפלו אם המשתברים דברים בשקים היו
שאין דם מקיזי של כוסות שהם כגון לטלטלם האסורים
להשתמש אפשר ואי מאוסים שהם לפי לכלום בשבת ראוים
בשבת בטלטול מותר אינו כזה מיאוס מחמת ומוקצה בתוכם
בסי' שיתבאר כמו בזה וכיוצא כלים בו לכסות ראוי כן אם אלא
בהם להשתמש עליהם שמקפיד לכך ראוים אינן אלו אבל ש"ח
החמור מעל ליטלם יעשה כיצד וישתברו יפלו שלא זה בענין
והשקים החבלים ומתיר תחתיהם ומניח וכסתות כרים מביא

וכסתות: הכרים על נופלים

יזֿכג סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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הפרק: עדןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לעסוק לו שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו אפשר ואי

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
עדן, דגן להשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
לגן בידו אתו להביא צריכים השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את עדן

ìùîðä ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
ìò ãåîòé æ"éò æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà
àì ìùîäî íéøáã åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä

.ììë ìùîðä úà âéùäì ìëåé
ו"מאחר המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
א"כ המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
על לעמוד דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו

הנמשל".

במשל יחסר לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
תוכן כל ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק
אפילו כשחסר כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות
מהשגת עי"ז שיחסר יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק
בלבד" זו קטנה נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל

אלא המשל), בהבנת הנמשל(שהחסיר כל .כללות

æ"éòù ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
åãåîìú úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé
æà áéèéä ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá
,ä"éåä íòåð àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã

.'åë åùôð úåçöçöá òéáùäì
מזיו שנהנין מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
להיות צריך זה שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה
ידו שעל ה"משל" הוא "תלמודו" כי בידו", "תלמודו
"נועם הוא בנדו"ד דה"נמשל" הנמשל, משיגים דוקא
השם, מאור מתענגת שהנשמה והעונג הנעימות הוי'",
נפשו. את צמאון) (בעת בצחצחות משביע זה שעונג

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá
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ËÈאו הבית בתוך כשהוא בשבת ונזכר עליו כיסו ששכח ומי
עמו לילך יכול המעורבת עיר בתוך אפילו או החצר בתוך
בזה ואין נופל והכיס חגורו יתיר ושם מוצנע חדר לתוך עד
הוא הרי כבר עליו ישנו שהמוקצה דכיון מוקצה טלטול איסור
ש"ח בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לכל עליו לנושאו יכול
כמו כלל איסור בו ואין בידיו ולא גופו ע"י טלטול שזהו (ועוד

שי"א): בסי' שיתבאר

Îאם אבל יום מבעוד לידו שבאה מציאה או בכיסו זה וכל
אפילו אסור המעורבת) עיר בתוך (אפילו בשבת ארנקי מצא
שאדם דכיון אחר יקדמנו פן שירא אע"פ ליטלו לנכרי לומר
דבריהם של איסור שום לו התירו לא עליה עצמו להעמיד יכול
איסור מתירין שיש שאף נכרי ע"י מוקצה טלטול איסור (אפילו
משלו כלום מפסיד אינו כאן מקום מכל מרובה הפסד במקום זה

מהריוח). שנמנע אלא

שמותר שבת למוצאי עד ולשמרו אצלו לישב מותר מקום ומכל
לומר שמותר שכן וכל ש"[ו] בסי' כמ"ש בשבת המוקצה לשמור
כלום): לו לומר צריך אין מעצמו מביאו (ואם לשומרו לנכרי

‡Îשנטל) טעונה ובהמתו שבת בליל הדרך מן שבא מי
כשהיא עליה והניחו לעמוד כשרצתה מעליה המשוי
לחצר כשיגיע לעיר) סמוך הלכה כשהיא שהחשיך או מהלכת
מעליה נוטל הראשון המשתמר מקום שהוא העיר של החיצונה

בשבת. לטלטלם המותרים הכלים

היא תעשה שלא כדי בחצר שעמדה קודם יטלם (ולכתחילה
שהרי עקירה בלא הנחה שהיא כלום בכך אין עמדה ואם הנחה
צריך שנכנסה קודם מעט שם שעמדה החצר פתח לפני כשהגיע
אחר עליה ולהניחו שעמדה קודם מעליה המשוי ליטול היה
ועקירה הנחה היא תעשה שלא כדי לחצר ליכנס רגליה שעקרה

למעלה). שנתבאר כמו

עגלה על היה שאם סאין מט"ו יותר הוא המשוי אם ואפילו
מכל של"ג בסי' שיתבאר כמו בשבת ממנה להורידו אסור היה

חיים: בעלי צער מפני זה על גזרו לא הבהמה מעל מקום

·Îשל החבלים את מתיר המוקצים דברים עליה יש ואם
מאליהם: נופלים והשקים בהם קשורים שהשקים האוכף

‚Îזכוכית כלי כגון יפלו אם המשתברים דברים בשקים היו
שאין דם מקיזי של כוסות שהם כגון לטלטלם האסורים
להשתמש אפשר ואי מאוסים שהם לפי לכלום בשבת ראוים
בשבת בטלטול מותר אינו כזה מיאוס מחמת ומוקצה בתוכם
בסי' שיתבאר כמו בזה וכיוצא כלים בו לכסות ראוי כן אם אלא
בהם להשתמש עליהם שמקפיד לכך ראוים אינן אלו אבל ש"ח
החמור מעל ליטלם יעשה כיצד וישתברו יפלו שלא זה בענין
והשקים החבלים ומתיר תחתיהם ומניח וכסתות כרים מביא

וכסתות: הכרים על נופלים

יזֿכג סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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הפרק: עדןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לעסוק לו שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו אפשר ואי

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
עדן, דגן להשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
לגן בידו אתו להביא צריכים השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את עדן

ìùîðä ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
ìò ãåîòé æ"éò æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà
àì ìùîäî íéøáã åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä

.ììë ìùîðä úà âéùäì ìëåé
ו"מאחר המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
א"כ המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
על לעמוד דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו

הנמשל".

במשל יחסר לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
תוכן כל ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק
אפילו כשחסר כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות
מהשגת עי"ז שיחסר יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק
בלבד" זו קטנה נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל

אלא המשל), בהבנת הנמשל(שהחסיר כל .כללות

æ"éòù ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
åãåîìú úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé
æà áéèéä ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá
,ä"éåä íòåð àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã

.'åë åùôð úåçöçöá òéáùäì
מזיו שנהנין מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
להיות צריך זה שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה
ידו שעל ה"משל" הוא "תלמודו" כי בידו", "תלמודו
"נועם הוא בנדו"ד דה"נמשל" הנמשל, משיגים דוקא
השם, מאור מתענגת שהנשמה והעונג הנעימות הוי'",
נפשו. את צמאון) (בעת בצחצחות משביע זה שעונג

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá
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אין בידו, - תלמודו - ה"משל" כשאין משא"כ
(קדמונו הוי'" "נועם הנמשל, את להשיג דרך לאדם
במשל יו"ד של כקוצו אפילו יחסר ד"אם עולם). של
למעלה שהוא כמו סוף אין אור יושג לא דתורה זה

קץ". אין עד

éî ìëã ì"æø åøîàù äî ïáåîå õøåúî äæáå
øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷øôá åì éã åì à"àù éîã â"òà ,"åë úøëú úøëä

.úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
שיהי' יתכן כיצד - הנ"ל השאלה מתורצת ובזה
ביטול בעוון הקצה אל הקצה מן כ"כ עצום הבדל
אפשר שאי ומי בתורה לעסוק לו שאפשר מי בין תורה

לו.

äèîìù ìùîå ìùîðá àîâåã êøã ìò åîë ,ïéðòäå
'÷ðä ¯ íééìëùä ìë àì äðä ,íãàä ìëùáùìùîð

øùà ìùîðå ìëù ùéù ,íéìùîä ïéðòì íéåù íä ¯
ùéå ,ì÷å èåùôå ãçà ìùî é"ò åéìò ãåîòì íéìåëé
íéìùî é"ò àåä åâéùäì éãëù øúåé ìåãâ ìëù

.øúåé ÷åîòå äìòð àåä ìùîä íâå ,øúåé
למטה ו"נמשל" ב"משל" כמו בזה, הענין אך
ד"כשאין בשכל, מדריגות ריבוי יש האדם, בשכל
בלי להשיגה ויכולים משל צריך אין עמוקה החכמה
וקל פשוט אחד במשל שדי (נמשל) שכל ויש משל",
להשיגו שכדי יותר ודק עמוק שכל ויש להשיגו, כדי
יותר הם עצמם והמשלים משלים, בכמה צורך יש
נצרך יותר עמוקה שהחכמה ד"כל ודקים, עמוקים
שלחכמת עד עלי', שיעמדו עד משלים לריבוי יותר

משל". אלפים שלשת צ"ל הי' שלמה

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä
.åøéáç ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå,õ÷
שיש השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה
יש התורה שבהשגת וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה
כמו היא השגה שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי
המדריגות הן והן ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל"
נשמה כל מעלת גודל לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות
השכינה, מזיו ולקלוט להשיג יכולה היא כמה ונשמה
נעלות מדריגות להשיג יכולה יותר גבוהה דנשמה
ממדריגה ששרשה נשמה משא"כ השכינה, מזיו יותר

יותר. נמוכה

כל לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו

אינו דלכאורה חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
רוצה מדוע חבירו של מחופתו נכווה דאם מובן,
שכשרואה לפי זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב
השכינה מזיו נעלים יותר לגילויים זוכה שהוא בחבירו
את דוחק ולכן הגילויים לאותם תשוקה בו מתעוררת
פחיתות שמצד היות אבל חבירו, של לחופתו עצמו
(שהן כאלו נעלות להשגות ראוי אינו נשמתו מעלת

" ה"ה כן על ממנו) באיןֿערוך מחופתונכוהלמעלה
יכולת מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל חבירו", של

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות לקלוט

,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
.(åúîùð ùøù ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù
äàøåä åæù 'åë ÷åñòì åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå

.äæá åì éãù
לעסוק לו אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
ממדריגה הוא נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה,
מזיו יותר נעלות להשגות שייכת שאינה יותר נמוכה

שחריתהש א' (פרק מועט בלימוד לו די ולפיכך כינה,
ממדריגת וליהנות לקבל שיוכל כדי ערבית) א' ופרק
"נמשל" (כמו נשמתו ושורש יכולתו כפי השכינה זיו
הנמשל). את להשיג כדי ופשוט א' במשל שדי פשוט

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
ïëì ,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
øåòéùë ,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö
ìùî úðéçá àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä

.éðåîã÷ä
בתורה לעסוק לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
ללמוד שעליו התורה כמות של השיעור הוא כך
זיו של זו למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג
ומדריגת לערך המתאימה הקדמוני"), ("משל השכינה

נשמתו.

להשיג ויכול יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
התורה בלימוד יותר לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר
משל שצריכים יותר עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם
בחינות: משתי - ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול
צריכים אלא אחד במשל די שלא בכמות, ריבוי הן
עצמם שהמשלים - באיכות ריבוי והן משלים; כמה

ונעלים). עמוקים יותר מענינים הם

àåä éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
úøëä øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî
úðéçáá øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú
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àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî
.ìùîðä

שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללותשחסר

שחסר מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

פי'Â‰ÊÂ(כב) ה' נאם בתוכך ושכנתי בא הנני כי שאמר
כנ"י שרש הדבור שהוא המל' בחי' הוא ה' נאם
(וזהו כלל אמצעי בלי א"ס מעצמות ותקבל שתעלה למעלה

רויה לברךכוסי נאה לי שיאמר לע"ל דדוד כסא ארך גי'
יומשך וממילא כו') ממש דא"ס ממל' בו שמאיר מפני
דוקא ומאליו ומעצמו ממש ית' ממהו"ע בהם ויתגלה
עצמותו וכל לבד עצמו מהתעוררות מעצמי בא הנני וכמ"ש
וזהו בתוכך ממש ושכנתי כמ"ש בה ישכון שהוא כמו ממש
מעצמו בה ישכון למה הטעם לפרש בא עליון יכוננה והוא
ממש העליון בכח למל' שיכוננה לפי דוקא עצמותו וכל
עוד שאין העליונים כל על עליון שנק' אא"ס עצמות שהוא
שרצונו עילאין כל על עילאה אנת שאמר כמו הימנו למעלה
לפי והוא סתם עליון נק' ע"כ ממנו עילאה עוד שאין לומר
יהיה ולא וכמ"ש ממש מעצמותו רק אורה תקבל שהמל'
לאור לך יהיה בעצמו ה' אלא כו' יומם לאור השמש עוד לך
שאשה דוקא בעוה"ז שעשו המצות ע"י דוקא והוא עולם
בקבלת מעשה סוף דזהו ציון בת ונקרא כו' תחלה מזרע'
לכנ"י שתעלה הוא העצמות הרצון בתחלת שעלה עמ"ש
ציון בת ושמחי רני וזהו ממש העליון חפץ ארץ להקראות
בתוכך אדל"ת בלא מעצמי ושכנתי לע"ל בא הנני כי דוקא

פי' בה יולד ואיש איש יאמר ולציון וזהו וד"ל הנ"ל מטעם
שיהיה מפני והוא ציון בת ולא ציון כנ"י שתקרא לע"ל
בה יולד איש זהו כנ"ל בעצמי ושכנתי בא דהנני אדל"ע
אלפי שבו' מצד יבא וזה ממש העצמי' אה"ר בחי' שהוא
מזרעת דאשה מעשיות במצות דכנ"י העלאה היה שנין
יהיה התחתון ואיש העליון איש א"כ כו' זכר יולדת תחלה
ציון בת נק' שבגלות (ואע"פ ממש א' איש בבחי' הכל
תתעלה לע"ל נוק' בחי' בת שנק' עמ"ש וקבלת ביראה
ושמחי רני בא' הנביא נחם ולזה העצמות מן מקבלת ותהיה
יכוננה ממש דא"ס העצמות בחי' והוא וזהו כו' ציון בת
שהוא פינה לראש היתה כו' מאסו אבן כמ"ש הכל על עליון
כידוע גבר תסובב ונקבה עט"ב א"ח נאמר שע"ז דאצי' מל'
ולסעדה אותה להכין עד כו' המשרה למרבה אמר וכן
של שמחה ענין (והוא וד"ל) במ"א כמ"ש כו' ועד מעתה
העלם גלוי להביא לע"ל ויגיע שיעלה דעכשיו מצוה
מבחי' שלמעלה הנ"ל הג' מדריגה שהוא ממש ית' עצמותו
יאיר כיום ולילה כו' יחשיך לא חשך שגם עד ואור חשך
ההוא ביום מ"ש והוא כו' אור יהיה ערב לעת וכמ"ש ממש
ע"י שלא ממש באחד אחד למהוי אחד ושמו אחד ה' יהיה

וד"ל): כלל דכח"ב אמצע

dkepgd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÎÏÂואוי"ן בשני מלא והארץ השמי' תולדות אלה כתי'
ג"כ פרץ תולדות אלה כ"א התורה בכל משא"כ
כו' חסר ואח"כ נברא' מילואו על העולם כי והוא מלא,
וזהו ג"כ מילואה על העולם יעמוד ולימוה"ש כידוע

ואווי"ן. מלא פרץ תולדות

‰�‰Âהוא חסד חפץ כי בחי' מצד היתה הבריאה תחלת
ולשמרה לעבדה בג"ע ויניחהו כתי' כעת אבל
אלא בניך א"ת בניך וכל וזהו ע"מ בחי' להמשי' שצריך
לקמן כמשי"ת ע"מ בחי' ממשיכי' התורה עסק שע"י בוניך
ג"ע, וענין פי' תחלה צ"ל ולשמרה לעבדה ולהבין אי"ה,
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àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî
.ìùîðä

שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללותשחסר

שחסר מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt yipi` aiig d''c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.a
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dxe` ixry

פי'Â‰ÊÂ(כב) ה' נאם בתוכך ושכנתי בא הנני כי שאמר
כנ"י שרש הדבור שהוא המל' בחי' הוא ה' נאם
(וזהו כלל אמצעי בלי א"ס מעצמות ותקבל שתעלה למעלה

רויה לברךכוסי נאה לי שיאמר לע"ל דדוד כסא ארך גי'
יומשך וממילא כו') ממש דא"ס ממל' בו שמאיר מפני
דוקא ומאליו ומעצמו ממש ית' ממהו"ע בהם ויתגלה
עצמותו וכל לבד עצמו מהתעוררות מעצמי בא הנני וכמ"ש
וזהו בתוכך ממש ושכנתי כמ"ש בה ישכון שהוא כמו ממש
מעצמו בה ישכון למה הטעם לפרש בא עליון יכוננה והוא
ממש העליון בכח למל' שיכוננה לפי דוקא עצמותו וכל
עוד שאין העליונים כל על עליון שנק' אא"ס עצמות שהוא
שרצונו עילאין כל על עילאה אנת שאמר כמו הימנו למעלה
לפי והוא סתם עליון נק' ע"כ ממנו עילאה עוד שאין לומר
יהיה ולא וכמ"ש ממש מעצמותו רק אורה תקבל שהמל'
לאור לך יהיה בעצמו ה' אלא כו' יומם לאור השמש עוד לך
שאשה דוקא בעוה"ז שעשו המצות ע"י דוקא והוא עולם
בקבלת מעשה סוף דזהו ציון בת ונקרא כו' תחלה מזרע'
לכנ"י שתעלה הוא העצמות הרצון בתחלת שעלה עמ"ש
ציון בת ושמחי רני וזהו ממש העליון חפץ ארץ להקראות
בתוכך אדל"ת בלא מעצמי ושכנתי לע"ל בא הנני כי דוקא

פי' בה יולד ואיש איש יאמר ולציון וזהו וד"ל הנ"ל מטעם
שיהיה מפני והוא ציון בת ולא ציון כנ"י שתקרא לע"ל
בה יולד איש זהו כנ"ל בעצמי ושכנתי בא דהנני אדל"ע
אלפי שבו' מצד יבא וזה ממש העצמי' אה"ר בחי' שהוא
מזרעת דאשה מעשיות במצות דכנ"י העלאה היה שנין
יהיה התחתון ואיש העליון איש א"כ כו' זכר יולדת תחלה
ציון בת נק' שבגלות (ואע"פ ממש א' איש בבחי' הכל
תתעלה לע"ל נוק' בחי' בת שנק' עמ"ש וקבלת ביראה
ושמחי רני בא' הנביא נחם ולזה העצמות מן מקבלת ותהיה
יכוננה ממש דא"ס העצמות בחי' והוא וזהו כו' ציון בת
שהוא פינה לראש היתה כו' מאסו אבן כמ"ש הכל על עליון
כידוע גבר תסובב ונקבה עט"ב א"ח נאמר שע"ז דאצי' מל'
ולסעדה אותה להכין עד כו' המשרה למרבה אמר וכן
של שמחה ענין (והוא וד"ל) במ"א כמ"ש כו' ועד מעתה
העלם גלוי להביא לע"ל ויגיע שיעלה דעכשיו מצוה
מבחי' שלמעלה הנ"ל הג' מדריגה שהוא ממש ית' עצמותו
יאיר כיום ולילה כו' יחשיך לא חשך שגם עד ואור חשך
ההוא ביום מ"ש והוא כו' אור יהיה ערב לעת וכמ"ש ממש
ע"י שלא ממש באחד אחד למהוי אחד ושמו אחד ה' יהיה

וד"ל): כלל דכח"ב אמצע
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÎÏÂואוי"ן בשני מלא והארץ השמי' תולדות אלה כתי'
ג"כ פרץ תולדות אלה כ"א התורה בכל משא"כ
כו' חסר ואח"כ נברא' מילואו על העולם כי והוא מלא,
וזהו ג"כ מילואה על העולם יעמוד ולימוה"ש כידוע

ואווי"ן. מלא פרץ תולדות

‰�‰Âהוא חסד חפץ כי בחי' מצד היתה הבריאה תחלת
ולשמרה לעבדה בג"ע ויניחהו כתי' כעת אבל
אלא בניך א"ת בניך וכל וזהו ע"מ בחי' להמשי' שצריך
לקמן כמשי"ת ע"מ בחי' ממשיכי' התורה עסק שע"י בוניך
ג"ע, וענין פי' תחלה צ"ל ולשמרה לעבדה ולהבין אי"ה,
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

כמ"ש פנים הארת הוא זיו ופי' השכינה, זיו הוא ג"ע פי'
יפה ביוסף כתי' ולכן יסוד בחי' זיו הקבלה וע"ד במ"א,
פנים הדרת לו אין סריס ארז"ל והנה מראה, ויפה תואר
בהקדם יובן פנים להדרת זיו בחי' השייכות מהו ולהבין
בחי' יש שבנשמות מה צ"ל דלכאו' ונשמות מלאכי' ענין
בחי' בהם כלל לומר שייך שאין במלאכי' משא"כ הולדה
עומדי' נק' כ"א מלאך עוד יתהווה לא א' שממלאך הולדה

הוא התהוותם עיקר המלאכי' הנה כי הוא והענין כו',
ולכן פנימיות מבחי' המה הנשמות משא"כ חיצוני' מבחי'
וזהו במ"א כמ"ש כו' המוליד כח בחי' בנשמות יש
בחי' יסוד הוא זיו כי פנים להדרת זיו בחי' השייכות
זהו ולכן החכ' פנימיות מבחי' נמשך וההשפעה משפיע
אדם חכמות כמ"ש בפניו חכ' בחי' שמאיר פנים הארת

והמ"י. פניו תאיר

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik
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a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂמספרים כמה יש בגבול כי בל"ג, מאד הרבה שכרך
והוא מספר שום אין בבל"ג אבל אלפים, ואלפי אלף
לו שאין א' מדבר חוץ סיקוסים יש לכל במד"ר מ"ש ע"ד
בסש"ב ופי' מאד. מצותך רחבה התורה זהו סיקוסים
וכמ"כ הבל"ג, העליון מאד לקבל מצות של הכלי שרחב

מאד הרבה ששכרך והראי' הבל"ג, על מורה מאד תיבת
הדין מדת שע"פ ונמצא לך. מגן שאנכי מי שאנכי בל"ג
חסד רב וע"פ הנבראים לשרש כ"א להגיע א"א להנברא
נסיון ע"י תומ"צ שמקיים וע"י בל"ג, הוא שכר התשלום

בו. החוסים לכל הוא מגן נמשך

jl obn ikp`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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òéôùî øáàä âæîå øîåç
äæ ìëåבאברים הכוחות של פנימית התלבשות àåäשיש

ïë ìò ùôðä úøåö øåàì íéåàø íéìë äîä íéøáàäù éôì
øîåç ïôåà éôì ïëìå ,'åë íäá íéìòåôå íéìâúî úåçëä

¯ úåçëä úåìâúä àåä ïë íéøáàäהגשמי החומר כלומר

קר הוא החכמה מוח הרוחני, הכח על משפיע האבר של

קר שהוא המוח ובחומר ויבש, חם הוא הבינה ומוח ולח

לדבק המים דטבע (חכמה), השכל נקודת בו מתלבש ולח

בו מתלבש ויבש חם שהוא המוח וחומר החסדים), (ענין

האש דטבע (בינה), פרטים התחלקות שענינו השכל חלק

הדעת בבחינת הוא וכן והצמצומים), הגבורות (ענין לפרר

המוח חומר אופן לפי 31øîåçשהוא ïôåà éôìã åîëå ,
åä ïéçåîäíçå ùáé çåîä âæî íàù ìëùä øåà úåìâúä à

øúåéá çìå ø÷ âæî àåä íàå áåè ìëùä âæî 'éäé àì øúåéá
,áåè àì ïë íâ

âæîä áåè ïôåà éôì ùáéå íçå çìå ø÷ ïéá òöåîî âæîá êà

íà áåè âæîá ìëùä øåà úàøùä äéäé êë éîùâä çåîá
÷îåòá äìëùäáהדעת כח –áçåøá åàהבינה כח –åà

úåçöå úå÷ã úåìëùäáהחכמה כח –.àðååâ éàäëåועל –

הכוחות. בשאר הדרך זה

øåçùá ïéòä øîåç ïôåà éôì ïéòáù äéàøä çëá ïë åîëå
íâã òãåðëå ,'åë úåéðçåøä äéàøä øåà àåáé êë åáù ïáìå

ïéò òøå ïéò áåè ïéðòורואה טובה עין לו שיש אדם שיש

כל ורואה שלילית עין לו שיש אדם ויש חיובי באור הכל

ורעה ביקורתית בצורה éîùâäדבר ïéòä øîåç úâéæîá éåìú
'åë íéîã èåòéîá åà íéîã éåáéøá àåä íàהעין דבחומר

שהדם באופן היא העין חומר מזיגת וכאשר ומים, דם יש

עין היפך של באופן יהיה אזי אדמוני, שזהו בריבוי, הוא

עין של באופן יהיה אזי בריבוי הם המים וכאשר טובה,

øçàטובה. íå÷îá øàáúðù åîëå32

éøáàá íéîäå íãä úáëøäå úâéæî ïôåà éôì ììë êøãáå)
ïéðò åäæù) óåâäשםíãà:מ íãשמורכב 'à33על מורה א'
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ב'.31. אות תשט"ו משפטים פ' יתנו" "זה ד"ה מאמר ראה

הקודמת.32. בהערה הנסמן במאמר ראה
בהקדמת33. של"ה ה'. פרק ב' חלק ה' שער שערים מבוא ראה

ועוד. א). (כא, דוד בית ישראל בית

c"ag i`iyp epizeax zxezn

החיונית הנפש על מורה ודם האלקית הנפש åë')34המשכת
éî åîëå ,'åë íééðçåøä úåçëä úâéæî àåä äæë ïôåà éôì
éôì äæ éøä åòáèá çðå è÷ù àåäù åà òáèá ïæâø àåäù

,'åë óåâä øîåçá íéîäå íãä úáëøäבריבוי שהדם שככל

בטבעו, רגזן יותר הוא הרי íéîãאופןùéåיותר éåáéøá íâù
åîëå áåèá íéîä úâéæî äéäúהמלך דוד על éðåîãàשנאמר

íéðéò äôé íò35.('åëהמורה אדום מראהו שהיה שלמרות –

עינים. יפה היה הדמים רבוי על

úåçëäù äæì äæ ììë êøòá íðéà íéøáàäå úåçëäù íâäå
øçàî íå÷î ìëî ,'åë íéîùâ íéøáàäå äîä íéðçåø
úåçëä éâæî àåä íéìëä éâæî ïôåà éôëå íäá íéùáìúîù

øîåì çøëäáנוספת íéøáàäמסקנה éòáè úîùâäá ùéù
ùôðã éðçåøä øåà úåäî òáè àîâåãå ïéòîנקודות יש -

איזה לו יש אבר בכל הרוחני, לכח הגשמי האבר בין השקה

המיוחד הרוחני לכח שמתאים שלו ובחומר בצורה צד

בו úøåöשנמצא íäá ìá÷ì íéðëåî íéìë íä äæ éãé ìòù

,'åë ùôðä
ùèåìî øáã ìë åîëå äéàøä øåàì éìë ïéòä úåøéäá åîëå

'åë øåà ìá÷îמלוטשים כשהם ויהלומים טובות אבנים

אור של התנוצצויות מקבלים הם הרי היטב ,ומחודדים
äæéà åá ùé åáù úå÷ãä úéçåìçìäå çåîä øîåç ïë åîëå

.'åë ìëùä øåà òáèî àîâåã
.øåöé÷

øàáéå ,úåøéôñä éøàùì øúëä ïéá ùøôää øàáì ìéçúé
úåçë íä ìëùä çë íùàøáå úåçëä ìëù ùôðá ìùîä
øéëæéå) íäì íéåàøä íéìëá à÷åã íéùáìúî ïëìå ,íééîéðô

.(åðîî äèîìù úåçëäá ìëùä úåùáìúä ïéðò äøö÷á
êôéäìå ,úåçëäá äîùâä íéùåò íéøáàäù äáéñä åäæå
úðéçááå íúåà íéâéäðî úåçåëäå úåçëä ìà íéìèá íäù
éôë àåä úåçëä úåìâúäå ,çøëäá àì úåìâúäá éîéðô øåà

.íéøáàä úâéæî

ohw hxtl ,a"xrz ,zereayd bg
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ש"פ34. לדוגמא ראה המאמרים, בהמשך באריכות בזה הביאור
ה'עת"ר. ויחי

יב.35. טז, א, שמואל
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

דיבור במחשבה במדות, או במוחין ה"נמצאת" הפסולת את להסיר צריך לאלקות, כלי להיות כדי
רצונותיו כל ויעזוב עצומה, במרירות חצות תיקון ובהקדמת התפלה, עבודת ע"י ומעשה.

בגשמיות. גם עליונים לחסדים כלי ויהיה ובתפלה, בתורה עצמו וישקיע החומריים

‰p‰Âאלקּות ועניני לאלקּות ּכלי להיֹות היעּוצה עצה ¿ƒ≈ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָֹֹ
ּכמֹו הּוא ּבפרט, העליֹונה ּברכה הּמחזיק ּוכלי ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבכלל,
כסף ּכלי לעׂשֹות ׁשּכׁשּצריכים ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
והּפסלת הּסיגים מהם להסיר צריכים ּכל ראׁשית הּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוזהב,
והּפסלת, ּבהּסיגים מערבים הם ּכאׁשר ּכי היטב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּולצרפם
עֹוד להיֹותם ּכלי מהם לעׂשֹות מאד ׁשּקׁשה זאת מּלבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּנה
אפׁשר אז הּסיגים מהם מסירים ּכאׁשר ורק וגּסים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָקׁשים

רֹואי ׁשאנּו ּוכמֹו ּכלי, וזהבלעׂשֹותם נקי ּדכסף ּבמּוחׁש ם ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
ואז יֹותר רּכים נעׂשים הּברּור ּבתכלית מבררים ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשחּוט
מערבים עֹוד ּכׁשהם ּכן ּׁשאין מה ּכלי, מהם לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבנקל
לאחר הּנה זאת מּלבד הּנה ּבמאד, קׁשים הם הּסיגים ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹעם
הּסיג נּכר הרי נקּיים ּבלּתי זהב אֹו מּכסף ּכלי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעֹוׁשים
הּנה ולזאת הּכלי, ׁשל ערּכֹו ּכל ּומאּבד יֹותר עֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהעכרּורית
הּסיגים להסיר צריכים ּבאמת וטֹוב יפה ּכלי ׁשּתהיה ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכדי
ּבחם לּזהב וכּור לּכסף ּבמצרף היטב ּולנּקֹותם ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּפסלת
הּכסף ּבגלמי מּכה האּמן ּכ ואחר כּו', יּתכּו אׁשר עד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻּגדֹול

יֹוצא אׁשר עד חקיקֹות ּבהם וחֹוקק וקרנס ּבפּטיׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻוזהב
האדם ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יׁשנֹו זה ּכל אׁשר ויפה, טֹוב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלי
מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי והג' ּומּדֹותיו ׂשכלֹו וטבע עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעם
יּולד ּפרא עיר הּוא ּבהּולדֹו האדם ּדהּנה ּומעׂשה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדּבּור
ּבׂשכל ּופסלת סיגים הרּבה ּבֹו ויׁש ּומכערֹות, ּגּסֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּבמּדֹות
להיֹות ראּוי ׁשּיהיה ּובכדי ׁשֹונים, מּמינים מינים ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶָּומּדֹות
ּופסלת הּסיגים להסיר צריכים ּכל ראׁשית הּנה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָֹֹּכלי,
ּדהרי ׁשּלֹו, ּומעׂשה ּדּבּור ּומחׁשבה ּומּדֹות ּבמחין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמערבים
חּלּוקי רבבֹות רּבּוי יׁש ּובזה מּנעּוריו, רע האדם לב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיצר
ּדעּקרֹו יׁש וסיגים, הּפסלת ׁשל הּתערֹובֹות ּבאפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמדרגֹות
טֹוב הּוא ּדׂשכלֹו ּדהגם והינּו ּבּמּדֹות, ּדעּקרֹו ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹּבּמחין
ּבׂשכלֹו ׁשּמבינֹו ּדבר וכל ּביֹותר, מׁשחתים הם מּדֹותיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻאבל
טֹובֹות מּדֹות ּבעל ׁשהּוא ויׁש ּכלל, הּמּדֹות אל נֹוגע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאינֹו
והרהּורין רעֹות ּבמחׁשבֹות ּגדֹול חּסרֹון ּבעל הּוא ְְְֲֲִִִַַַָָָָָאבל
ּדֹובר ּפה ׁשהּוא ּבדּבּור חסרֹונֹו עּקר ׁשהּוא ויׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַּביׁשין,
ּולהרחיב לדּבר ׁשאֹוהב אֹו ּומרמה, וׁשקר ּבלצנּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנבלה
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החיונית הנפש על מורה ודם האלקית הנפש åë')34המשכת
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ש"פ34. לדוגמא ראה המאמרים, בהמשך באריכות בזה הביאור
ה'עת"ר. ויחי

יב.35. טז, א, שמואל

•
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e"txz'd mixn`nd xtq

דיבור במחשבה במדות, או במוחין ה"נמצאת" הפסולת את להסיר צריך לאלקות, כלי להיות כדי
רצונותיו כל ויעזוב עצומה, במרירות חצות תיקון ובהקדמת התפלה, עבודת ע"י ומעשה.

בגשמיות. גם עליונים לחסדים כלי ויהיה ובתפלה, בתורה עצמו וישקיע החומריים

‰p‰Âאלקּות ועניני לאלקּות ּכלי להיֹות היעּוצה עצה ¿ƒ≈ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָֹֹ
ּכמֹו הּוא ּבפרט, העליֹונה ּברכה הּמחזיק ּוכלי ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבכלל,
כסף ּכלי לעׂשֹות ׁשּכׁשּצריכים ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
והּפסלת הּסיגים מהם להסיר צריכים ּכל ראׁשית הּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוזהב,
והּפסלת, ּבהּסיגים מערבים הם ּכאׁשר ּכי היטב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּולצרפם
עֹוד להיֹותם ּכלי מהם לעׂשֹות מאד ׁשּקׁשה זאת מּלבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּנה
אפׁשר אז הּסיגים מהם מסירים ּכאׁשר ורק וגּסים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָקׁשים

רֹואי ׁשאנּו ּוכמֹו ּכלי, וזהבלעׂשֹותם נקי ּדכסף ּבמּוחׁש ם ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
ואז יֹותר רּכים נעׂשים הּברּור ּבתכלית מבררים ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשחּוט
מערבים עֹוד ּכׁשהם ּכן ּׁשאין מה ּכלי, מהם לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבנקל
לאחר הּנה זאת מּלבד הּנה ּבמאד, קׁשים הם הּסיגים ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹעם
הּסיג נּכר הרי נקּיים ּבלּתי זהב אֹו מּכסף ּכלי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעֹוׁשים
הּנה ולזאת הּכלי, ׁשל ערּכֹו ּכל ּומאּבד יֹותר עֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהעכרּורית
הּסיגים להסיר צריכים ּבאמת וטֹוב יפה ּכלי ׁשּתהיה ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכדי
ּבחם לּזהב וכּור לּכסף ּבמצרף היטב ּולנּקֹותם ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּפסלת
הּכסף ּבגלמי מּכה האּמן ּכ ואחר כּו', יּתכּו אׁשר עד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻּגדֹול

יֹוצא אׁשר עד חקיקֹות ּבהם וחֹוקק וקרנס ּבפּטיׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻוזהב
האדם ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יׁשנֹו זה ּכל אׁשר ויפה, טֹוב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלי
מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי והג' ּומּדֹותיו ׂשכלֹו וטבע עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעם
יּולד ּפרא עיר הּוא ּבהּולדֹו האדם ּדהּנה ּומעׂשה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדּבּור
ּבׂשכל ּופסלת סיגים הרּבה ּבֹו ויׁש ּומכערֹות, ּגּסֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּבמּדֹות
להיֹות ראּוי ׁשּיהיה ּובכדי ׁשֹונים, מּמינים מינים ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶָּומּדֹות
ּופסלת הּסיגים להסיר צריכים ּכל ראׁשית הּנה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָֹֹּכלי,
ּדהרי ׁשּלֹו, ּומעׂשה ּדּבּור ּומחׁשבה ּומּדֹות ּבמחין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמערבים
חּלּוקי רבבֹות רּבּוי יׁש ּובזה מּנעּוריו, רע האדם לב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיצר
ּדעּקרֹו יׁש וסיגים, הּפסלת ׁשל הּתערֹובֹות ּבאפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמדרגֹות
טֹוב הּוא ּדׂשכלֹו ּדהגם והינּו ּבּמּדֹות, ּדעּקרֹו ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹּבּמחין
ּבׂשכלֹו ׁשּמבינֹו ּדבר וכל ּביֹותר, מׁשחתים הם מּדֹותיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻאבל
טֹובֹות מּדֹות ּבעל ׁשהּוא ויׁש ּכלל, הּמּדֹות אל נֹוגע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאינֹו
והרהּורין רעֹות ּבמחׁשבֹות ּגדֹול חּסרֹון ּבעל הּוא ְְְֲֲִִִַַַָָָָָאבל
ּדֹובר ּפה ׁשהּוא ּבדּבּור חסרֹונֹו עּקר ׁשהּוא ויׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַּביׁשין,
ּולהרחיב לדּבר ׁשאֹוהב אֹו ּומרמה, וׁשקר ּבלצנּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנבלה
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וחניפה ּורכילּות הרע לׁשֹון לידי ּבא ּובמילא ולׁשֹון, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּפה
הרי ּגּופא ּובזה ּבמעׂשה, וכן מּכּמהכּו', ּתערֹובֹות יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבנפׁשיּה אינׁש ידע ּכאׁשר ּביחד, חסרֹונֹותידּדברים מּפרטי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מתחּזק לזמן ּומּזמן ּבהם, מקּׁשר ׁשהּוא וטבעֹותיו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻנפׁשֹו
ּכהּתר ונעׂשה ׁשני טבע ונעׂשה ּבהם ׁשּמתרּגל עד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיֹותר
טֹובים לא ענינים ּדכּמה ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
נחׁשבּו ּומעֹולם מאז אׁשר מגּנֹות והנהגֹות רעֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻּבמּדֹות
לׁשֹון ּכמֹו מּמׁש האסּורים ּדברים ׁשּכן ּומּכל מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלחטא
הּנה כּו', ּדמים ּוׁשפיכּות ליצנּות חנּופה ׁשקר רכילּות ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָהרע

חלי ולא הּתר ּבהם מאּוסטונהגּו הּוא ּכּמה עד מרּגיׁש ולא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מן מרחק הּוא ּכּמה ועד אּלּו עניניו ּבגלל ּומתעב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמׁשּקץ
הּסיגים מּפני והּוא טֹוב, לדבר ּכלל ּכלי ואינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָהאמת
להסיר צריכים ּכלי ׁשּיהיה ּובכדי ּבֹו, המערב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּופסלת
אי הּפסלת עם מערב ׁשּבהיֹותֹו זאת מּלבד אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹהּפסלת,
עֹודּנּו ּדכאׁשר ּגׁשמי, ּבכלי וכּנ"ל לכלי, לעׂשֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָאפׁשר
הּוא כן ּכמֹו אׁשר מאד, קׁשה הּוא אז ּבהּסיגים ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹמערב
ואינֹו מאד קׁשה הּוא ּבהּסיגים מערב ּדכׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבהאדם,
הרי ּכלי ׁשהּוא ּבמה ּדגם זאת עֹוד הּנה ּכלי, להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹראּוי
אדם ּבני ּבכּמה ּבמּוחׁש וכּנראה ּביֹותר, הּפסלת ונּכר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנראה
ׁשּיׁש הּטֹוב הּנה ּבּמּדֹות, אֹו ּבּמחין טֹוב איזה ּבהם ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש
ּתכלא ׁשדא ּדהּפסלת הּפסלת, ידי על נאבד הּוא הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבֹו

הּפסלת,טזּבכּליּה להסיר הּוא היסֹוד ועּקר ראׁשית ולזאת , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חצֹות ּתּקּון הקּדמת ידי על ּדתפּלה העבֹודה ידי על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָוהּוא
טֹובים הּלא עניניו ּכל על ּגמּורה ּובחרטה עצּומה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָֹּבמרירּות
ׁשמע ּבקריאת לטֹובה חׁשב אׁשר האמּתי החׁשּבֹון ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָּכפי
החלל וּיחם טֹובה, ּבהתעֹוררּות ּומתעֹורר הּמּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשעל
ׁשּמדּכה ונדּכה, נׁשּבר לב ונעׂשה אלקי ּבחם ׁשּבלּבֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהימני
ּברצֹונֹות והמתעב המרחק אני מי לנפׁשֹו לֹומר עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֻאת

יתּבר מאלקּותֹו ּׁשּנתרחק מה ענין ּגרם זה ׁשּכל ,זרֹות, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מבין ּדהלא הּגׁשמּיים, הענינים ּבדבר ּכלל חֹוׁשב אינֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואז
ּברּו להּקדֹוׁש עֹובד היה ּדאם ּכלל, לֹו מּגיע ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבעצמֹו
הרוחה איזה לֹו ׁשּמּגיע לחׁשב יכֹול היה נצטּוה ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּוא
ּדמאחר כּו', הּדעת ּבמנּוחת ׁשּיהיה למען ּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָּבענינים
ּברוח ּפרנסתֹו ׁשּתהיה הּדבר ראּוי הרי קֹונֹו רצֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשה
הּוא ּכאׁשר אבל ּבעבֹודתֹו, להֹוסיף ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּובמנּוחה
הּׁשם לֹו ׁשּיּתן לֹו יּגיע ּזה מה ועל ּזה מה – לגמרי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמרחק
הּגּסה נפׁשֹו ּתאות למּלאת ׁשּיּוכל זה ּבׁשביל האם ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹיתּבר
רצֹונֹותיו לֹו ּגרמּו מה ּובאמת נפׁש, ּבׁשאט יחּפץ ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
מתקרב היה ׁשאם חּיים, מאלקים רחּוקֹו רק הלא ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּללּו,
חפץ היה לא הרי אז אצלֹו, עּקר היה וזה יתּבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹלעבֹודתֹו
יארי וכאׁשר האּלה, והּנבזים הּנקלים ּבּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלל
ּכל יעזֹוב עזֹוב הּנה מעמדֹו ּופרטּות ּבכללּות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָלהתּבֹונן
לֹו הּמכרח ּדבר וגם החמרּיים, ועניניו הּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָֻרצֹונֹותיו
ּכלי יעׂשה רק ּכלל, ולב לב ּבלא זאת יעׂשה הּנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבפרנסתֹו
ּבעבֹודה יהיה ועּקרֹו ּפרנסתֹו, לֹו ימציא ּכי לה' ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָויתּפּלל
אז ּכ להתנהג עצמֹו את ירּגיל ּכאׁשר הּנה ּותפּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבתֹורה
העליֹונים יׁשּועֹות ּבחינת ּבנפׁשֹו לקּבל ריקן ּכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיהיה
החסדים הׁשּפעת ּבחינת ּבתֹוכֹו מחזיק ריקן ּכלי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָלהיֹות
ּדכׁשם הרּוחנּיּות, אחרי הּנגררים וגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּברּוחנּיּות

ּגריר ריׁשא ּבתר ּבגׁשמּיּותיזׁשּגּופא הּברכה כן ּכמֹו הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ּברּוחנּיּות, ּכלי היֹותֹו אחרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָנמׁשכת
עבֹודת ידי על ּדוקא ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
עניניו ּבכל הּברּורים ועבֹודת ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהאדם
מרּבה הׁשּפעה להאדם נֹותנים זה ּובׁשביל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהּגׁשמּיים,

לאלק ּכלי אֹותם ׁשּיעׂשה ּבכדי מצוהּבגׁשמּיּות ּבהּדּור ּות ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּתֹורה. לֹומדי ְְְֵַַָָּובהחזקת
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מן בעת גם אשר עסקים בבעלי חולי רעה יש והנה

בשיעורי לתורה, עתים לקבוע שמתעוררים העתים

במעט הנה החסידות בלימוד וכן שבתורה, בגליא לימוד

באמרם תורה, של עולה מעליהם הפורקים ישנם זמן

הלימוד, דבר לפניהם כבד שונות מסיבות לסיבות אשר

לפי עמוקים להיותם הלימוד, דברי מקבל אינו מוחם כי

רפיון לסיבת כי עצמם את ומצדיקים הבנתם, ערך

כאלו. שכלים לקבל יכולים אינם שכלם כלי וחלישות

מקבל אינו מוחם אשר מרה, אמת הוא כי היות עם והנה

בא זה אשר שחושבים מטעמם אינו אבל תורה, דברי

התורה שכל מבינים שאינם נפשם כוחות גרעון בסיבת

למעלה הוא דמיונם שכפי החסידות דברי ובפרט בכלל

מבינים עולם עניני דהלא כן, הענין אין ובאמת מהשגתם,

ולפעמים עמוקות, השכלות בהם משכילים וגם המה,

המצאות של ותחבולות ערמומית, של גדולה בחריפות

עניני הלא כי התורה, שכל יבינו לא ומדוע נפלאים,

ומה גמורה, דהבנה השגה בלבושי באו כן גם התורה

לקבל, יכולים עולם דעניני זה דשכל לומר מקום

אין דתורה והשכל עמוקות, השכלות בהם ולהשכיל

להם ומסבירים מבארים כאשר גם לקבל, ביכלתם
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הצטדקותם כי לכל ומובן מסודר, ובהסבר רחב בביאור

כוחות מצד אשר הוא הגמור האמת כי השכל, נגד הוא

הלא כי התורה, שכלי להבין מניעה שום אין הרי הנפש

ואחד, אחד בכל עצמית בשלימות שלמה היא הנפש

יכול ואחד אחד כל הרי הנפש שלימות דמצד והיינו

בורים, על ולעמוד עמוקות היותר השכלות להשכיל

בכוחות לגמרי דעה חסר ר"ל שהוא מי דגם והיינו

זה אין הנה נדמה, לבהמות נמשל ר"ל אשר שלו, הגלוים

כי הבריא, איש לגבי דבר לו שחסר נפשו בעצם חסרון

המשכיל כמו ושלם בריא הוא נפשו עצם מצד הנה באמת

הוא ר"ל והחסרון הגלוים, בכוחות ונפלא נעלה היותר

והוא שלם, הוא הנפש מצד אבל בהגוף, היינו בהכלים

איזה לסיבת אשר ופסח חגר ר"ל שהוא מי דבר בדוגמת

ההילוך כוח לו שנחסר זה אין הרי רגלו, חתכו ר"ל חולי

ויש תחלה, שהיה כמו בשלימותו נשאר דהכוח שבנפש,

במי במוחש רואין שאנו מה הדבר דטעם לומר מקום

ידי על רגלו או ידו ר"ל לו שנחסר או שיניו נפלו שר"ל

או שיניו לו שכואב לו נדמה העתים מן בעת הנה ניתוח,

כלל לו אפשר ואי אינם דכבר היות ואם ורגלו. ידו

לו כואב מקום ומכל בלבד, דמיון אלא ואינו לו, שיכאבו

ממש, במציאות ישנם כאילו ממש גופני בהרגש במאד

להיותם הוא הדבר טעם הנה גשמיים, יסורים וסובל

אשר האברים ר"ל שנחסרו ומזה שבנפש, הגלוים כוחות

והם הכוחות נחסרו לא בזה הנה מתלבשים, היו בהם

ר"ל שנעדרו בעת עתה גם עצמו מצד וגבורתם בתקפם

עתה גם הנה פועלים, כוחות ולהיותם שלהם, הכלים

כפי פועלים לא והם שלהם, הכלים נחסרו ר"ל אשר בעת

העצבים עם המקושר שבנפש כללית החיות הנה ענינים

במוחש שבא דמיוני הרגש ידי על הזה הכאב מסבב

ר"ל. שנחסרו לאלו הקרובים בהאברים
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מים. להם מספק הי' שמו, דוב וזלמן העיר, מבני אחד ואיש בעיר, היו כנסיות בתי ארבע

ומתרועע פשוט, כאיש הי' לבוש כי הוא, מי ידע לא ואיש הקדוש הבעש"ט ההיא בעיר עבר פעם

להקב"ה לו שיש רוח הנחת גודל להם וביאר מאגדה, שונים סיפורים להם ומספר פשוטים אנשים עם

בתמימות. תהלים ואומר המתפלל פשוט מיהודי

שעּפער דער – דוב זלמן ר' כי וירא השוק, ככר דרך מים חבית מוליך ליפא אליעזר ר' כי אירע,

לשמוע. הוא גם ויקרב האורח. העני של אמרותיו ומקשיבים עומדים ממכיריו כמה ועוד –

והי' לעולה, להקריבו ובריא פטום שור שהביא אחד בעשיר מעשה מספר: האורח כי רא"ל וישמע
עולות. לקרבני המיועד במקום להביאו ממקומו להזיזו יכולים היו ולא גדול, כח בעל השור

ואינו ופטום גדול בשור שמושכין שראה ומכיון לביתו, ירק של אגודה ונשא אחד עני שם עבר

לבעל והראו לקרבן. ונמשך והמשיכו הירק את לו והושיט הירק אגודת בעל העני לקח ממקומו, זז

קדמך. העני של קרבנו בחלומו: המפוטם השור

בעי ליבא ומגודל,22רחמנא ובריא ומפוטם גדול שור עולה קרבן הביא העשיר – האורח אומר –

וכל ביתו ובני הוא ויאכל שלמים זבח גם עשה כזה, ומפוטם גדול שור עולה להקריב שזכה ומשמחתו

שעשה. והנשגבה הגדולה מהמצוה עליו טובה ורוחו במתנות, הכהנים את גם ומהנה ומכיריו, ידידיו

שהקריב פטום שור לעומת ירק אגודת הוא נחשב ומה בעניותו, ונדכה נשבר הירק בעל והעני

העשיר. שעשה השלמים זבח ולעומת לעולה
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הצטדקותם כי לכל ומובן מסודר, ובהסבר רחב בביאור

כוחות מצד אשר הוא הגמור האמת כי השכל, נגד הוא

הלא כי התורה, שכלי להבין מניעה שום אין הרי הנפש

ואחד, אחד בכל עצמית בשלימות שלמה היא הנפש

יכול ואחד אחד כל הרי הנפש שלימות דמצד והיינו

בורים, על ולעמוד עמוקות היותר השכלות להשכיל

בכוחות לגמרי דעה חסר ר"ל שהוא מי דגם והיינו

זה אין הנה נדמה, לבהמות נמשל ר"ל אשר שלו, הגלוים

כי הבריא, איש לגבי דבר לו שחסר נפשו בעצם חסרון

המשכיל כמו ושלם בריא הוא נפשו עצם מצד הנה באמת

הוא ר"ל והחסרון הגלוים, בכוחות ונפלא נעלה היותר

והוא שלם, הוא הנפש מצד אבל בהגוף, היינו בהכלים

איזה לסיבת אשר ופסח חגר ר"ל שהוא מי דבר בדוגמת

ההילוך כוח לו שנחסר זה אין הרי רגלו, חתכו ר"ל חולי

ויש תחלה, שהיה כמו בשלימותו נשאר דהכוח שבנפש,

במי במוחש רואין שאנו מה הדבר דטעם לומר מקום

ידי על רגלו או ידו ר"ל לו שנחסר או שיניו נפלו שר"ל

או שיניו לו שכואב לו נדמה העתים מן בעת הנה ניתוח,

כלל לו אפשר ואי אינם דכבר היות ואם ורגלו. ידו

לו כואב מקום ומכל בלבד, דמיון אלא ואינו לו, שיכאבו

ממש, במציאות ישנם כאילו ממש גופני בהרגש במאד

להיותם הוא הדבר טעם הנה גשמיים, יסורים וסובל

אשר האברים ר"ל שנחסרו ומזה שבנפש, הגלוים כוחות

והם הכוחות נחסרו לא בזה הנה מתלבשים, היו בהם
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כפי פועלים לא והם שלהם, הכלים נחסרו ר"ל אשר בעת

העצבים עם המקושר שבנפש כללית החיות הנה ענינים

במוחש שבא דמיוני הרגש ידי על הזה הכאב מסבב
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מים. להם מספק הי' שמו, דוב וזלמן העיר, מבני אחד ואיש בעיר, היו כנסיות בתי ארבע

ומתרועע פשוט, כאיש הי' לבוש כי הוא, מי ידע לא ואיש הקדוש הבעש"ט ההיא בעיר עבר פעם

להקב"ה לו שיש רוח הנחת גודל להם וביאר מאגדה, שונים סיפורים להם ומספר פשוטים אנשים עם

בתמימות. תהלים ואומר המתפלל פשוט מיהודי

שעּפער דער – דוב זלמן ר' כי וירא השוק, ככר דרך מים חבית מוליך ליפא אליעזר ר' כי אירע,

לשמוע. הוא גם ויקרב האורח. העני של אמרותיו ומקשיבים עומדים ממכיריו כמה ועוד –

והי' לעולה, להקריבו ובריא פטום שור שהביא אחד בעשיר מעשה מספר: האורח כי רא"ל וישמע
עולות. לקרבני המיועד במקום להביאו ממקומו להזיזו יכולים היו ולא גדול, כח בעל השור

ואינו ופטום גדול בשור שמושכין שראה ומכיון לביתו, ירק של אגודה ונשא אחד עני שם עבר

לבעל והראו לקרבן. ונמשך והמשיכו הירק את לו והושיט הירק אגודת בעל העני לקח ממקומו, זז

קדמך. העני של קרבנו בחלומו: המפוטם השור

בעי ליבא ומגודל,22רחמנא ובריא ומפוטם גדול שור עולה קרבן הביא העשיר – האורח אומר –

וכל ביתו ובני הוא ויאכל שלמים זבח גם עשה כזה, ומפוטם גדול שור עולה להקריב שזכה ומשמחתו

שעשה. והנשגבה הגדולה מהמצוה עליו טובה ורוחו במתנות, הכהנים את גם ומהנה ומכיריו, ידידיו

שהקריב פטום שור לעומת ירק אגודת הוא נחשב ומה בעניותו, ונדכה נשבר הירק בעל והעני

העשיר. שעשה השלמים זבח ולעומת לעולה
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השור מן מכמו העני של הירק אגודת מן יותר נהנה שמו, וברוך הוא ברוך בשמים, היושב אבל

העשיר. של הפטום

בישראל אשה או איש אשר עבודה כל כי הפשוטים, היהודים שומעיו לקהל ומסביר מבאר האורח

שעולה בעולם קטן היותר דבר גם הנה לכן הלב. מחשבת אחר הולכת צוה, השי"ת אשר מפני עושה
שמחה, ובנפש לבב בתום זאת ועושה השי"ת לשם בישראל אשה או איש שעושה אחת, פרוטה רק

השרת מלאכי לפני כביכול ומתפאר מאד, מאד שמו, וברוך הוא ברוך עולם, בורא לפני הוא וחביב יקר

אותם. ומברך פלונית, בתי או פלוני בני עושה טוב דבר איזה ראו להם: ואומר
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תרצ"ד סיון י"ג ב"ה

ווארשא

וברכה. שלום

רק נשאר כשהדבר הפועל אל הכח מן דבר הובאת העדר

ללמוד בהנוגע ובין טובה, למדה בהנוגע בין טובה, במחשבה

אחד הוא - והחושים הכחות לגילוי שמתיחס - והבנה

כי יען משוער, בלתי רב נזק המביא גדולים הכי החסרונות

ווערט מען - ח"ו ריק אדם ונעשים ח"ו, הנפש את מאבד

- מענש. אפוסטער

האדם חיי בתעודת האמת את להכיר לו בינות אשר ומי

כחותיו כל ולחגור עצמו על לחוס צריך הגשמית הלזו ארץ עלי

שוא. דמיונות של הלזה היון מטיט לצאת

בסבות הכל שתולים הוא טבעם והעצלנים דמיון הבעלי

לי הי' אלו בפומם ומרגלא המקום, או הזמן סיבות צדדיות.

הי' אזי לשוחח מי עם הקב"ה לי הזמין אלו לדבר, מי עם

לגמרי. אחר באופן

מד' כי הגמור האמת את הללו האנשים הם שוכחים

תהלים - אמרו דוד פעמים, נאמר זה וכתוב כוננו, גבר מצעדי

- אמרו ושלמה יחפץ, ודרכו כוננו גבר מצעדי מד' - כג לז

שניהם דרכו, יבין מה ואדם גבר מצעדי מד' - כב. כ. משלי

אלקים שם ולא הוי' ש' מזכירים שניהם אחד בסגנון אומרים

שם גילוי להמשיך הבריאה כוונת כללות כולל להיותו אד', או

הטבע, מן הלמע' בהטבע להכיר ואלקים הוי' ביחוד הוי'

לזה. ולשאוף

ובאים ובחירה, הידיעה בענין מדברים ושלמה דוד שניהם

עצמו. בהאדם ורק אך תלוי הכל כי אחת, מסקנא לידי

הוא באשר אדם כל כי כוננו, גבר מצעדי מה' אומר דוד

הוא העליונה ההשגחה שליח כי נאמנה לדעת צריך אדם

ובאותה המקום באותו דוקא ועבודה תורה אור להאיר

העליונה, השגחה גזירת ע"פ בה נמצא שהוא הסביבה

דוקא ואז בטוב לבחור אדם כל ביד היא חפשית והבחירה

הקב"ה. יחפוץ האדם של בדרכו

צועד שהאדם וצעד צעד כל גבר, מצעדי מה' אמר שלמה

באשר אדם לכל ועוז כח הנותן מה' הוא שהוא מקום בכל

הזמן טענות הטוען יטעון ואם העליונה, הכונה להשלים הוא

עם אבל הקב"ה של דרכיו להבין הוא מה האדם הנה והמקום

טוב. לפעול הכח לו נותן ד' כי לדעת עליו זה

בחסידות אדם, מצעדי ולא גבר מצעדי אומרו סוד וזהו

על מורה אדם דתואר וגבר, אדם תוארי בפי' ההפרש מבואר

וזהו וגבורה, בכח דבר פעולת על מורה גבר ותואר השכל,

שהאדם והטלטולים הצעדים כוננו, גבר מצעדי מה' כי אומרו

שכלי ענין אינם העליונה ההשגחה ע"פ דין בעלמא מתטלטל

בעצמו לעורר פי' דגבורה, ענין כ"א תמצא אלק' החקר כי

מלאכתו, ולעשות אמיתי בקבעומ"ש הנעלמה הגבורה אותה

באמונה, - בעולם ית' אלקותו לפרסם הראשון אבינו מלאכת

תורה באור וית' ית' העליונה ההשגחה גזירת ולהביא לזכור

וברוח. בגשם לו יהי' וטוב ועבודה,

מעצמו לדרוש בעצמו, לגעור צריך האדם אשר זמן לך יש

מורינו אשר רעש הקול והוא לעצמו, פנים נשיאת בלי בחזקה

"עד לאמר כבד היותר תותח בכלי עליו מרעיש הגדול רבינו

מתי".

הוא מתי" "עד אש להבות החוצב אלקים נשיא קול

ומועצות, בהשכל היתד על היתר למתוח צריכים אשר הקשת

המעוטף הנה"ב ללב גם יגיעו חציו, אשר עד וגבורה, בכח

והזמן. המקום טענות המה הן משי בבגדי

טוב ופועל עבודה של בחיים נפשו שם אשר האיש ואשרי

עצת אלא אינם אשר ועיכוב מניעה דבר כל עם התחשב מבלי

להאיר אומץ ולהוסיף וכל מכל לדחותם שצריכים היצה"ר

ה'. שניהם עיני ומאיר תורה של סביבה ולעשות אור

ומברכו. הדו"ש
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:ïLçìå ãBôàìéeNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ¨«¥−§©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½

:ýåýé äeö øLà-ìk úà(ìàøùé)àéïkLnä-úà ¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈
à-úàåéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

:åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøa-úàáé-úàïøàä ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàåâé-úà §¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«
ãéúàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−

:øBànä ïîLåèåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ¤¬¤©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úà-úà Lãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
ë:äLî éðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«
àëäáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧

eàéáä Búà Bçeøýåýé úîeøz-úàìäà úëàìîì ¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤
:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBîáëeàáiå ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤©¨¬Ÿ

íæðå çç eàéáä áì áéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä̈«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤

éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèåó §©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²
:ýåýéì áäæ úôeðzâëBzà àöîð-øLà Léà-ìëå §©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º£¤¦§¨´¦À

úøòå íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ
:eàéáä íéLçz úøòå íéîcàî íìéàãëíéøî-ìk ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«¨¥¦À

ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe óñk úîeøz§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð øLà£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´
úrìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©

:LMä-úàå éðMäåëïaì àNð øLà íéLpä-ìëå ©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúàæëeàéáä íàNpäå Ÿ−̈¨§¨§®̈¨−¤¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½

ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−
:ïLçìåçëìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §©«¤§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ

:íénqä úøè÷ìå äçLnäèëøLà äMàå Léà-ìk ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧
äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúà íaì áãð̈©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNrì ýåýé§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

‰NÚzהתעּסקּות ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי ‰ÈÚÈ·Mמיחדת, ÌBi·e ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ««¿ƒƒ

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז –'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ«««»«

יֹום ּוכׁשּמּגיע 'ׁשּבת', ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי –ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּבתֹון'. 'ׁשּבת קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשּבת

éðùìýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa:äãeäé §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

àìúrãáe äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáeáìáäfa úNrì úáLçî áLçìå §¨§¨¨«§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬

:úLçpáe óñkáeâìúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ
:úáLçî úëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ãìCîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîìäì-ìk úBNrì áì-úîëç íúà àlî §©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨

ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úrìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈

:úáLçî éáLçååìàáàéìäàå ìàìöá äNrå §«§¥−©«£¨«Ÿ§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´



קסה ipy ,oey`x - el ,dl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãå÷ô-ìä÷éå úùøô
äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−

ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:íúà úNrìáíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´

ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®
:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìkâLà eøráú-àì ¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ§©«£´¥½
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëaô(éåì)ãäLî øîàiå §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«©´Ÿ¤¤½

-øLà øácä äæ øîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤
:øîàì ýåýé äeöäýåýéì äîeøz íëzàî eç÷ ¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½

óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìkµŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeåLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråæéörå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhLçì íéîNáe øBànì ïîLåäçLnä ïîL ¦¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈

:íénqä úøè÷ìåèíéàlî éðáàå íäL-éðáàå §¦§−Ÿ¤©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàìéeNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ¨«¥−§©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½

:ýåýé äeö øLà-ìk úà(ìàøùé)àéïkLnä-úà ¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈
à-úàåéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

:åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøa-úàáé-úàïøàä ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàåâé-úà §¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«
ãéúàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−

:øBànä ïîLåèåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ¤¬¤©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úà-úà Lãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
ë:äLî éðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«
àëäáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧

eàéáä Búà Bçeøýåýé úîeøz-úàìäà úëàìîì ¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤
:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBîáëeàáiå ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤©¨¬Ÿ

íæðå çç eàéáä áì áéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä̈«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤

éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèåó §©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²
:ýåýéì áäæ úôeðzâëBzà àöîð-øLà Léà-ìëå §©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º£¤¦§¨´¦À

úøòå íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ
:eàéáä íéLçz úøòå íéîcàî íìéàãëíéøî-ìk ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«¨¥¦À

ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe óñk úîeøz§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð øLà£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´
úrìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©

:LMä-úàå éðMäåëïaì àNð øLà íéLpä-ìëå ©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúàæëeàéáä íàNpäå Ÿ−̈¨§¨§®̈¨−¤¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½

ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−
:ïLçìåçëìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §©«¤§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ

:íénqä úøè÷ìå äçLnäèëøLà äMàå Léà-ìk ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧
äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúà íaì áãð̈©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNrì ýåýé§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

‰NÚzהתעּסקּות ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי ‰ÈÚÈ·Mמיחדת, ÌBi·e ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ««¿ƒƒ

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז –'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ«««»«

יֹום ּוכׁשּמּגיע 'ׁשּבת', ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי –ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּבתֹון'. 'ׁשּבת קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשּבת

éðùìýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa:äãeäé §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

àìúrãáe äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáeáìáäfa úNrì úáLçî áLçìå §¨§¨¨«§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬

:úLçpáe óñkáeâìúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ
:úáLçî úëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ãìCîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîìäì-ìk úBNrì áì-úîëç íúà àlî §©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨

ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úrìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈

:úáLçî éáLçååìàáàéìäàå ìàìöá äNrå §«§¥−©«£¨«Ÿ§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´



ipyקסו - el - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå-ìà ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤
øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâäLî éðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´¤À
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
eàéáä íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìàãíéîëçä-ìk eàáiå ¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½
Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä̈«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬

:íéNò änä-øLà BzëàìnîääLî-ìà eøîàiå ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåeøéáriå äLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧
ãBò-eNré-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²
:àéáäî írä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«

æúBNrì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñçéNòa áì-íëç-ìë eNriå Ÿ¨®§¥«©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯

øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä-úà äëàìnä©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNrèíéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàéúòéøéä Lîç-úà øaçéå ©©−§¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà úçà©©−¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçnaáéäréøéa äNr úàìì íéMîç ©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äréøéä äö÷a äNr úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤

:úçàâéøaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nriå-úà ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨®̈©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

à:ãçôãéïkLnä-ìr ìäàì íéfr úòéøé Nriå ¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®
:íúà äNr úòéøé äøNr-ézLråèäréøéä Cøà ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´

ìL úçàääréøéä áçø úBnà òaøàå änàa íéL ¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcî úçàäæèøaçéå ¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«
æéäðöéwä äréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈

äréøéä úôN-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna©©§®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçäçéíéMîç úLçð éñø÷ Nriå ©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçìèéäñëî Nriå §©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©³©¦§¤Æ

íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−
:äìrîìîñëéör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ¦§¨«§¨©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬

:íéãîr íéhLàëänàå Løwä Cøà únà øNr ¦¦−«Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ
:ãçàä Løwä áçø änàä éöçåáëúãé ézL ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ

äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤®̈¥´¨½̈
:ïkLnä éLø÷ ìëìâëïkLnì íéLøwä-úà Nriå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈

:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ
éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézLäëòìöìe £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

:íéLø÷ íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
åëLøwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤

:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
æë:íéLø÷ äML äNr äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«
çë:íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
èë-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤

ì äNr ïk úçàä úrahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤

úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâìçéøaä-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©
-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤

:äöwäãìíúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr̈¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

äìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nriå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNr áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

åìáäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà dì Nriå©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiå áäæ íäéååæìNriå ¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî̈¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
LLåø äNrî øæLî:í÷çìäMîç åéãenr-úàå §¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ

áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®

iriax ,iyily - gl ,fl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð äMîç íäéðãàåôæìàìûìöa Nriå §©§¥¤¬£¦−̈§«¤©©©̄§©§¥²
änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éör ïøàä-úà¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåááäæ eätöéå ¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîe úéaî øBäèâ÷öiå ¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´Ÿ

ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè òaøà BìÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäã:áäæ íúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«
äïøàä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ

:ïøàä-úà úàNìåøBäè áäæ úøtk Nriå ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnàæNriå ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©²©

úBö÷ éðMî íúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkäçãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk ©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬

éðMî íéáøkä-úà äNr úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬
áéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷èéNøt íéáøkä eéäiå §¨«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧

úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkäôéíéhL éör ïçìMä-úà Nriå ©§ª¦«©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà:Búî÷ ©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àé:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«
áéáäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî Bì Nriå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå §¦§©§−¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨®̈©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåèíécaä-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤©©¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−¤©ª§¨«
æèåéúør÷-úà ïçìMä-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³

Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−
:øBäè áäæ ïäaô ¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»

הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁעל קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

אּלּו עֹורֹות היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשל הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמלמעלה,

ּפרט ׁשּכל ׁשּמתּגּלה ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,

מהּקּב"ה. ֵַָָָּבא

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéä äpnîçéìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´
ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈

:éðMäèéìLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»
ìLe çøôå øzôkãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ

çzíéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−
ì äpnî:äpnî íéàöiä íéðwä úLLáëíäéøzôk ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«
âëäéúzçîe äéç÷ìîe äráL äéúøð-úà Nriå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨

:øBäè áäæãëúàå dúà äNr øBäè áäæ økk ¨¨¬¨«¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ®̈§¥−
:äéìk-ìkôäëíéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå ¨¥¤«¨©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà änà©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëBøæì úçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À

íécáì íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦®̈§¨¦´§©¦½
:íäa Búà úàNìçëíéhL éör íécaä-úà Nriå ¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà óöéåèëLã÷ äçLnä ïîL-úà Nriå ©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤

:ç÷ø äNrî øBäè íénqä úøè÷-úàåñ §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿

‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

מֹופיעה הארֹון ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּו'בלי

ואּלּוÎaL˙·ּבּתֹורה ותיבֹותיה; אֹותּיֹותיה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ַָ∆ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

מּתֹורה לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו t‰העבּדה ÏÚaLלּה ׁשאין , ְְִִִֵֶַָָָָָָֻ∆¿«∆ֵֶָ

ועֹוד. עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ְְְְִִֵַָָָּגבּול,

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàáepnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ Nriå ©−«Ÿ¨«©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéäâéìk-ìk-úà Nriå ¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤©©¹©¤¨§¥´

-úà ú÷øænä-úàå íériä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤



קסז iriax ,iyily - gl ,fl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð äMîç íäéðãàåôæìàìûìöa Nriå §©§¥¤¬£¦−̈§«¤©©©̄§©§¥²
änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éör ïøàä-úà¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåááäæ eätöéå ¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîe úéaî øBäèâ÷öiå ¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´Ÿ

ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè òaøà BìÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäã:áäæ íúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«
äïøàä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ

:ïøàä-úà úàNìåøBäè áäæ úøtk Nriå ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnàæNriå ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©²©

úBö÷ éðMî íúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkäçãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk ©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬

éðMî íéáøkä-úà äNr úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬
áéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷èéNøt íéáøkä eéäiå §¨«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧

úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkäôéíéhL éör ïçìMä-úà Nriå ©§ª¦«©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà:Búî÷ ©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àé:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«
áéáäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî Bì Nriå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå §¦§©§−¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨®̈©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåèíécaä-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤©©¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−¤©ª§¨«
æèåéúør÷-úà ïçìMä-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³

Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−
:øBäè áäæ ïäaô ¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»

הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁעל קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

אּלּו עֹורֹות היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשל הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמלמעלה,

ּפרט ׁשּכל ׁשּמתּגּלה ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,

מהּקּב"ה. ֵַָָָּבא

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéä äpnîçéìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´
ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈

:éðMäèéìLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»
ìLe çøôå øzôkãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ

çzíéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−
ì äpnî:äpnî íéàöiä íéðwä úLLáëíäéøzôk ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«
âëäéúzçîe äéç÷ìîe äráL äéúøð-úà Nriå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨

:øBäè áäæãëúàå dúà äNr øBäè áäæ økk ¨¨¬¨«¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ®̈§¥−
:äéìk-ìkôäëíéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå ¨¥¤«¨©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà änà©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëBøæì úçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À

íécáì íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦®̈§¨¦´§©¦½
:íäa Búà úàNìçëíéhL éör íécaä-úà Nriå ¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà óöéåèëLã÷ äçLnä ïîL-úà Nriå ©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤

:ç÷ø äNrî øBäè íénqä úøè÷-úàåñ §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿

‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

מֹופיעה הארֹון ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּו'בלי

ואּלּוÎaL˙·ּבּתֹורה ותיבֹותיה; אֹותּיֹותיה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ַָ∆ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

מּתֹורה לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו t‰העבּדה ÏÚaLלּה ׁשאין , ְְִִִֵֶַָָָָָָֻ∆¿«∆ֵֶָ

ועֹוד. עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ְְְְִִֵַָָָּגבּול,

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàáepnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ Nriå ©−«Ÿ¨«©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéäâéìk-ìk-úà Nriå ¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤©©¹©¤¨§¥´

-úà ú÷øænä-úàå íériä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤



iyingקסח - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìk úzçnä-úàå úâìænä:úLçð äNr åéìk- ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤
ãúçz úLçð úLø äNrî øaëî çaænì Nriå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©

:Béöç-ãr ähîlî Bakøkäúòaè òaøà ÷öiå ©§ª²¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«

å:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà Nriå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñçNriå ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©
úàå úLçð øBikä úàúàávä úàøîa úLçð Bpk ¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ

:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèøöçä-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤¤«¨¥®
äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈

:änàaéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååàéäàî ïBôö úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååáéíérì÷ íé-úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ

äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éååâéäîã÷ úàôìå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨

:änà íéMîç äçøæîãéänà äøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈
ìL íäéãenr óúkä-ìàìL íäéðãàå äL:äL ¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåíérì÷ øöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnr änà äøNr Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äLæè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìk §¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«
æéíäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ

ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ
:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½

íéøNrå øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³
érì÷ únrì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçäèéäraøà íäéðãàå äraøà íäéãnrå ¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

ëñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäáëäãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§®̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNrâëBzàå ¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¦À

í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà̈«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À

:LMáe éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëzañ ©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«
ãëLãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤

òáLe økk íéøNrå òLz äôeðzä áäæ | éäéå©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧
ìLe úBàîLãwä ì÷La ì÷L íéL:äëóñëå ¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤

úBàî òáLe óìàå økk úàî äãrä éãe÷t§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLå äMîçååëò÷a ©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©

øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹
ì äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìrúBàî-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬

ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæëéäéå ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À
úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàìçëäMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå ¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´
íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr íéráLå§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−

:íúà ÷Mçåèëøkk íéráL äôeðzä úLçðe §¦©¬Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦®̈
:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàåìéðãà-úà da Nriå §©§©¬¦§©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà çút¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàeNr éðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr e zegiy ihewl)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa(ח (לח, ¿«¿…«…¿…

BÏ ¯Ó‡ ;Ú¯‰ ¯ˆiÏ ÌÈeNÚL ÌeMÓ ,Ô‰a Ò‡BÓ ‰LÓ ‰È‰Â¿»»…∆≈»∆ƒ∆¬ƒ«≈∆»«»«

e„ÈÓÚ‰ Ì‰È„È ÏÚL ,Ïk‰ ÔÓ ÈÏÚ ÔÈ·È·Á el‡ Èk ,Ïa˜ ,‰"aw‰«»»«≈ƒ≈¬ƒƒ»«ƒ«…∆«¿≈∆∆¡ƒ

˙Ba¯ ˙B‡·ˆ ÌÈLp‰(רש"י) «»ƒ¿»«

למּטה ּתחּתֹון ׁשאין "ּתחּתֹון ׁשּגם ּכדי ּבּמׁשּכן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמראת

ואדרּבה: הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי להקּב"ה, 'ּדירה' יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמּמּנּו"

על, קּבלת על מֹורה (ו'צבא' ה' צבאֹות ידם על מעמידים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדוקא ּבגלּוי מּתֹוLiLkהּמאירה עליו ּומתּגּברים הרע יצר ְְְִַַָָָ¿∆≈ְְִִִֵֶַַָָָ

הּכל". מן עלי חביבין "אּלּו הרי - על) ֲֲִִִֵֵַַַַָָֹֹקּבלת

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâáäfä éçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´©¨¨»

CBúáe úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ§´
äNrî LMä CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä̈«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−

:áLçãéðL-ìr úøáç Bì-eNr úôúkáéúëåéúååö÷ ¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬

iyy - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éø÷:øaç åéúBö÷äepnî åéìr øLà Búcôà áLçå §−̈ª¨«§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ eäNrîk àeä»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk øæLî LLåñåeNriå §¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ
úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBç éçeztæíúà íNiå ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìr©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçäNrî ïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©©̄¤©²¤©«£¥¬
úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©

:øæLî LLå éðLèïLçä-úà eNr ìeôk äéä reáø ¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæéäraøà Bá-eàìîéå ¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«©§©̧§½©§¨−̈

:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà éøeè́¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«
àé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäåáééLéìMä øehäå §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®
ì:äîìçàå BáL íLâéLéLøz éréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬

:íúàlîa áäæ úöaLî úañeî äôLéå íäL−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«
ãéíézL äpä ìûøNé-éða úîL-ìr íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬

BîL-ìr Léà íúç éçezt íúîL-ìr äøNr¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½
ì:èáL øNr íéðLåèúøLøL ïLçä-ìr eNriå ¦§¥¬¨−̈¨«¤©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ

:øBäè áäæ úár äNrî úìábæèézL eNriå ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ
ézL-úà eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ

:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úòahäæéúúárä ézL eðziå ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézL-ìr áäfäçéúàå ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷ ézL§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:ãôàäàëúòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå ¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ
-àìå ãôàä áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä̈«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ
ýåýé äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Úׁשּי ," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»ַָ

. ׁש"ּתלּוי – החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק

על .ÂÈ�ÙlÓ BaÏׁשּבֹו ּפנימי והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ַƒƒ¿»»ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

זהּו הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ÁfÈ("מּלפניו" ‡ÏÂ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ«

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰חיצֹונּיים והכי נמּוכים הכי הּדברים ּגם – «…∆≈«»≈…ְְֲֲִִִִִִִַַַָ

והכי נעלים הכי לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשּבאדם

ׁשּבֹו. ְִִִֶּפנימּיים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëåéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬§¦²

:røwé àì áéáñãëéðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå ¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾
bøàå úìëz:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eNriå §¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬©«£Ÿ¥−

íéðnøä CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À
:íéðnøä CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìråëïîrt ©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ

ì áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøåúøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñæë-úà eNriå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤

:åéðáìe ïøäàì âøà äNrî LL úðúkäçëúàå ©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´
Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönäñ ©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áìéða eNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

âì-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìkáéúëåçéøáéø÷åéãnrå åéçéøa ¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬

:åéðãàåãìëî-úàåíéîcàîä íìéàä úøBò äñ ©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úàåì-úà ¤£¬¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMäæì-úà ©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤

-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤
:øBànä ïîL úàå äéìk-ìkçìáäfä çaæî úàå ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

Cñî úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−
:ìäàä çútèìøaëî-úàå úLçpä çaæî | úà ¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³

øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàåî-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà §¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤

ì Cñnä-úàå äéðãàåéøúéî-úà øöçä ørL £¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈



קסט iyy - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éø÷:øaç åéúBö÷äepnî åéìr øLà Búcôà áLçå §−̈ª¨«§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ eäNrîk àeä»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk øæLî LLåñåeNriå §¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ
úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBç éçeztæíúà íNiå ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìr©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçäNrî ïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©©̄¤©²¤©«£¥¬
úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©

:øæLî LLå éðLèïLçä-úà eNr ìeôk äéä reáø ¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæéäraøà Bá-eàìîéå ¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«©§©̧§½©§¨−̈

:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà éøeè́¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«
àé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäåáééLéìMä øehäå §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®
ì:äîìçàå BáL íLâéLéLøz éréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬

:íúàlîa áäæ úöaLî úañeî äôLéå íäL−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«
ãéíézL äpä ìûøNé-éða úîL-ìr íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬

BîL-ìr Léà íúç éçezt íúîL-ìr äøNr¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½
ì:èáL øNr íéðLåèúøLøL ïLçä-ìr eNriå ¦§¥¬¨−̈¨«¤©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ

:øBäè áäæ úár äNrî úìábæèézL eNriå ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ
ézL-úà eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ

:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úòahäæéúúárä ézL eðziå ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézL-ìr áäfäçéúàå ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷ ézL§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:ãôàäàëúòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå ¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ
-àìå ãôàä áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä̈«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ
ýåýé äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Úׁשּי ," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»ַָ

. ׁש"ּתלּוי – החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק

על .ÂÈ�ÙlÓ BaÏׁשּבֹו ּפנימי והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ַƒƒ¿»»ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

זהּו הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ÁfÈ("מּלפניו" ‡ÏÂ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ«

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰חיצֹונּיים והכי נמּוכים הכי הּדברים ּגם – «…∆≈«»≈…ְְֲֲִִִִִִִַַַָ

והכי נעלים הכי לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשּבאדם

ׁשּבֹו. ְִִִֶּפנימּיים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëåéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬§¦²

:røwé àì áéáñãëéðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå ¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾
bøàå úìëz:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eNriå §¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬©«£Ÿ¥−

íéðnøä CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À
:íéðnøä CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìråëïîrt ©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ

ì áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøåúøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñæë-úà eNriå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤

:åéðáìe ïøäàì âøà äNrî LL úðúkäçëúàå ©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´
Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönäñ ©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áìéða eNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

âì-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìkáéúëåçéøáéø÷åéãnrå åéçéøa ¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬

:åéðãàåãìëî-úàåíéîcàîä íìéàä úøBò äñ ©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úàåì-úà ¤£¬¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMäæì-úà ©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤

-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤
:øBànä ïîL úàå äéìk-ìkçìáäfä çaæî úàå ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

Cñî úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−
:ìäàä çútèìøaëî-úàå úLçpä çaæî | úà ¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³

øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàåî-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà §¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤

ì Cñnä-úàå äéðãàåéøúéî-úà øöçä ørL £¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈



iriayקע - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìáî-øLà ìëk §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤
úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−

:äãárä-ìkâîäpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ
íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr̈´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê� ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók (רש"י)�¯‡‰ ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

לֹומר, ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

מּכחם הּמׁשּכן עבֹודת נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהּנה

Ï‡¯NÈׁשל È�aיׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ואף ּדלּתתא'. 'אתערּותא ּבדר , ֶ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם; הּׁשכינה הׁשראת את להביא ּבכחּה אין מיחדת, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחביבּות

ׁשל מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש 'אתערּותא‰aw"‰לזה ּבדר , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ«»»ְְֲִֶֶָ

ְִֵָּדלעילא'.

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-íBéa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«
ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−

:ãrBî ìäàâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
:úëøtä-úà ïøàä-ìrãïçìMä-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈

-úà úéìräå äøðnä-úà úàáäå Bkør-úà zëørå§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤
:äéúøðäéðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå ¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−

:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãrä ïBøà£´¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«
å-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤

:ãrBîæïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå ¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´
:íéî íL zúðå çaænäçáéáñ øöçä-úà zîNå ©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®

:øöçä ørL Cñî-úà zúðåèïîL-úà zç÷ìå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤
Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®

:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷åézçLîe §¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²
çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úà¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©

:íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäåàéøikä-úà zçLîe §¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáé-úàå ïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤

:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéðä½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦
âéBúà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²

:éì ïäëå Búà zLc÷åãézLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬
:úðzk íúàåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤

ðäëå íäéáàéì eíúçLî íäì úéäì äúéäå £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²
:íúøãì íìBò úpäëìæèøLà ìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧
:äNr ïk Búà ýåýé äeöñæéïBLàøä Lãça éäéå ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMä äðMaçéí÷iå ©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤
åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈

:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziåèé-úà Nøôiå ©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤
åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîñëçwiå ¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©º
-ìr íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−©
:äìrîìî ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä̈«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

àëúëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáëïçìMä-úà ïziåìr ãrBî ìäàa ¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²
:úëøtì õeçî äðôö ïkLnä Cøéâëåéìr Cøriå ¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëãrBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½
ìMä çëð:äaâð ïkLnä Cøé ìr ïçäëúøpä ìriå −Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôìñåëíNiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfä çaæî-úà¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤

æëýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå ¤¤«©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

èëãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®
äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr ìriå©©´©¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéñììäà-ïéa øikä-úà íNiå §Ÿ̈−¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáe ãrBî¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

àìíäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆

ׁשל ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

נאמן עבד לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמׁשה.

לכן לה'). מציאּותֹו ּכל את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל –ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפרּוד על מֹורה זֹו טמאה ּכי ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהרת

וטמאתּה; מיתה מֹונעת חּיים ּבאלקים הּדבקּות ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמהּקּב"ה,

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח את לעֹורר יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּוכדי
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ׁשל ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

נאמן עבד לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמׁשה.

לכן לה'). מציאּותֹו ּכל את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל –ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפרּוד על מֹורה זֹו טמאה ּכי ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהרת

וטמאתּה; מיתה מֹונעת חּיים ּבאלקים הּדבקּות ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמהּקּב"ה,

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח את לעֹורר יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּוכדי
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - פרה בערים שונות בעולם  קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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6:486:439:149:109:469:4310:4710:4418:4918:5119:1119:1318:3319:17הודו בומביי )ח(

6:426:379:099:069:419:3810:4310:4018:4718:4819:0919:1018:3019:14הודו פונה )ח(

6:015:498:238:178:568:499:559:5017:4717:5518:1618:2417:3618:28הונגריה בודפשט )ח(

6:196:108:428:379:159:0910:1510:1018:0918:1618:3618:4217:5718:46טורקיה איסטנבול )ח(

6:396:309:038:579:359:3010:3510:3118:3118:3718:5719:0318:1819:07יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - פרה בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:118:448:379:179:1010:1610:1118:0718:1518:3618:4417:5618:48מולדובה קישינב )ח(

6:406:359:119:089:419:3810:4310:4018:5318:5419:1519:1618:3619:20מקסיקו מ. סיטי )ח(

7:197:269:549:5710:2710:3011:3111:3219:5919:4820:2720:1619:3020:20ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:126:058:408:369:119:0710:1210:0918:1618:1918:3918:4218:0118:46נפאל קטמנדו )ח(

7:097:079:379:3510:1010:0811:1111:1019:2019:1819:4119:3919:0119:43סינגפור סינגפור )ח(

5:555:418:178:098:498:419:489:4217:3817:4818:0918:2017:2818:24פולין ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1410:1318:2618:2218:4718:4418:0518:48פרו לימה )ח(

6:576:459:209:139:529:4510:5110:4718:4518:5319:1319:2118:3419:34צרפת ליאון )ח(

7:086:569:319:2310:029:5511:0210:5718:5419:0319:2319:3318:4319:46צרפת פריז )ח(

5:565:548:298:278:598:5710:0210:0018:1618:1518:3718:3617:5718:40קולומביה בוגוטה )ח(

7:327:229:569:5010:2810:2211:2811:2319:2319:3019:5019:5819:1120:09קנדה טורונטו )ק(

7:106:599:339:2710:059:5911:0511:0018:5919:0719:2719:3518:4719:47קנדה מונטריאול )ק(

6:005:528:238:188:568:519:569:5217:5117:5618:1518:2017:3718:24קפריסין לרנקה )ח(

7:507:3410:1210:0310:4310:3411:4211:3619:3019:4220:0420:1719:2220:33רוסיה מוסקבה )ח(

7:397:2710:019:5410:3310:2711:3311:2819:2319:3219:5220:0119:1320:05רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:426:309:058:599:379:3010:3710:3218:3018:3918:5919:0818:2019:20שוייץ ציריך )ח(

6:266:228:528:499:259:2210:2610:2318:3018:3118:5218:5218:1318:56תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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